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Atos do Plenário
Acórdãos e Pareceres - Plenário
PARECER PRÉVIO

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC- 120/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03109/2018-9, 05026/2016-7, 02292/20156, 02291/2015-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: ROGERIO FEITANI
Procurador: RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES)

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ – EXERCÍCIO DE 2015 – CONHECER
– DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR O PARECER PRÉVIO 161/2017 – APROVAÇÃO COM RESSALVAS
– AFASTAR O DESCUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL COM EDUCAÇÃO E A AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS NO BALEXO E BALEXE
– RESSALVA QUANTO A INOBSERVÂNCIA DA LRF E LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO, NÃO EVIDENCIAwww.tce.es.gov.br

ÇÃO DE RPNP E DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55 DA
LRF E INCONSISTÊNCIAS NOS SALDOS DAS FONTES DE
RECURSOS ENTRE OS ANEXOS DO BALPAT E OS ARQUIVOS RGFRAP E RGFDCX – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
IRELATÓRIO
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Rogério Feitani, prefeito do município de Jaguaré no exercício de 2015, em face do Parecer Prévio TC-161/2017 – Segunda Câmara, proferido
nos autos TC-5026/2016-7, nos seguintes termos:
1. PARECER PRÉVIO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO, com fulcro no artigo 76,
“caput”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade do Sr. Rogério Feitani, relativas ao exercício de 2015, na forma do art. 132, I, do Regimento Interno deste Tribunal;
1.2. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281
do RITCEES, com a ﬁnalidade de aplicar eventual sanção pecuniária ao responsável, com fulcro no art. 136 da
LC nº 621/12 c/c art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº
10.028/2000 e arts. 38, inciso II e parágrafo único, 281 e
390, inciso III do RITCEES;
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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1.3. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00;

Na Instrução Técnica de Recurso 00234/2018-9 (ﬂs.
207/240), o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas – NRC manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:

tida a deliberação disposta no parecer recorrido, qual seja, de recomendação ao Legislativo Municipal da REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Jaguaré, relativas ao exercício de 2015.

IV. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.4. Dar ciência aos interessados;

Quanto ao mérito, após análise do conteúdo dos autos TC 3109/2018 e considerando-se as argumentações
apresentadas neste expediente recursal, opina-se pelo PROVIMENTO PARCIAL quanto à reforma do Parecer
Prévio TC-161/2017- Segunda Câmara, exarado no Processo de Prestação de Contas Anual do Prefeitura Municipal de Jaguaré (TC 5026/2016), relativo ao exercício
de 2015, face a inexistência nos presentes autos de elementos suﬁcientes para elidir as seguintes ocorrências,
consideradas mantidas:

Contudo, consoante relatado nos itens III.1.3 e III.1.5
desta Instrução Técnica, sugere-se a reforma do Parecer
Prévio TC 161/2017 – Segunda Câmara, exclusivamente,
no sentido de afastamento das inconformidades relativas aos itens 7.2 e 9.1.1 do RT 26/2017 (itens 2.3 e 2.5 da
ITC 2531/2017), tendo em vista a constatação nestes autos de suas regularizações.

1.5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/12/2017 - 40ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
A admissibilidade recursal foi realizada pela Relatoria
por meio da Decisão Monocrática 01247/2018-8 (ﬂs.
202/205), através da qual constatou-se que o pleito
atende às hipóteses de cabimento, decidindo pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração.

Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item 5.2.1 do RT 26/2017, 2.1 da
ITC 2531/2017 e III.1.1 desta Instrução Técnica);
Restos a pagar não processados de 2015 não evidenciados no RGFRAP e no RGFDCX e inscritos sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento nas fontes
saúde - recursos próprios, FUNDEB 60% e FUNDEB 40%
(RELRAP) (Item 7.1 do RT 26/2017, 2.2 da ITC 2531/2017
e III.1.2 desta Instrução Técnica);
Inconsistências nos saldos das fontes de recursos entre o anexo do BALPAT e os arquivos RGFRAP e RGFDCX, bem como ausência de evidências documentais dos
fatos geradores dos déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes saúde recursos próprios, MDE e FUNDEB 60% evidenciadas
no anexo ao BALPAT (Item 7.3 do RT 26/2017, 2.4 da ITC
2531/2017 e III.1.4 desta Instrução Técnica).
Conclui-se, portanto, pelo opinamento de que seja manwww.tce.es.gov.br

Por oportuno, tendo em vista, ainda, o relatado no item
III.1.4 desta Instrução Técnica, relativamente à ocorrência de divergências nos saldos das fontes de recursos entre o anexo do BALPAT e os arquivos RGFRAP e RGFDCX
(item 7.3 do RT 26/2017 e 2.4 da ITC 2531/2017), sugere-se, recomendar ao atual gestor do Município de Jaguaré para que proceda, no exercício corrente, aos ajustes
que se ﬁzerem necessários para a correção das impropriedades contábeis detectadas, caso não efetuados, observando para tanto a Resolução CFC 1330/11.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o procurador Luciano Vieira manifestou-se no mesmo sentido do NRC.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,
Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –

STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estawww.tce.es.gov.br

do em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das ﬁnanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam

o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e
efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
www.tce.es.gov.br

responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enﬁm, nos balanços gerais, deﬁnidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a ﬁscalização ﬁnanceira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00026/2017-1
A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do chefe
do Poder Executivo municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas,
projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos
de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; bem como, em
respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às
disposições constitucionais e legais aplicáveis.

As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2 FORMALIZAÇÃO
2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TCEES nº 34/2015, recebida e homologada no sistema CidadES em 18/04/2016, nos termos do artigo 123
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
inobservando, portanto, o prazo regimental.
Tendo em vista o art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES,
o prazo de até 24 meses para emissão de Parecer Prévio
começa a contar do completo recebimento da documentação, ou seja, a partir de 18/04/2016.
Desta forma o prazo para emissão do Parecer Prévio sobre a prestação de contas objeto de apreciação nos presentes autos encerra-se em 18/04/2018.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Variações Patrimoniais foi realizada pelo sistema CidadES (análise de consistência eletrônica), segundo os pontos de controle pré-deﬁnidos.
Conforme resultado contido em relatório gerado pelo
sistema CidadES, foram constatados indicativos de irregularidades, a serem tratados ao longo do relatório.
4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - Lei 1.155/2014,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
para o exercício de 2015, dispôs sobre a elaboração da
lei orçamentária anual, deﬁnindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária daquele exercício.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA do município – Lei 1.213/2014 – estimou a receita e ﬁxou a despesa para o exercício de 2015 em R$ 83.457.950,00 admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 10% do valor total do orçamento, o que equivale a R$ 8.345.795,00.
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Constata-se que os principais demonstrativos contábeis
encaminhados foram assinados eletronicamente pelo
prefeito municipal e pelo contabilista responsável.

Constatou-se que no decorrer da execução orçamentária
de 2015, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:

3 consistência ELETRÔNICA DOS dados

(FIGURA)

A análise de consistência dos dados encaminhados pelo
Prefeita e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das

Em análise à dotação inicial e às movimentações de créditos orçamentários constata-se que houve elevação na
autorização das despesas de R$ 7.824.770,11 conforme

www.tce.es.gov.br
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segue:
(FIGURA)
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as
seguintes:
(FIGURA)
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 8.345.795,00 e
a abertura foi de R$ 7.823.533,42 conforme demonstrado na tabela 04 a seguir, constata-se que a limitação foi
observada.
(FIGURA)
5.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política ﬁscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capacidade que o município tem
em gerar receitas suﬁcientes para custear as despesas
correntes e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.
As receitas primárias são as não ﬁnanceiras, resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias
à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas ﬁnanceiras).

ção às metas de resultados primário e nominal. Estabelece o parágrafo 1º do art. 4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO para resultados primário e nominal é feito por meio do Relatório resumido
da Execução Orçamentária, na forma estabelecida pela
Lei Complementar 101/00. A meta estabelecida na LDO
para Resultados Primário e Nominal do município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:

Por seu turno o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida ﬁscal líquida, indicando a necessidade ou não de ﬁnanciamento do setor público junto a terceiros.

(FIGURA)

A Lei Complementar 101/00 estabelece regras em rela-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária refe-

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas, pelo não atingimento de metas previstas,
conforme consta nos seguintes processos:

www.tce.es.gov.br

rentes aos 1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2015: Proc. TC
5.667/2015; Proc. TC 6.977/2015; Proc. TC 11.982/2015;
Proc. TC 12.590/2015 respectivamente.
Observa-se da tabela 4 que o município não atingiu as
metas ﬁscais, de resultados primário e nominal, estabelecidas na LDO.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
5.2.1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) e 35 da LDO.
Observou-se que o município de Vargem Alta, em 2015,
não atingiu as metas estabelecidas na LDO para Resultados Primário e Nominal (tabela 04).
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por
ato próprio e nos montantes necessários, da limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
conforme transcrição:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Por seu turno a LDO do município contém a previsão em
seu art. 35 de quais são os critérios a serem observados
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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para a limitação de empenhos e movimentação ﬁnanceira, na hipótese do não atingimento das metas de resultado nominal e primário:

cursos Próprios – Saúde) entre outras fontes de recursos
conforme demonstrado a seguir:

5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS

(FIGURA)

Art. 35. Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita não comporta o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários,
nos 30 (trinta) dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação ﬁnanceira.

Registra-se que é vedado utilizar os superávits ﬁnanceiros alocados em recursos vinculados em 31/12/2015,
para suportar déﬁcits ﬁnanceiros de objetos divergentes
de suas vinculações ainda em que exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, por força do artigo 8º,
parágrafo único da LRF que reza:

No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma previsão original de R$ 83.457.950,00, e uma
arrecadação de R$ 81.107.159,24, equivalendo a 97,18%
da receita prevista:

Parágrafo Único. Na ocorrência da hipótese do caput
deste artigo, enquanto perdurar o déﬁcit, a limitação de
empenho e de movimentação ﬁnanceira cingir-se-á:
I – às reduções nas autorizações ou realizações de despesas do grupo “Outras Despesas Correntes” (grupo 3);
II – ao início de novas obras;
III – à autorização ou realização de despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes ou com
inversões ﬁnanceiras.
Constatou-se pelo Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit
Financeiro por Fonte de Recursos, Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Jaguaré - Exercício de 2015, que o município registrou na fonte de recursos ordinários superávit ﬁnanceiro de R$ 5.336.347,10
em 31/12/2015 e déﬁcit ﬁnanceiro de R$ 9.617.671,05
em 31/12/2014.
Observou-se que o município de Jaguaré além de ter encerrado o exercício de 2014 com déﬁcit ﬁnanceiro na
fonte recursos ordinários, ou seja de livre aplicação, o
superávit ﬁnanceiro alcançado pelo município ao ﬁnal do
exercício de 2015 é insuﬁciente para cobrir os déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes MDE, FUNDEB 60%, Recursos Próprios Saúde, Remuneração de Depósitos Bancários (Re-

Art. 8º [...]
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Desta forma, considerando que o município iniciou o exercício de 2015 com déﬁcit ﬁnanceiro de -R$
9.617.671,05 na fonte de recursos ordinários, apresentou déﬁcits ﬁnanceiros em 31/12/2015 nas fontes de recursos vinculadas relacionadas na tabela 05 acima, considerando que os recursos ordinários em 31/12/2015 no
total de R$ 5.336.347,10 são insuﬁcientes para cobrir os
déﬁcits ﬁnanceiros do município de Jaguaré, considerando o disposto no artigo 8º da LRF, considerando o não
cumprimento das metas de resultado nominal e primário e considerando que o município de Jaguaré possui
em sua LDO requisitos a serem observados diante de tal
hipótese, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF e do
art. 35 da LDO, a citação da responsável para justiﬁcar-se, trazendo aos autos os atos que implementaram a
limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
A receita orçamentária consolidada prevista e realizada,
segundo a classiﬁcação por categoria econômica é a que
segue:
(FIGURA)
A execução orçamentária consolidada das despesas,
composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento ﬁscal e da seguridade social do município sob
análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$ 88.861.087,10 cujo resultado
representa 97,41% em relação às despesas autorizadas,
conforme evidencia-se na tabela a seguir:
(FIGURA)
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada,
empenhada, liquidada e paga, segundo a classiﬁcação
por categoria econômica é a que segue:
(FIGURA)
O resultado da execução orçamentária evidencia um déﬁcit orçamentário de R$ 7.753.927,86, conforme demonstrado na tabela a seguir:
(FIGURA)
Observou-se que a receita prevista atualizada foi menor
que a despesa ﬁxada em 2015 e a receita arrecadada em
2015 foi menor que a despesa empenhada no mesmo
exercício, conforme apontado nos pontos de controles
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nº 012 e 013 do sistema CidadES deste Tribunal de Contas.

consolidada do município, relativa ao exercício de 2015:

2015:

(FIGURA)

(FIGURA)

Veriﬁcou-se que o déﬁcit orçamentário no valor de R$
7.753.927,86 demonstrados na tabela 11 anterior foi suportado com a reabertura de créditos adicionais no total de R$ 7.768.770,11, na fonte de recursos superávit
ﬁnanceiro – saldos de exercícios anteriores, sendo justiﬁcável para efeito de prestação de contas o déﬁcit orçamentário do exercício. O montante retro citado encontra-se evidenciado do Balanço Orçamentário Consolidado do Município de Itapemirim, conforme abaixo:

Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades,
constantes nos Termos de Veriﬁcação são os que seguem:
(FIGURA)

A movimentação dos restos a pagar, processados e não
processados, conforme evidenciado na Demonstração
da Dívida Flutuante, no Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro foi a seguinte:

7 EXECUÇÃO PATRIMONIAL

(FIGURA)

As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.

Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado ﬁnanceiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício sob análise,
por destinação de recursos:

Figura 01 - Saldos de exercícios anteriores p/créditos adicionais
(FIGURA)
Registra-se que numerários oriundos de arrecadação de
exercícios anteriores não devem ser computados no total da receita orçamentária arrecadada no exercício de
referência. Dessa forma, o Balanço Orçamentário Consolidado do Município de Jaguaré, está em consonância
com as orientações constantes na Parte V – Demonstrações Contábeis no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) 6º edição, e transcrito a seguir:
(FIGURA)
6 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que integra a prestação de contas sob análise,
evidencia um resultado patrimonial de R$ 3.021.469,71.
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício referência da prestação de contas sob análise:
(FIGURA)
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se na tabela a seguir a situação patrimonial
consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação
de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das
contas patrimoniais no encerramento do exercício de
www.tce.es.gov.br

(FIGURA)
O superávit ﬁnanceiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para
abertura de créditos adicionais, desde que observadas
as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964.
Porém, há que se observado quando da abertura dos
créditos adicionais a vinculação de recursos prevista no
artigo 8º parágrafo único da LRF. Veriﬁcou-se que o município apresenta situação ﬁnanceira deﬁcitária em várias fontes de recursos vinculados conforme demonstrado na Tabela 06 - Resultado ﬁnanceiro por fonte de recursos, deste relatório.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
7.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015 NÃO
EVIDENCIADOS NO RGFRAP E NO RGFDCX E INSCRITOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
PAGAMENTO NAS FONTES SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,
FUNDEB 60% E FUNDEB 40% (RELRAP).
Base normativa: artigos 50 e 55 da Lei Complementar FeSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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deral 101/2000 (LRF) e artigos 85 92, parágrafo único da
Lei Federal nº 4.320/64
Veriﬁcou-se do quadro demonstrativo dos restos a pagar (tabela 14), do Balanço Financeiro (BALFIN) que houve no exercício de 2015 inscrição em restos a pagar não
processados no montante de R$ 4.846.538,64. Os restos
a pagar não processados (empenhos a liquidar) também
estão contabilizados no BALEXO o que se comprova pela
cópia da última página do balancete a seguir:
Figura 02 – Balancete da Despesa Orçamentária
(FIGURA)
Ressalva-se que o o balancete da execução orçamentária da despesa informado no BALEXO e BALEXE não demonstram as fontes de recursos utilizadas na execução
orçamentária da receita e da despesa, diﬁcultando a
análise dos restos a pagar por fonte de recursos e não
atendendo integralmente a IN TCEES 34/2015 – PCA, objeto de citação do gestor no próximo item.
Veriﬁcou-se que o Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar (RGFDCX e RGFRAP) evidencia
uma disponibilidade de caixa líquida em Ações e Serviços
Públicos de Saúde no valor de R$ 82.036,19. Observou-se pela listagem de restos a pagar ( RELRAP) que o município de Jaguaré inscreveu, em restos a pagar não processados no exercício de 2015, na função saúde, o valor
de R$ 575.486,69.
Constatou-se ainda que do montante acima citado R$
440.477,72 correspondem a restos a pagar não processados inscritos em 2015 na fonte 12010000 – Recursos
Próprios Saúde, indicando insuﬁciência ﬁnanceira para
pagamento na fonte Saúde Recursos Próprios e por conseguinte descumprimento do limite previsto no artigo 55

da LRF.
Por sua vez o Demonsrtrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, evidencia na fonte de recursos
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino uma disponibilidade de caixa líquida de R$ 197.956,47 e nas fontes 60% dos Recursos do FUNDEB e 40% dos Recursos
do FUNDEB uma disponibilidade de caixa líquida igual a
zero em 31/12/2015. Porém, a relação de restos a pagar não processados (RELRAP) demonstra uma inscrição de restos a pagar não processados no exercício de
2015 na função educação no valor de R$ 2.634.924,95,
revelando também insuﬁciência de recursos do município de Jaguaré nas fontes retro citadas para pagamento
dos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2015.
Registra-se a ausência de transparência dos gastos públicos, tendo em vista a falta de evidenciação no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar,
informado nos arquivos RGFDCX e RGFRAP, dos valores
inscritos em restos a pagar não processados em todas as
fontes de recursos, prejudicando a veriﬁcação do cumprimento do limite previsto no art. 55 da Lei Complementar 101/2000:
Art. 55. O relatório conterá:
(...)
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
(...)
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
(...)
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;
www.tce.es.gov.br

A irregularidade pode ser conﬁrmada no próprio relatório de gestão ﬁscal do 2º semestre de 2015 do município,
encaminhado junto a esta PCA (RGFRAP):
Figura 03 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
e RAP
(FIGURA)
Deve-se anotar que a apuração por vínculo é uma especiﬁcação contida no art. 8º, parágrafo único da LRF, qual
seja, os recursos legalmente vinculados à ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.
Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o
município de Jaguaré, na medida em que é requisito para a concessão de transferências voluntárias, conforme
disposições do art. 25, § 1º, IV da LRF.
Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável
para apresentar justiﬁcativas e demonstrar por fonte de
recursos os restos a pagar não processados inscritos no
exercício de 2015 nos arquivos RGFRAP e RGFDCX.
7.2 AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NO BALEXO E BALEXE
Base normativa: IN TCEES 34/2015 – Anexo I A
Observou-se que tanto os balancetes da execução da receita e despesa consolidado geral (BALEXO) quanto os
balancetes da execução orçamentária da receita e da
despesa consolidando as unidades do Poder Executivo,
não atendem integralmente a IN TCEES 34/2015 (PCA
Informatizada), pois não demonstram as fontes/destinação de recursos, diﬁcultando a análise das presentes
contas, especialmente no tocante ao montante de restos
a pagar por fonte de recursos, e limites constitucionais
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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da saúde e educação.
Dessa forma, propõe-se a citação do prefeito para que
reapresente o BALEXO e o BALEXE na forma especiﬁcada na IN TCEES 34/2015, Anexo I - A – Contas do Prefeito.
7.3 INCONSISTÊNCIAS NOS SALDOS DAS FONTES DE RECUROS ENTRE O ANEXO DO BALPAT E OS ARQUIVOS RGFRAP E RGFDCX, BEM COMO AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS
DOCUMENTAIS DOS FATOS GERADORES DOS DÉFICITS FINANCEIROS NAS FONTES SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,
MDE E FUNDEB 60% EVIDENCIADAS NO ANEXO AO BALPAT.
Base normativa: artigos 50 e 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único
da Lei Federal nº 4.320/64
Considerações iniciais
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (RGFRAP e RGFDCX) deverá apresentar as seguintes informações ﬁscais, conforme orientações do
MDF, 6ª Edição a seguir
(FIGURA)
Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município tem a ﬁnalidade de evidenciar ao ﬁnal do exercício o resultado ﬁnanceiro por fonte/destinação de recursos, sendo este resultado apurado pela diferença entre o
Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conforme consta
na Parte V do MCASP, 6ª edição a seguir transcrito:
(FIGURA)
Também, segundo o Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público (MCASP, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014) na ar-

recadação, além do registro da receita orçamentária e
do respectivo ingresso dos recursos ﬁnanceiros, deverá
ser registrado em contas de controle, o valor classiﬁcado na fonte/destinação de recursos correspondente. No
momento do empenho, deverá haver a baixa do crédito disponível conforme a fonte/destinação de recursos
comprometida, conforme transcrição a seguir:
(FIGURA)
• Inconsistências de saldos entre as fontes de recursos
evidenciadas no Anexo ao BALPAT e os saldos das mesmas fontes de recursos evidenciadas nos demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP e RGFDCX)
Observou-se que o Ativo Financeiro do Município de
Jaguaré, composto pelo grupo de contas Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional, apresentou em
31/12/2015, saldo de R$ 10.487.279,26. Já o Passivo Financeiro compreendendo os Restos a Pagar Processados, os Restos a Pagar Não Processados e Demais Obrigações Financeiras do Município apresentou um saldo
de R$ 9.534570,69 em 31/12/2015, tendo o município
de Jaguaré alcançado um resultado ﬁnanceiro (Ativo Financeiro - Passivo Financeiro) de R$ 952.708,57 ao ﬁnal
do exercício sob exame.
O resultado ﬁnanceiro supracitado também está demonstrado por fonte/destinação de recursos, conforme
se comprova pela cópia da última página do Anexo ao
Balanço Patrimonial a seguir:
(FIGURA)
Veriﬁcou-se por meio dos arquivos RGFRAP e RGFDX ,
3º Quadrimestre de 2015, que o município de Jaguaré
apresentou os seguintes valores ao ﬁnal do exercício:
R$ 10.174.826,85 em Disponibilidade de Caixa Bruta; R$
www.tce.es.gov.br

9.433.227,48 em Disponibilidade de Caixa Líquida Antes
da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados.
Embora várias fontes/destinação de recursos apresentaram-se diﬁcitárias em 31/12/2015 no anexo ao BALPAT,
conforme demonstrado na tabela 05 deste relatório, o
RGFRAP e RGFDX não registra nenhuma fonte/destinação de recursos negativa e não demonstra nenhuma inscrição de restos a pagar não processados, revelando dessa forma, a inconsistência de saldos de fontes entre o
BALPAT e o RGFRAP/RGFDCX.
Entende-se na presente análise, que o saldo de cada fonte/destinação de recursos, deduzidos os restos a pagar
não processados, evidenciada no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar no 3º quadrimestre de 2015, deve reﬂetir o saldo de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente da conta 821110000000
- Disponibilidade por Destinação De Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado em
31/12/2015, pelas razões a seguir expostas:
a) que as contas evidenciadas no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por fonte/destinação de recursos (RGFRAP/RGFDCX) são contas classiﬁcados no Ativo Financeiro e no Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial,
b) que o saldo das fontes/destinação de recursos evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Consolidado do Município – Anexo ao Balanço Patrimonial, representa a diferença entre o Ativo Financeiro e
o Passivo Financeiro (restos a par processados; restos a
pagar não processados, e outras obrigações ﬁnanceiras)
detalhado por fonte de recursos;
c) que a identiﬁcação dos recursos se classiﬁca em VincuSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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lados e Não Vinculados tanto no RGFRAP, RGFDCX e no
Anexo ao BALPT,

vo de Fonte/Destinação de Recursos anexo ao BALPAT ao
término do exercício de 2015.

d) que o saldo em 31/12/2015 da conta 8211100000
Disponibilidade por destinação de recursos no valor de
R$ 952.028,98 contabilizada no Balancete de Veriﬁcação Consolidado, iguala-se ao total das fontes/destinação de recursos no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit
Financeiro, Anexo ao Balanço Patrimonial, e que a conta
810000000 – Execução da disponibilidade de recursos,
no montante de R$ 10.487.279,26, iguala-se ao Ativo Financeiro no Balanço Patrimonial e a conta caixa e equivalente de caixa no Balanço Financeiro;

• Ausência de evidências documentais dos fatos geradores dos déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes: Saúde Recursos Próprios, MDE, FUNDEB 60%

e) que as duas formas de controle, Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro, Anexo ao BALPAT e RGFRAP e
RGFDCX, demonstram por fonte/destinação de recursos
o resultado apurado entre as entradas de recursos (caixa
– Ativo Financeiro) e assunção de obrigações (empenho
– Passivo Financeiro).
e) considerando as orientações expressas no item 4.4.4
Quadro do Superávit/Déﬁcit Financeiro e no item 5.2
Mecanismo de Utilização da Fonte/Destinação de Recursos contidas no MCASP, 6ª Edição anteriormente transcritos bem como as orientações no item 04.05.01.01 Conteúdo do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar constantes no Anexo 5 do MDF,
6ª Edição.
Porém, conforme exposto, veriﬁcou-se inconsistências
discrepantes de saldos entre as fontes de recursos, especialmente Recursos Próprios Saúde, MDE, FUNDEB 40%
e FUNDEB 60%, evidenciadas no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do município
de Jaguaré (arquivos RGFRAP e RGFDCX) e os saldos das
mesmas fontes de recursos espelhadas no Demonstrati-

Conforme demonstrado na tabela 05 deste relatório,
o resultado ﬁnanceiro por fonte de recursos, apurado no anexo ao BALPAT, apresentou em 31/12/2015 os
seguintes saldos: - R$ 8.929.760,75 em 101 MDE; - R$
5.788.066,55 em 103 FUNDEB 60%; -1.970.417,60 em
Recursos do FNDE; - R$ 3.922.631,00 em 199 Demais
Recursos Vinculados a Educação, -R$ 11.778.808,98 em
201 Recursos Próprios Saúde; -R$ 5.022.192,65 em 203
Recursos do SUS; - R$ 751.339,13 em 301 Recursos do
FNAS e – R$ 4.721.064,42 em 399 Demais Recursos Destinados a Assistência Social.
Os déﬁcits ﬁnanceiros registrados nas fontes de recursos
acima relacionadas indicam numa primeira análise que o
município de Jaguaré empenhou despesas no exercício
de 2015 sem disponibilidade ﬁnanceira para pagamento
nas mesmas fontes.
Embora o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar do município de Jaguaré (arquivos
RGFRAP e RGFDCX), não evidencia nenhum valor inscrito em restos a pagar não processados no exercício de
2015, observou-se pela listagem dos restos a pagar (RELRAP) que em toda função saúde, foram inscritos em
restos a pagar não processados em 2015 o valor de R$
575.486,69 e em restos a pagar processados o valor de
R$ 491.622,47, totalizando R$ 1.067.109,16 de restos a
pagar inscritos em 2015 na função saúde.
Já o Demonstrativo de Fonte/Destinação de Recursos
www.tce.es.gov.br

anexo ao BALPAT evidencia na fonte Recursos Próprios
Saúde déﬁcit ﬁnanceiro de R$ 5.022.192,65, indicando
que na fonte citada o Passivo Financeiro suplanta o Ativo
Financeiro neste valor (BALPAT) e, por conseguinte uma
disponibilidade de caixa líquida negativa ao término do
exercício de 2015 sob o enfoque ﬁscal (RGFRAP e RGFDCX)
No que tange a função educação, os demonstrativos RGFRAP e RGFDCX também não demonstram nenhum valor inscritos em restos a pagar não processados. Mas,
constatou-se pela listagem de restos a pagar (RELRAP)
que o município de Jaguaré inscreveu em restos a pagar
não processados em 2015 o valor de R$ 2.634.924,95 e
em restos a pagar processados o valor de R$ 697.365,22,
totalizando R$ 3.702.034,11 de restos a pagar inscritos
no exercício de 2015 na função educação. Por sua vez,
o Demonstrativo de Fonte/Destinação de Recursos anexo ao BALPAT evidencia déﬁcits ﬁnanceiros nas seguintes fontes da educação: - R$ 8.929.760,75 em 101 MDE;
- R$ 5.788.066,55 em 103 FUNDEB 60%, apontando que
nas fontes listadas as obrigações - Passivo Financeiro suplantam as disponibilidades - Ativo Financeiro (BALPAT)
e, por conseguinte uma disponibilidade de caixa líquida
negativa ao término do exercício de 2015 sob o enfoque
ﬁscal (RGFRAP e RGFDCX)
Considerando os arquivos examinados e os números acima relatados, veriﬁcou-se que não constam para exame deste Tribunal de Contas, comprovantes das obrigações ﬁnanceiras a pagar em 31/12/2015, que possam
respaldar os déﬁcits ﬁnanceiros de R$ 11.778.808,99, R$
8.929.760,75 e R$ 5.788.066,55 nas fontes: 201 Recursos Próprios Saúde, 101 MDE e 103 FUNDEB 60% espelhados no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit FinanceiSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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ro Consolidado do Município – Anexo ao Balanço Patrimonial (BALPAT).
Dessa forma, merece ser esclarecido e comprovado junto a este Tribunal de Contas quais os fatos geradores das
obrigações da despesa que deram causa aos déﬁcits ﬁnanceiros supram relatados.
Ressalva-se que a ausência de comprovação documental das obrigações a pagar, as inconsistências contábeis
e os déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes Saúde Recursos Próprios, MDE, FUNDEB 60% acima relatadas, prejudicam o
cálculo dos gatos com ações e serviços públicos de saúde, bem como a apuração dos valores aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino sob o enfoque
constitucional.
Conclusão:
Diante de todo exposto, propõe-se a citação do prefeito para que apresente os esclarecimentos/e ou justiﬁcativas acompanhados de provas documentais quanto aos
indícios de irregularidades a seguir:
Inconsistências de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao BALPAT e os saldos das mesmas
fontes de recursos evidenciadas nos demonstrativos do
Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP e RGFDCX)

vit/Déﬁcit Financeiro Consolidado do Município – Anexo ao Balanço Patrimonial (BALPAT), informando e comprovando dados do empenho, fonte de recursos, nome
do credor, classiﬁcação funcional programática e natureza da despesa.
8 GESTÃO FISCAL
8.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao
estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão ﬁscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.

Ausência de evidências documentais dos fatos geradores
dos déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes: Saúde Recursos Próprios, MDE, FUNDEB 60%

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:

Solicita-se que seja demonstrado para exame deste Tribunal de Contas, em mídia , os fatos geradores das obrigações a pagar que deram causa aos déﬁcit ﬁnanceiros
de R$ 11.778.808,99, R$ 8.929.760,75 e R$ 5.788.066,55
nas fontes: 201 Recursos Próprios Saúde, 101 MDE e 103
FUNDEB 60% espelhados no Demonstrativo do Superá-

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
www.tce.es.gov.br

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2015,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório totalizou R$ 77.720.086,83.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas sob análise, que as despesas
com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram
52,29% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior foi cumprido o
limite legal, mas foi descumprido o limite prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 54,93% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, anterior foram cumpridos o limites legal de 60% e o prudencial de 57%.
8.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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plicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52
da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado que a dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município, ao ﬁnal do exercício de 2015 a dívida consolidada líquida representou
0,0% da receita corrente líquida, conforme demonstra-se na tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando
em acordo com a legislação supramencionada.

8.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

ra o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da
Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea
“c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativa a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
ﬁnanceiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição ﬁnanciada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos ﬁnanceiros.

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos Municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta
e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:

As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.

Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;

A Constituição da República outorgou a competência ao
Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos
Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (Artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida pawww.tce.es.gov.br

Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resoSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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lução.
Apresenta-se nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas sob análise, os montantes e limites de operações
de crédito contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal
do exercício de 2015:
(FIGURA)
De acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias. Veriﬁcou-se recebimento
de contra garantias no valor de R$ 12.523,97 no 1º quadrimestre de 2016, evidenciado na conta outras garantias nos termos da LRF.
8.4 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas
de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no pe-

ríodo mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o da estimativa e compensação da renúncia de receita e
o da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.

cursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – FUNDEB para o pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Constatou-se que o município, no exercício de 2015,
aplicou 24,43% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite constitucional conforme será demonstrado na tabela
23 deste Relatório.

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneﬁciar instituições com renúncia de receita.

Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 73,88% das receitas provenientes do FUNDEB,
conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:

9 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

(FIGURA)

9.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional relacionado ao FUNDEB.

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e
devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos rewww.tce.es.gov.br

9.1.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício de 2015, aplicou 24,43% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha
de apuração, Apêndice D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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(FIGURA)
Portanto, o município não cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a manutenção e desenvolvimento do ensino (25%). Assim propõe-se a citação do
prefeito para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de
provas documentais.
9.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e

As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos
recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
de 2015, aplicou 23,99% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
9.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNwww.tce.es.gov.br

DEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – FUNDEB atribuiu
aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência ﬁscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
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os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização
da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB que integra a
prestação de contas anual do município de Jaguaré, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de
2015, e constatamos que o conselho concluiu pela aprovação das contas.
9.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos
de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e ﬁnanceira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo
do respectivo ente da Federação as indicações para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC
141/2012, art. 41).
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
www.tce.es.gov.br

Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015, ao dispor sobre o rol
de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados
em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012.
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Saúde,
que integra a prestação de contas anual do município
de Jaguaré, emitido sobre a prestação de contas relativa
ao exercício de 2015 e constatamos que o conselho concluiu pela aprovação do Relatório Anual de Gestão 2015
(RAG) COM RESSALVAS.
11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
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interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, ﬁcou estabelecido que “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária”.
Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013,
o TCEES dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e ﬁscalização do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, aprovando também o “Guia de
orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos
regulamentadores.
Consta da IN TCEES 34/2015 previsão para encaminhamento, pelo Prefeito, da seguinte documentação corre-

lata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
indicativo de irregularidade
11.1 AUSÊNCIA DE RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO
DO CONTROLE INTERNO NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Base Normativa: Lei Municipal nº 974/2011; IN TCEES
34/2015 e Res. TCEES 227/2011, Instrução Normativa SCI
004/2014 aprovada pelo Decreto Municipal 057/2014;
Em consulta ao sÍtio eletrônico da Câmara Municipal
de Jaguaré, constatou-se que o Sistema de Controle Interno foi regulamentado pela Lei municipal nº 974 de
27/12/2011, o que se comprova pela cópia do trecho da
lei a seguir:
(FIGURA)
Observou-se ainda que está disponível no site da Controladoria Geral do Município a Instrução Normativa SCI
www.tce.es.gov.br

021/2014 que dispõe sobre a remessa de documentos
e informações ao TCEES, do Poder Executivo do Município de Jaguaré – ES e também dispõe sobre a Unidade
Central do Controle Interno - UCCI. A Instrução Normativa SCI 021/2014 foi aprovada em 30/06/2014, mediante
Decreto 057/2014.
O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é o Sr. Frank Correia, Controlador Geral do
Município de Jaguaré – Portaria nº 248/2013.
Embora o município de Jaguaré disponha de legislação
especíﬁca regulamentando o Sistema de Controle Interno, veriﬁcou-se que a documentação prevista na IN
TCEES 34/2015, ou seja, o relatório e parecer conclusivo
emitido pelo órgão central do sistema de controle interno não foi encaminhado, sob a alegação de que o município de Jaguaré não dispõe de controle interno implantado, conforme consta no relatório de justiﬁcativas a seguir:
(FIGURA)
Além da Lei Municipal nº 974/2011 supra citada, veriﬁcou-se que a IN SCI Municipal nº 021/2014 dispõe em
seu artigo 1º sobre as competências da Unidade Central
de Controle Interno e a Contabilidade do Município de
Jaguaré. Destaca-se a atividade de auditoria interna prevista no artigo 1º, inciso IV Instrução Normativa municipal retro citada, conforme a seguir:
(FIGURA)
Deste modo, quanto à adequação ou não dos demonstrativos contábeis e ao atendimento às orientações técnica expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não
foi emitida opinião ou juízo de valor sob alegação de ausência de implantação do controle interno.
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Considerando a informação de que não há controle interno implantado, considerando as atribuições da Unidade Central de Controle Interno previstas no artigo 1º
da Instrução Normativa SCI Municipal nº 021/2014, considerando a Lei Municipal nº 974/2011 que dispõe sobre
o sistema de controle interno do município de Jaguaré,
propõe-se a citação do Prefeito, para apresentar justiﬁcativas/esclarecimentos cabíveis quanto à ausência de
implantação do controle interno municipal, o que inviabilizou a emissão de parecer conclusivo sobre a presente prestação de contas, contrariando além da legislação
municipal citada, a IN TCEES 34/2015 e Resolução TCEES 227/2011.

base no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:

Parecer Prévio em questão”.

(FIGURA)

ANÁLISE:

II.3 DO PARECER PRÉVIO 161/2017

Veriﬁcou-se que o Recorrente acostou aos presentes autos, às Fls. 32/135, os balancetes da execução da receita consolidado geral (BALEXO) e os balancetes da execução orçamentária da receita e da despesa consolidando
as unidades do Poder Executivo.

12 MONITORAMENTO

Quanto as irregularidades dispostas nos itens III.1.3,
III.1.4 e III.1.5 da Instrução Técnica de Recurso
00234/2018-9, entendo suﬁciente e plenamente motivada a fundamentação delineada na referida instrução.
Neste sentido, adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
13 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora analisada reﬂetiu a atuação do prefeito municipal responsável pelo governo no
exercício de 2015, chefe do Poder Executivo Municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas do
município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/16, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.
Como resultado, apresenta-se a seguir os achados que
resultam na opinião pela citação do responsável, com

Registra-se que a irregularidade apontada no Relatório
Técnico descrita abaixo foi afastada na primeira decisão
(Parecer Prévio 161/2017):
II.3.1 Ausência de relatório e parecer conclusivo do controle interno no poder executivo municipal.
Ante a interposição de Recurso de Reconsideração em
face do referido Parecer Prévio, passo a expor as razões
que formaram meu convencimento.
II.4 DO MÉRITO RECURSAL

III.1.3 Ausência de evidenciação das fontes de recursos
no BALEXO e BALEXE (item 7.2 do RT 26/2017)
Base Legal: IN TCEES 34/2015 – Anexo I A.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“(...)
Quando da justiﬁcativa inicial, aleguei que não seria possível encaminhar os referidos arquivos, uma vez que me
encontrava afastado do cargo de Prefeito e não tive êxito
em obtê-lo junto aos gestores que estavam à frente do
executivo municipal, no entanto·, de volta ao cargo, segue em anexo, doc. 02, os arquivos BALEXO e BALEXE por
fonte de recursos e no formato deﬁnido na IN 34, motivo
pelo qual deve ser afastado a irregularidade descrito no
www.tce.es.gov.br

Compulsando a mencionada documentação, concluiu-se
que as mesmas atendem a Instrução Normativa IN TCEES 34/2015, demonstrando as fontes/destinação de recursos.
Diante de todo o exposto, entende-se que a documentação apresentada no presente expediente recursal é suﬁciente para afastamento da irregularidade apontada
nos itens 7.2 do RT 26/2017 e 2.3 da ITC 2531/2017, todos do processo TC 5026/2016 (em apenso).
III.1.4 Inconsistências nos saldos das fontes de recursos
entre o anexo do BALPAT e os arquivos RGFRAP e RGFDCX bem como ausência de evidências documentais
dos fatos geradores dos déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes
Saúde Recursos Próprios, MDE e FUNDEB 60% das evidenciadas no anexo ao BALPAT (item 7.3 do RT 26/2017)
Base Legal: Artigos 50 e 55 da Lei Complementar Federal
101/2000(LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei
Federal nº 4.320/64.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“(...)
Conforme já tratado anteriormente em itens comuns a
estes, efetivamente por um erro do sistema informatizado de contabilidade o anexo do BALPAT não demonstrou
os recursos por fontes nos valores realmente existentes,
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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no entanto, ao analisar a justiﬁcativa apresentada, a ITC
produziu a Tabela 01: Resultado ﬁnanceiro por fonte de
recursos, na qual demonstrou existir saldo ﬁnanceiro positivo na fonte Recursos Ordinários no montante de R$
5.336.347,10 e saldo ﬁnanceiro negativo em Fontes Vinculadas no valor de R$ 42.884.281,98, o que representaria ao ﬁnal saldo negativo de R$ 37.547.934,88, porém,
tal valor é inegavelmente irreal, pois, se o mesmo fosse
verdadeiro signiﬁcaria dizer que somente a curto prazo o
município estaria devendo algo como metade da receita
arrecada no mesmo exercício, ou seja, o município já deveria ter fechado as suas portas, pois, estaria insolvente.
Também como já justiﬁcado, tal aﬁrmativa não encontra
suporte no Balanço Patrimonial, pois, a Tabela 17 do RT,
cuja análise teve como fonte o BALPAT, claramente demonstra a existência de Recursos Ordinários positivos no
valor também de R$ 5.336.347,10, no entanto, as fonte vinculadas negativas somam tão somente o valor de
R$ 4.383.638,53, resultando num saldo positivo de R$
952.708,57, demonstrando assim uma clara contradição
entre o que disse o RT sobre a análise ﬁnanceira com suporte no BALPAT e o que diz a ITC com suporte na análise procedida no Anexo de Disponibilidade do BALPAT.
Tal contradição de valores está fundamentada no fato de
que ao se produzir a Tabela 01 da ITC, o auditor que a fez
levou em consideração tão somente os valores demonstrados com saldos negativos, sem apresentar e deduzir
destes ao mesmo tempo contas das mesmas fontes com
saldos positivos, como por exemplo:
• Fonte 102 - FUNDEB - Outras Despesas 40%, no valor
de R$ 1.770.277,07;
• Fonte 105 - FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (outras despesas da educação básica-40%), no va-

lor de R$ 75.312,41;
• Fonte 106 - FUNDEB -Remuneração de Depósitos Bancários (pagamentos dos proﬁssionais do magistério
-60%) no valor de R$ 118.820,81.
As fontes acima demonstradas são apenas exempliﬁcativas, ou seja, na Tabela 01 da ITC foram citados apenas
os valores negativos, sem levar em consideração as mesmas fontes (FUNDEB) que apresentam saldos positivos e
não foram abatidos dos saldos negativos.
Da mesma forma, o mesmo anexo de disponibilidades
ainda indica a existência de superávit em fonte não vinculadas que podem ser claramente utilizadas para a cobertura de déﬁcit em qualquer fonte vinculada, por
exemplo:
• Fonte 604 – Royalties do Petróleo (Federal), no valor de
R$ 20.101.085,89; e
• Fonte 605 - Royalties do Petróleo Estadual, no valor de
R$ 4.083.138,17. Registre-se que os recursos dos Royalties Federal são livres e desimpedidos para se utilizar em
todo e qualquer tipo de despesa, até mesmo em pessoal do magistério, conforme disciplina a Lei Federal
12.858/2013, e o Parecer Consulta TC-003/2017 - PLENÁRIO, cuja ementa diz:
PARECER/CONSULTA TC-003/2017 – PLENÁRIO
EMENTA
1) TORNAR SEM EFEITO O PARECER EM CONSULTA Nº
005/2016 - 2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL PERMANENTE, EXCETO
QUANDO O CUSTEIO FOR RELATIVO A DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ESPECIALMENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA EM
www.tce.es.gov.br

TEMPO INTEGRAL, INCLUSIVE AS RELATIVAS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTRAS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE PÚBLICA (ART. 5°
DA LEI FEDERAL 12.858/2013).
Ainda vale a pensa ressaltar que os recursos existentes
na Fonte 999 - Outros Recursos de Aplicação Vinculada
que são destinados à Assistência Social, podem muito
servir para abater a insuﬁciência demonstrada na fonte 399 -Demais recursos destinados a assistência social.
Assim, o que temos é uma análise imperfeita na ITC,
pois, considerou apenas as fontes vinculadas negativas
sem sequer abater destes valores negativos os recursos
positivos que são claramente possíveis de abater as fontes negativas, tanto é que o município se encontra viável
e ﬁnanceiramente solvível até os dias de hoje, sem atrasar salários, encargos, fornecedores, etc, ou seja, a análise que representa de forma real a situação ﬁnanceira do
município é aquela contida na tabela 17 do RT que demonstra a existência de um superávit ﬁnanceiro da ordem de R$ 952.708,57, que mesmo levando em consideração a observação quanto a possíveis divergências nas
fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais
por superávit ﬁnanceiro, só deve ser levado em consideração quando da análise da PCA de 2016, motivo pelo qual deve também ser afastada a presente irregularidade.
Da mesma forma que no item anterior, replicamos abaixo a mesma jurisprudência, Parecer Prévio TC-063/2017
- PRIMEIRA CÂMARA, uma vez que se mostra plenamente aplicável a este item, a saber:
PARECER PRÉVIO TC-063/2017 -PRIMEIRA CÂMARA
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

20

ATOS DO PLENÁRIO

PROCESSO -TC-4306/2016 (APENSOS: TC-1046/2015
ETC-1047/2015)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-EXERCÍCIO DE 2015
-REJEIÇÃO -RECOMENDAÇÃO -ARQUIVAR. 111.4 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS VALORES EVIDENCIADOS NO ANEXO
AO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 73 DO RT 105/2017)
Base Normativa: Artigo 50 e 55, inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 e artigos 8.5 e 92, parágrafo
único da Lei Federal nl 67 4.320/64.
...Observa-se que o gestor apresentou a disponibilidade
ﬁnanceira existente por fontes de recursos, entretanto,
mesmo após realizar os ajustes, as inconsistências permaneceram, deixando de apresentar corretamente o superávit ﬁnanceiro por fonte a ser utilizado de forma individualizada para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.
... Diante dos fatos constatados nesse processo, a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado com impropriedade formal. Deixo de considerá-lo,
contudo, de natureza grave. (grifo no original)”.
ANÁLISE:
Constatou-se que a argumentação apresentada quanto
a este item assemelhou-se às oferecidas no item III.1.1
e III.1.2 desta Instrução Técnica, as quais objetivaram explanar que “efetivamente por um erro do sistema informatizado de contabilidade o anexo do BALPAT não de-

monstrou os recursos por fontes nos valores realmente
existentes” e que a Área Técnica deste Tribunal teria focado sua análise naquele demonstrativo.
O Recorrente alegou, ainda, ter havido uma “uma clara
contradição entre o que disse o RT sobre a análise ﬁnanceira com suporte no BALPAT e o que diz a ITC com suporte na análise procedida no Anexo de Disponibilidade
do BALPAT”. Dando prosseguimento às suas alegações, o
Defendente inferiu que a mencionada contradição estaria “fundamentada no fato de que ao se produzir a Tabela 01 da ITC, o auditor que a fez levou em consideração
tão somente os valores demonstrados com saldos negativos, sem apresentar e deduzir destes ao mesmo tempo
contas das mesmas fontes com saldos positivos”.
Com relação as Tabelas 17 do RT 26/2017 e 01 da ITC
2531/2017, a seguir transcritas, cabe esclarecer que não
houve contradição quanto às informações apresentadas
em ambas, uma vez que é possível veriﬁcar que todas tiveram seus dados extraídos do Balanço Patrimonial, conforme assinalado a seguir.
A Tabela 01 da ITC 2531/2017, ao evidenciar na linha Recursos Vinculados o montante negativo de R$
42.884.281,98 (quarenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) evidenciou o somatório dos déﬁcits apurados nas fontes vinculadas à Saúde e Educação,
enquanto a Tabela 17 do RT evidenciou a insuﬁciência
global de Recursos Vinculados, ou seja, após o confronto com as fontes positivas (superávit de Outros Recursos
Vinculados):
(FIGURA)
No que se refere à argumentação de que a Área Técniwww.tce.es.gov.br

ca teria extraído os dados referentes às insuﬁciências de
recursos por fontes, utilizando-se “apenas” do demonstrativo anexo ao BALPAT (Balanço Patrimonial) em detrimento do próprio arquivo BALPAT, insta mencionar que
a apuração realizada pautou-se em análise dos demonstrativos encaminhados pelo Município em sua Prestação
de Contas Anual (Processo TC 5026/2016) e que as informações constantes do anexo ao Balanço Patrimonial,
o qual evidenciou o detalhamento do Superávit Financeiro de R$ 952.708,57 (novecentos e cinquenta e dois
mil, setecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos),
além de ser parte integrante daquele demonstrativo deve guardar consonância com o mesmo, por força da legislação contábil vigente.
Do confronto entre as informações do Balanço Patrimonial e aquelas consignadas em seu anexo (Demonstrativo do Superávit Financeiro), veriﬁcou-se que este último apresentou o detalhamento das insuﬁciências e suﬁciências por fonte de recursos cujo somatório igualou-se, conforme deveria, ao montante de R$ 952.708,57
(novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos) apresentado no arquivo BALPAT. Portanto, se existe alguma impropriedade no
que se refere aos montantes apresentados individualmente no demonstrativo, caberia ao Defendente explicitá-las nos presentes autos e, ao mesmo tempo, comprovar os lançamentos contábeis referentes aos ajustes porventura efetuados na Contabilidade Municipal, por meio
de documentos hábeis. Registra-se, por oportuno, que o
Defendente não apresentou este tipo de documentação
nos presentes autos.
O Superávit Financeiro de R$ 952.708,57 (novecentos e
cinquenta e dois mil, setecentos e oito reais e cinquenta
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e sete centavos) apresentado no Demonstrativo do Superávit Financeiro (anexo ao Balanço Patrimonial) e no
próprio Balanço Patrimonial de 2015, correspondeu à
diferença entre os montantes do Ativo Financeiro e do
Passivo Financeiro, consoante alegado pelo Defendente.
Contudo, quando analisadas as fontes de recursos isoladamente, identiﬁcou-se a utilização indevida de recursos
vinculados em objetos diversos de suas ﬁnalidades. O fato mencionado se constitui em irregularidade. Portanto,
a situação alegada não representa um déﬁcit ﬁnanceiro
total de recursos superior a R$ 37 milhões de reais (somatório das insuﬁciências ﬁnanceiras por fontes) consoante suscitado pelo Defendente, mas sim um emprego irregular de recursos vinculados neste montante, em
afronta ao parágrafo único do Art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tomando-se por base tudo o que foi explanado, depreende-se que o objetivo da citação proposta na exordial e
que culminou, após a fase do contraditório, na manutenção do presente item no Parecer Prévio TC 161/2017 –
Segunda Câmara, foi conﬁrmar a permanência da situação de inconformidade de informações entre o anexo do
BALPAT e os arquivos digitais RGFRAP e RGFDCX.
Em que pese o exposto, veriﬁcou-se por meio de consulta na data de 02 de agosto de 2018 que houve a retiﬁcação de dados no sistema LRFWeb desta Corte de Contas. Constatou-se que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar passou a evidenciar os Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício
(inexistentes no demonstrativo inicial) e, ainda, identiﬁcou-se o preenchimento dos dados da coluna “Obrigações Financeiras”, não contemplada na apresentação inicial, conforme se comprovou na comparação das ﬁguras

apresentadas no item III.1.2 desta Instrução Técnica.

JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:

De acordo com o Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar retiﬁcado, o Município apurou a seguinte situação:

“(...) Insta salientar que inicialmente o RT 00026/2017-1,
em seu subitem 9.1.1, com base no Apêndice E do mesmo, ao efetuar o cálculo dos valores provenientes de impostos e demais receitas para se apurar o valor e o percentual efetivamente gasto com ensino no exercício, excluiu de forma indevida dos valores gastos, alterando,
portanto, aquilo que de fato foi a despesa com educação, o valor de R$ 6.458.797,41, conforme linha 22 do
Apêndice E, em virtude de tal valor representar “total de
despesas com outras fontes de recursos vinculadas (Convênios, Sal. Educação, etc)”, ou seja, receitas recebidas e
gastas que não teriam vinculação com o ensino, de acordo com as linhas 4 e 5, e totalizadas na linha 8 do mesmo
Apêndice E, que totaliza o valor de R$ R$ 6.458.797,41
da linha 22, ﬁcando claro, portanto, nos dizeres do RT
que as exclusões de tal valor adveio de:

(FIGURA)
Diante do apresentado, considerando que os elementos
suscitados na defesa, os quais foram analisados sob o aspecto técnico-contábil, não foram suﬁcientes para elidir a ocorrência das impropriedades apuradas e alterar a
conclusão da análise inicial e, ainda, que não foram acostados aos autos documentos comprobatórios da realização, neste exercício, dos ajustes contábeis necessários
(notas de lançamentos, razão contábil, entre outras evidências documentais), conclui-se pela sugestão de manutenção do indicativo de irregularidade apontado no
item 7.3 do RT 131/2017. 7.3 do RT 26/2017 (2.4 da ITC
2531/2017).
Contudo, entende-se que a impropriedade se caracterizou como de natureza formal, não tendo sido constatado qualquer dano ao Erário Municipal dela decorrente, nos termos do art. 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012.
Portanto, sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor que
proceda, no exercício corrente, aos ajustes que se ﬁzerem necessários para a correção das impropriedades
contábeis detectadas, observando, para tanto, a Resolução CFC 1330/11.
III.1.5 Aplicação de Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino abaixo do Limite Mínimo
Constitucional (item 9.1.1 do RT 26/2017)
Base Legal: Artigo 212, caput da Constituição da República Federativa do Brasil.
www.tce.es.gov.br

Linha 4: Transferências do FNDE: R$ 6.104.452,11
4.1-Transferência do Salário Educação R$ 5.506.655,77
4.2-Outras Transferências do FNDE R$ 597.796,34
Linha 5: Transferências de Conv. Dest. a P. Educação R$
354.345,30
Linha 8: Total das Receitas Destinadas ao Ensino R$
6.458.797,41
Assim, ﬁcou claro também que o RT excluiu da base de
cálculo do gasto com educação, receitas vinculadas que
teriam sido recebidas e gastas no exercício. Em sede de
justiﬁcativa inicial foi demonstrado que tal apuração era
indevida e demonstrava receitas excluídas da base de
cálculo que efetivamente não foram recebidas pelo município, ﬁcando também demonstrado na justiﬁcativa
que o valor efetivamente recebido de Salário Educação
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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no exercício de 2015 teria sido R$ 1.469.580,58 e não R$
5.506.655,77, resultando num gasto com ensino no exercício de 32,93%, diferente daquele apurado pelo RT que
teria sido 24,43%. · Ao analisar a referida justiﬁcativa, o
auditor que elaborou a ITC 2531/2017, concordou que
realmente houve um equívoco quando da elaboração do
Relatório Técnico no sentido de que o município não recebeu de salário educação via FNDE no exercício de 2015
o valor de R$ 5.506.655,77, mas, sim o valor apresentado na justiﬁcativa, qual seja: R$ 1.469.580,58. Conclui,
no entanto, que tal divergência não alteraria o percentual gasto, uma vez que a metodologia aplicada pelo TC é
a mesma adotada pelo SIOPE e que os dados teriam sido
extraídos do arquivo LIQEDU e que o referido relatório
não apresenta determinado nível de detalhamento, concluindo ﬁnalmente pela manutenção da irregularidade.
Contudo, sobre a referida conclusão contida na ITC e levada em consideração pelo Conselheiro Relator para a
prolação do Parecer Prévio pela rejeição das contas, inclusive devido a esta irregularidade cabe as seguintes
considerações:
1ª - Sobre não detalhamentos do arquivo LIQEDU na forma que o auditor deseja, tal falta de detalhamento não
pode ser atribuída ao recorrente, uma vez que o formato
e o detalhamento do arquivo criticado foi instituído por
esta própria Corte de Contas;
2ª - O ora recorrente foi citado pelo fato de não ter cumprido o limite de gasto com educação em virtude de exclusão da base de cálculo apurada no Apêndice E de Receitas vinculadas descritas nas linhas 4, 5 e 8 e transferida para a linha 22 que trata de despesas. Pergunta-se: a
dedução se deu pela receita vinculada recebida ou pela
despesa com outras fonte de recursos vinculadas? Se foi

pela receita, a justiﬁcativa teria que ter sido aceita, pois,
a ITC concordou que a receita de salário estava errada. Já
se a dedução se deu pela despesa, o ora recorrente teria
que ter sido citado novamente, haja vista que não me foi
concedido o direito de defesa com relação a exclusão de
despesas não computáveis. Veja que a contradição é tão
grande que a linha 8 do Apêndice E tem como título: TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4
+ 5 + 6 + 7 já a linha 22 para onde foi transferido o valor
apurado como receita tem a seguinte descrição: DESPESAS COM OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS
(Convênios, Sal. Educação, etc.);
3ª - Como se o primeiro erro não fosse suﬁciente e para
não assumir que o cálculo que apurou o gasto com ensino de apenas 24,43% estava viciado na sua origem, o
que fatalmente resultaria na necessidade de uma nova
citação ao ora recorrente para se manifestar sobre “despesas excluídas” e não de receitas vinculadas recebidas,
simplesmente o autor da malfadada ITC 2531/2017, retirou o valor de R$ 4.037.075,19 (diferença entre o valor
que o RT aﬁrmou que o município teria recebido de salário educação e o valor que foi comprovado que o município efetivamente recebeu), e transferiu para uma nova
apuração demonstrada na ﬁgura 3 da ITC - Detalhamento do Campo 22 - Despesas com Outras Fontes de Recursos Vinculadas (abaixo reproduzida), como ‘TRANSFERÊNCIAS DO FNDE NÃO IDENTIFICADAS” que sequer
existe como receita no Plano de Contas adotado por esta
Corte, uma vez que sequer também existe conta contábil
vinculada para tal e também tal receita e valor o município jamais recebeu, como pode se constatar analisando
o Balancete da Receita anual - parte integrante da PCA e
o próprio doe. 02, BALEXE, ou seja, é forçoso reconhecer
www.tce.es.gov.br

que tal receita foi “criada” para justiﬁcar um erro inicialmente cometido sobre o qual não houve humildade para ser reconhecido;
Figura 3 - Detalhamento dó campo 22 -Despesas com outras fontes de recursos vinculadas; (Convênios, SaL.Educação, etç.), com identiﬁcação correta do Salário Educação .
(FIGURA)
4ª - Ao compulsar a ITC veriﬁca-se claramente que as
deduções efetuadas do gasto com educação trata-se de
despesas que em tese não seriam computáveis por se
tratar de gastos com fontes vinculadas. Neste caso, vamos fazer a vez da área técnica e demonstrar por meio da
tabela auxiliar abaixo, utilizada como suporte para a elaboração do Apêndice E que o valor de R$ 6.458.797,41,
demonstrada na linha 22 do mesmo Apêndice, refere-se a despesas e não receitas como demonstrou erroneamente o RT e a ITC criou até uma receita inexistente para.justiﬁcar o erro;
(FIGURA)
5ª -Da tabela acima, apura-se que foram deduzidas diversas despesas executadas por se entender que as mesmas não seriam computáveis em virtude da fonte de recursos vinculadas, no entanto, dentre as exclusões consta o valor de R$ 595.797,14, na fonte 11990000 - Demais
Recursos Cuja Aplicação Esteja Vinculada à Função Educação, subfunção 367 - Educação Especial; 6ª - Como o
próprio nome da fonte já diz (Demais Recursos Cuja Aplicação Esteja Vinculada à Função Educação), tais despesas não deveriam e não poderiam ser excluídas, pois, as
mesmas foram custeadas com recursos do município e
não com receitas vinculadas. Para comprovar tal situaSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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ção, estamos encaminhando em anexo, doe. 03, cópia
do processo administrativo 005.512/2014, que trata de
despesas realizadas com Educação Especial, por meio do
Convênio nº 001/2015, celebrado entre o município de
Jaguaré e a Associação Pestalozzi de Jaguaré, que tinha
por ﬁnalidade promover a manutenção da escola especial “Luz da Vida”, escola esta devidamente regularizada
junto ao Conselho Estadual de Educação, resultando numa despesa líquida de R$ 359.361,45, devidamente empenhada na função 12 -Educação, subfunção 367 - Educação Especial, Nota de Empenho nº 978/2015, cujos pagamentos derivaram de conta de recursos próprios do
município, conta nº 3.377.941 - Conta Movimento, Banestes, Agência 0176;
7ª -Assim, mesmo que por ventura não se aceite o fato de terem sido excluídos dos valores gastos com ensino, receitas vinculadas não existentes, ou talvez despesas, não se sabe realmente o que, conforme comprovado, o simples fato de ser reinserido nos cálculos o valor
de R$ 359.361,45, constante da tabela acima produzida
pela área técnica, erroneamente excluído como se tivesse sido realizado com receitas vinculadas, no entanto, realizado com recursos próprios, a despesa com ensino no
exercício atinge o valor de 11.947.853,97 (11.588.492,52
+ 359.361,45), que dividido pelo total da receita apurada pelo Apêndice E do RT para ﬁns de gastos com ensino
no valor de R$ 47.443,941,34, alcança o percentual de
25,20%, superando o percentual mínimo exigido constitucionalmente de 25%, demonstrando assim cumprimento do gasto mínimo necessário, devendo ser afastada também a presente irregularidade. (...)”.
ANÁLISE:
Constatou-se que a argumentação trazida aos autos

quanto a este item assemelhou-se à apresentada por
ocasião de atendimento ao Termo de Citação TC 45/2017,
momento no qual o Recorrente questionou a metodologia de apuração realizada por esta Corte de Contas e algumas das deduções/adições consideradas para ﬁns do
Limite Constitucional relativo à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
Segundo identiﬁcado por meio da ITC 2531/2017, as alegações estiveram relacionadas especiﬁcamente ao Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino demonstrado no “Apêndice E” do RT 26/2017, constituído pelas
transferências recebidas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (R$6.104.452,11 – seis
milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e
dois reais e onze centavos) e transferências de convênios
destinados a programas de educação (R$354.345,30
– trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), as quais totalizaram R$6.458.797,41 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e
quarenta e um centavos). Naquela ocasião o Gestor Responsável informou que as transferências recebidas do
FNDE (Salário Educação) teriam alcançado, de fato, R$
1.469.580,58 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) e não R$ 5.506.655,77 (cinco milhões, quinhentos
e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) conforme registrado no “Apêndice E”
do RT 26/2017.
Veriﬁcou-se que ocorreu àquela época a comprovação
das alegações por meio da documentação acostada às
Fls. 80/81 dos autos TC 5026/2016, devidamente analisada na ITC 2531/2017 daquele Processo. Em consequênwww.tce.es.gov.br

cia, procedeu-se naquele momento ao recálculo quanto
ao cumprimento ao Limite Constitucional de Aplicação
em Ensino, contudo, o mencionado recálculo não ensejou alteração quanto à situação de descumprimento ao
regramento constitucional veriﬁcado no RT 26/2017, haja vista a metodologia de cálculo adotada por esta Corte de Contas e a impossibilidade de dedução pretendida pelo Gestor Responsável face aos dados apresentados no arquivo digital LIQEDU.
Neste ponto, é importante transcrever a seguir as considerações efetuadas na ITC 2531/2017 quanto à metodologia adotada por este Tribunal e, também, quanto aos
dados apresentados no arquivo LIQEDU pelo Município
de Jaguaré:
“(...)
Preliminarmente, cabe registrar que os cálculos realizados pela área técnica deste Egrégio Tribunal segue o
mesmo método utilizado pelo Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE. Dessa
forma, o cálculo do percentual de recursos aplicados na
manutenção e no desenvolvimento do ensino, à luz do
caput do art. 212 da Constituição Federal, percorre a seguinte metodologia:
(FIGURAS)
As deduções que podem ser realizadas para ﬁns de apuração do limite constitucional são:
Resultado líquido nas transferências do FUNDEB – ganhos ou acréscimos em decorrência do número de matrículas na educação básica;
Despesas custeadas com a Complementação da União
do FUNDEB;
Receita de aplicação ﬁnanceira dos recursos do FUNDEB;
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Despesas custeadas com o superávit ﬁnanceiro, do FUNDEB;
Despesas custeadas com o superávit ﬁnanceiro, de outros recursos de impostos;
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade
ﬁnanceira de recursos de impostos vinculados;
Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos
com disponibilidade ﬁnanceira de recursos do ensino;
Despesas custeadas com aplicação ﬁnanceira de convênios, bem como de outros recursos de impostos vinculados ao ensino.
É importante destacar que outras despesas realizadas
em ações consideradas atípicas à manutenção e desenvolvimento do ensino também não são consideradas no
cálculo, como:
Despesas custeadas com recursos vinculados (PNAE –
Programa Nacional de Alimentação do Escolar, PNATE –
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar,
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, Salário Educação);
Despesas com royalties do petróleo, indenizações por
áreas alagadas, ou seja, despesas com recursos que não
compõem as receitas vinculadas a MDE;
Despesas com convênios realizados com FNDE (Caminho da Escola, PROINFÂNCIA, RESTFÍSICA, etc.), convênios com Estados e Municípios; [grifo nosso]
Dito isso, tem-se a esclarecer, ainda, que o documento
suporte para os cálculos do limite em questão é o LIQEDU, onde são registradas todas as despesas liquidadas
no ensino, discriminadas por fonte de recurso, função,
subfunção, além dos valores empenhados, pagos e sal-

dos em contas bancárias.

MDE (Apêndice E do RT 26/2017)

Quanto ao questionamento da exclusão dos valores referentes às transferências do salário educação e de convênios, pelos motivos expostos acima, não devem prosperar as alegações do defendente.

(FIGURA)

Com relação à divergência entre os valores efetivamente arrecadados de transferências do salário educação e o
utilizado na análise inicial, cabe informar que o demonstrativo constante do arquivo LIQEDU não apresenta esse
nível de detalhamento, limitando-se à subfunção, conforme layout estabelecido no Anexo II, Tabela 20, da IN
34/2015:

Figura 3 - Detalhamento do campo 22 – Despesas com
outras fontes de recursos vinculadas (Convênios, Sal.
Educação, etc.), com identiﬁcação correta do Salário
Educação

(FIGURA)
Por essa razão, ao se preencher a planilha de apuração
dos limites, são computados todos os valores registrados
na fonte 1107 – Recursos do FNDE, no campo destinado às transferências do FNDE sem, contudo, ser possível
identiﬁca-las por rubrica (Salário Educação, Programa Dinheiro Direto nas Escolas – PDDE, Prog. Nac. de Alimentação Escolar – PNAE, Prog. Nac. de apoio ao Transporte
Escolar – PNATE, Outras Transf. Diretas do FNDE).
Assim, em parte, assiste razão ao defendente, por existir uma divergência entre o valor apontado no Apêndice E, item 4.1 – Transferências do Salário Educação (ﬂs.
56) e o que realmente fora arrecadado pelo município
(Doc. 01, ﬂs. 80/81). Entretanto, ainda que fosse identiﬁcada cada rubrica que compõe as transferências do FNDE, as mesmas seriam excluídas do cálculo (campo 22),
mantendo-se o descumprimento do limite em questão,
como segue:
Figura 1 - Recorte do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino –
www.tce.es.gov.br

Figura 2 - Detalhamento do campo 22 – Desp. com outras fontes de recursos vinculadas
(FIGURA)

(FIGURA)
Ante todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade”.
Nos presentes autos, observou-se que o Defendente
complementou suas alegações informando que na apuração realizada por esta Corte foram deduzidas diversas
despesas executadas, não computáveis em virtude das
fontes de recursos vinculadas (R$595.791,14 – quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos). Contudo, segundo suas alegações, dentre aquelas despesas teriam sido excluídos valores custeados por recursos do Município e não por receitas vinculadas. No sentido de comprovar tal alegação
o Recorrente encaminhou cópia do processo administrativo 005.512/2014 (Fls. 137/197 destes autos), o qual
trata de despesas realizadas com Educação Especial por
meio do Convênio nº 001/2015, celebrado entre o município de Jaguaré e a Associação Pestalozzi de Jaguaré.
Conforme mencionado pelo Defendente, um montante de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) teria a ﬁnalidade de promover a manutenção da escola especial “Luz da Vida”, “escola esta devidamente regularizada junto ao Conselho Estadual de Educação”, resulSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tando numa despesa líquida de R$ 359.361,45 (trezentos
e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais
e quarenta e cinco centavos), empenhada na função 12
- Educação, subfunção 367 - Educação Especial, Nota de
Empenho nº 978/2015, cujos pagamentos teriam derivado de conta de recursos próprios do Município (conta nº
3.377.941 - Conta Movimento, Banestes, Agência 0176).
Cabe mencionar que a documentação ora apresentada
(Fls. 137/197) não constou dos autos TC 5026/2016 (Prestação de Contas Anual) e nem mesmo constaram outros
documentos comprobatórios que pudessem melhor esclarecer e/ou detalhar as “despesas com outras fontes
de recursos vinculadas”, as quais foram demonstradas na
Figura 3 da ITC 2531/2017. Os dados apresentados pelo
Município no arquivo LIQEDU foram os seguintes:
(FIGURA)
Diante do relatado e após a análise da documentação
acostada aos presentes autos, entende-se por acompanhar o posicionamento expresso na ITC 2531/2017 no
que tange à metodologia de apuração e às informações
prestadas pelo Município no arquivo LIQEDU e, ao mesmo tempo, proceder ao recálculo da forma que se faz a
seguir, excluindo-se do cálculo o montante custeado com
recursos próprios:

Com relação aos indicativos de irregularidades dispostos nos itens III.1.1 e III.1.2 da Instrução Técnica de Recurso 00234/2018-9, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento:
II.4.1. Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item 3.1.1 da ITR 234/2018).
Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF) e art. 35 da LDO.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao não
atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para o resultado primário e nominal, que conforme artigo 9º da LRF, requer do responsável a promoção da limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira.
No RT 26/2017-1 a área técnica observou que o município iniciou o exercício de 2015 com déﬁcit ﬁnanceiro de
R$ 9.617.671,05 na fonte de recursos ordinários e apresentou déﬁcits no ﬁm do exercício de 2015 em diversas
fontes de recursos. Além disso, observou que o saldo dos
recursos ordinários do exercício de 2015 na monta de R$
5.336.347,10 são insuﬁcientes para cobrir os déﬁcits ﬁnanceiros do município.

(FIGURA)

Já em sede de recurso, o defendente trouxe aos autos os
seguintes argumentos:

Face ao apresentado, conﬁrmou-se o cumprimento do Limite Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Educação (percentual apurado de 25,18%), motivo pelo qual, depreende-se que os elementos trazidos
aos autos são suﬁcientes para o afastamento da irregularidade apontada no item 9.1.1 do RT 26/2017 (2.5 da
ITC 2531/2017).

Há de ser considerado a crise econômica atravessada pelo
país no exercício sob análise, e analisar que apesar da re-

O déﬁcit de arrecadação no exercício foi de R$
2.350.790,76, haja vista a previsão de arrecadação de R$
83.457.950,00 e a receita arrecadada de R$ 81.107.159,24,
representando uma execução a menor de somente 2,82%
em relação a previsão.
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ceita municipal ter aumentado R$ 4.936.012,63 de 2013
para 2015, trata-se de crescimento nominal de 6,48% e
não real, considerando que a inﬂação do mesmo período
foi superior a 23%. E neste mesmo sentido, há que se considerar que uma redução das demandas administrativas e
sociais devem ser feitas com planejamento para que a população não seja afetada.
Os superávits de exercícios anteriores são capazes de suportar o declínio da receita.
A insuﬁciência dos recursos ordinários de R$ 5.336.347,10
para cobrir os déﬁcits ﬁnanceiros nas diversas fontes de
recursos, que totalizam R$ 37.411.878,43 é desconexa
com a realidade, tendo em vista que ao analisar o Balanço Patrimonial do exercício, existe um superávit ﬁnanceiro de R$ 952.708,57.
As informações relatadas pela área técnica induziram o
conselheiro relator ao erro, pois os saldos das fontes de
recursos foram extraídos do anexo do balanço patrimonial, e a referida peça estava em uso inicial no exercício de
2015, e sua geração pelo sistema informatizado de contabilidade pode conter erros de valores quando analisado por fonte de recursos, todavia, não existia insuﬁciência de recursos.
Há um precedente deste Tribunal de Contas, Processo TC
5155/2017-4 e Relatório Técnico 00048/2018-5 que deve ser levado em consideração, pois ao analisar o item da
mesma natureza, a conclusão da área técnica foi que apesar do município não ter atingido as metas estabelecidas
na LDO, restou veriﬁcado que havia superávit orçamentário e ﬁnanceiro, razão pela qual opinava-se no sentido de
não citar a responsável.
A área técnica, por sua vez, manifestou-se através da InsSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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trução Técnica de Recurso 00234/2018-9 e concluiu que
os argumentos trazidos pelo recorrente não foram suﬁcientes para reformar o Parecer Prévio TC-161/2017 no
que tange a este indicativo de irregularidade.

ar contingenciando as despesas, voltando ao velho controle na boca do caixa. (AFONSO, José R. Orçamento Público no Brasil: história e premência de reforma. Joaçaba,
v. 17, no1, jan./abr. 2016, p. 9-28)

Pois bem.

Nesse passo, a LRF elegeu o controle do endividamento
público como um dos principais focos de uma gestão ﬁscal responsável. Para tanto, determinou o estabelecimento de limite para a Dívida Consolidada dos entes da Federação descrita em seus artigos 29 e 30.

A CF/88, por meio do art. 165, hierarquizou o processo orçamentário em leis de iniciativa do Poder Executivo que
estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A lei que instituir o Plano
Plurianual estabelecerá diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades da Administração
Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício
ﬁnanceiro subsequente e orientará a elaboração da Lei
Orçamentária Anual. Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual compreenderá os orçamentos ﬁscal, de investimento e
da seguridade social e não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à ﬁxação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos
suplementares e a contratação de operações de crédito,
ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
José Roberto Afonso observa que o planejamento e o orçamento se integram perfeitamente nas regras constitucionais, dispensando reparos na lógica que une PPA, LDO
e LOA, mas adverte que, infelizmente, a prática mostra
um distanciamento com o idealizado. De acordo com o
autor, a proposta orçamentária anual por vezes adota hipóteses irrealistas para as contas de receita e despesa, o
parlamento via de regra piora as previsões, e o orçamento
irreal raramente é vetado pelo Executivo, que prefere atu-

Para cumprimento do referido mandamento, a Resolução
nº 40, de 2001, do Senado Federal, que dispôs sobre os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida –DCL dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A LRF, porém, foi além da regulamentação de eventuais limites da dívida líquida, optando por disciplinar a integração entre dívida consolidada, resultado primário, resultado nominal e metas ﬁscais; ou seja, trata-se de um mecanismo de planejamento, acompanhamento e controle de
todas as etapas relacionadas ao endividamento público.
Em seu art. 4º, § 1º, determina que integrará o projeto
de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais,
em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública,
para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
O art. 31 estabelece que se a dívida consolidada de um
ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao ﬁnal de um quadrimestre, esta deverá ser a ele reconduzida até o término dos três quadrimestres subsequentes,
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco
www.tce.es.gov.br

por cento) no primeiro. O inciso II, do § 1º desse artigo esclarece que, enquanto perdurar o excesso de dívida, o ente deve obter “resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º”.
Por sua vez, o art. 9º dispõe que se veriﬁcado, ao ﬁnal de
um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias. Segundo Weder de Oliveira (Curso de Responsabilidade Fiscal: Direito, Orçamento e Finanças Públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 754):
O artigo 9º instituiu procedimento obrigatório de acompanhamento bimestral das previsões e realizações de receitas e despesas, ancorado em objetivo bem deﬁnido:
avaliar se a meta de resultado ﬁscal deﬁnida na LDO (resultado primário ou nominal) será alcançada.
Todavia, não há limite ﬁxado na LRF ou legislação correlata quanto às metas. O ente ﬁca encarregado de estabelecer as metas de resultado primário e nominal para o exercício seguinte, por meio do projeto de LDO (Anexo de Metas Fiscais – AMF) encaminhado ao Poder Legislativo.
A LDO orienta a elaboração da LOA do ano seguinte. Assim, vê-se que a intenção do legislador foi inserir o controle e acompanhamento do endividamento em todo o ciclo orçamentário, desde seu planejamento, passando pela execução, disciplinando medidas corretivas em caso de
risco de não cumprimento das metas ﬁscais impostas peSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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la LDO, bem como medidas corretivas e restritivas no caso
da DCL ultrapassar os limites máximos impostos por Resolução 40 do Senado Federal.
No campo penal, a Lei nº 10.028/2000 em seu art. 5º,
III, §§ 1º e 2º, ordena que deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira
constitui infração administrativa, a ser processada e julgada pelo Tribunal de Contas, punida com multa de 30% dos
vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo
o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
Ainda de acordo com Weder de Oliveira (Curso de Responsabilidade Fiscal: Direito, Orçamento e Finanças Públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 773-774):
A Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, conhecida como Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal, foi especialmente escrita para ser o braço sancionador da Lei de Responsabilidade Fiscal.
[...]
Além disso, instituiu a ﬁgura da infração administrativa
contra as ﬁnanças públicas, no art. 5º, a ser processada e
julgada pelo tribunal de contas com jurisdição sobre a autoridade infratora.
Uma dessas infrações, estabelecida no inciso III do artigo,
é a de “deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira, nos casos e condições estabelecidos em lei”.
É, portanto, obrigatório que as autoridades competentes
do Poder Executivo determinem a seus órgãos técnicos
que façam, a cada bimestre, avaliações de receitas e despesas, com o objetivo de veriﬁcar se haverá necessidade
de promover a limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira como medida necessária ao alcance da meta ﬁs-

cal.

(...)

E, sendo necessário, caberá ao chefe do Poder Executivo informar aos demais poder e instituições autônomas
o montante que lhes cabe no esforço ﬁscal, calculado segundo as regras estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

Nesse particular, é fundamental ressaltar que a deﬁnição de uma meta de resultado primário e a persecução
de seu alcance não são ﬁns em si mesmos. Na verdade,
tanto a fase de planejamento das metas ﬁscais como a de
sua execução têm como objetivo a preservação do equilíbrio ﬁscal do Estado e a manutenção da dívida pública em
níveis adequados, de acordo com suas diretrizes de gestão estabelecidas.

As autoridades máximas de cada Poder e instituição autônoma devem, obrigatoriamente, sob pena de processo
administrativo, baixar os atos administrativos pertinentes
para limitar empenhos de dotações. É disso que trata o
art. 5º, inciso III da Lei nº 10.028/2000.
Finalmente, se por um lado, tem-se que a norma tipiﬁcou como infração administrativa contra a lei de ﬁnanças
públicas, passível de multa pessoal do gestor, deixar de
expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, por outro, quanto às consequências do descumprimento da meta ﬁscal ﬁxada na LDO, não
há que se falar em sanção como decorrência de seu não
cumprimento. De acordo com Marcel Pereira (Consultoria
de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal: Orçamento em discussão, n. 37):
Apesar de a limitação de empenho e de movimentação ﬁnanceira ser a saída ordinária prescrita pela LRF para ajustes na execução orçamentário-ﬁnanceira com vistas ao alcance da meta de resultado primário, nos últimos anos,
tem-se adotado a prática de reduzir a meta ﬁscal durante
o exercício ﬁnanceiro de sua persecução. Ao contrário do
contingenciamento, que se dá por ato próprio de cada Poder e do Ministério Público, a alteração de meta ﬁscal deve ser veiculada mediante projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ou seja, a alteração da meta
requer a anuência do Poder Legislativo.
www.tce.es.gov.br

(...)
Por ser uma norma programática, a rigor, não há que se
falar em sanção como decorrência de seu não cumprimento. Essa é a razão, aliás, pela qual o descumprimento
da meta ﬁxada em um exercício não ﬁgura entre os crimes
de responsabilidade tipiﬁcados na Lei nº 1.079, de 1950.
Todavia, o fato de não haver previsão legal de sanção por
descumprimento de meta não signiﬁca que gestor público esteja desobrigado de persegui-la durante o exercício. (g.n.)
No caso concreto, as metas estabelecidas na LDO de 2015
para os resultados primário e nominal, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, foram R$ 0,00 para
o resultado primário e R$ 0,00 para o resultado nominal.
Após a execução orçamentária, ﬁcou demonstrado o não
cumprimento das metas ﬁscais estabelecidas na LDO, visto que o Resultado Primário e o Resultado Nominal foram
de R$ 8.625.881,69 negativo e R$ 1.121.093,28, respectivamente.
Em que pese a primeira alegação do recorrente, de fato a
execução a menor da receita prevista foi percentualmente baixa. No entanto, tenho que assiste razão à área técSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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nica que por outro lado, ocorreu um aumento das autorizações de despesa. Neste sentido, veriﬁquei que a autorização de despesa era de R$ 91.226.720,11 e a dotação inicial era de R$ 83.457.950,00, contudo, o montante empenhado foi de R$ 88.861.087,10, superior em R$
5.403.137,10 a dotação inicial.
Com relação à existência de superávit ﬁnanceiro do exercício anterior, assiste razão ao defendente e à área técnica de que restou veriﬁcado que o déﬁcit orçamentário foi
suportado por recursos da fonte superávit ﬁnanceiro no
total de R$ 7.768.770,11.
Quanto ao argumento do recorrente da existência de superávit ﬁnanceiro no exercício sob análise de R$ 952.708,57
que corresponde à diferença entre os montantes do ativo
e passivo ﬁnanceiro, assiste razão ao defendente. O déﬁcit ﬁnanceiro apontado de R$ 37.411.878,43, se refere,
na verdade, a um emprego irregular dos recursos em suas respectivas fontes, caracterizando um erro meramente formal.
Veriﬁquei também, que a Dívida Consolidada Líquida está negativa em 2015, conforme o demonstrativo abaixo:
(FIGURA)
Neste sentido, veriﬁquei que apesar do município ter
apresentado um déﬁcit orçamentário de R$ 7.753.927,86,
este foi totalmente absolvido pelo superávit ﬁnanceiro do
exercício anterior de R$ 7.768.770,11. Veriﬁquei ainda,
que o município obteve um superávit ﬁnanceiro no exercício de R$ 952.708,57.
Destarte, considerando que a Dívida Consolidada Líquida
do Município de Jaguaré no exercício de 2015 está zerada,
considerando ainda que não houve desequilíbrio das contas públicas, entendo que a infringência ao artigo 9º da

LRF pela não limitação de empenho por descumprimento das metas de resultado primário e nominal é incapaz
de macular as contas de governo desta municipalidade.
Não foi outro, aliás, o entendimento do corpo técnico deste Tribunal de Contas no Processo TC 5155/2017-4, Relatório Técnico 00048/2018-5, quando sugeriu que sequer
a gestora fosse citada neste mesmo caso, senão vejamos:
“Da análise da tabela acima, veriﬁca-se que o município
de Linhares, não atingiu, no exercício de 2016, a meta de
receita primária e de resultado primário. Entretanto, considerando que ao ﬁnal do exercício foi veriﬁcado superávit orçamentário e ﬁnanceiro, opina-se no sentido de não
citar a gestora responsável”.
Diante do exposto, divergindo do entendimento da área
técnica, concluo, portanto, que a infringência ao art. 9º
da LRF pela não limitação do empenho por descumprimento das metas de resultado primário e nominal é incapaz de macular estas contas de governo desta municipalidade, razão pela qual mantenho o indicativo de irregularidade, entretanto, entendo como passível de ressalvas,
nos moldes do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
II.4.2 Restos a Pagar Não Processados de 2015 não evidenciados no RGFRAP e no RGFDCX e inscritos sem disponibilidade ﬁnanceira para pagamento nas fontes Saúde Recursos Próprios, FUNDEB 60% e FUNDEB 40% (RELRAP) (Item 3.1.2 da ITR 234/2018).

sados nos relatórios RGFRAP e RGFDCX, enquanto no RELRAP demonstra a inscrição dos restos a pagar não processados sem disponibilidades ﬁnanceiras nas fontes de recursos: i) recursos próprios saúde; ii) FUNDEB 60%; e iii)
FUNDEB 40%.
Em sede de recurso, o defendente alegou que a inconsistência derivou de um erro de geração do sistema informatizado de contabilidade. E que as inconsistências no arquivo RGFRAP enviado inicialmente, não demonstram a real
situação de caixa e restos a pagar por fonte, pois quando enviado, o gestor estava afastado do cargo de prefeito
e impedido de realizar as devidas correções. No entanto,
ao retornar ao cargo, o setor contábil já se encontrava em
fase de correção, protocolando neste Tribunal de Contas
um pedido de reabertura do Sistema LRFWeb para que o
demonstrativo fosse retiﬁcado.
Arguiu ainda, que a existência de Restos a Pagar Não Processados na ordem de R$ 4.846.538,64 sem lastro ﬁnanceiro contradiz a tabela 17 do Relatório Técnico 26/2017,
visto que os recursos ordinários de R$ 5.336.347,10 suportam o valor negativo na fonte de recursos vinculados
de R$ 4.383.638,53, resultando num superávit ﬁnanceiro
de R$ 952.708,57.

Base Legal: Artigos 50 e 55 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei
Federal 4.320/64.

Por ﬁm, alegou a defesa que há de ser considerado que o
indicativo de irregularidade trata-se de erro caracterizado
com impropriedade formal, não constituindo mácula na
prestação de contas. Neste sentido, a defesa trouxe aos
autos o precedente Parecer Prévio TC-0632017 – Primeira
Câmara, constante no Processo 4306/2016 da Prefeitura
Municipal de Santa Teresa.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a não
evidenciação da inscrição em restos a pagar não proces-

Após análise das justiﬁcativas e documentações suporte
trazidas pela defesa, o subscritor da Instrução Técnica de

www.tce.es.gov.br
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Recurso 234/2018 concluiu que os argumentos elencados são insuﬁcientes para elidir o presente indicativo de
irregularidade, haja vista a incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis.
Pois bem.
Preliminarmente, ratiﬁco a aﬁrmativa do corpo técnico
deste Tribunal de Contas de que há incompatibilidade entre os demonstrativos apresentados pelo município de Jaguaré.
Não é demais relembrar que vivemos desde o ﬁm do ano
de 2014 a pior recessão econômica da história do Brasil,
retratado por um declínio que parece sem ﬁm. Não bastasse o encolhimento do Produto Interno Bruto nacional
da ordem de 3,8% (três vírgula oito por cento) em 2015,
a propositura das (poucas) medidas anticíclicas na esfera federal no ano subsequente foram absolutamente insuﬁcientes para reverter o viés de queda da economia,
o que fez o país amargar outro índice negativo congênere, de 3,6% (três vírgula seis por cento) em 2016, que em
escala global só foi pior em países que atravessam franca guerra civil.
Isso obviamente resulta no empobrecimento geral da população; no corte de milhões de empregos; em um retrocesso do ritmo de atividade econômica nacional; e desemboca, por ﬁm, na arrecadação dos entes federativos,
que experimenta seguidas quedas desde então.

interrompendo um longo ciclo de prosperidade que teve
início com a estabilidade monetária alcançada em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica. Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional
como reﬂexo da expressiva deterioração das expectativas
dos agentes econômicos quanto ao desempenho econômico brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na direção e na
magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ﬁcando claro, ao longo de 2015, a conﬁança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração ﬁscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização
do real. Já do lado interno, a demanda agregada mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior intensidade.

Aliás, a situação econômica neste exercício foi muito bem
abordada pela área técnica em trecho do Relatório Técnico 00140/2016, constante no Processo TC 3532/2016-2
das Contas do Governador, a saber:

O ano de 2015 ﬁnalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à
gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que
visem minimizar os impactos da crise sobre o município.

[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves crises econômicas da sua história, permanecendo em 2016,

No caso concreto, em consulta ao sistema CidadesES, veriﬁquei que o Município de Jaguaré sofreu uma queda
www.tce.es.gov.br

na arrecadação de 2014 para 2015 no montante de R$
5.586.573,53 (R$ 103.808.365,71 – R$ 98.221.793,18), representando uma diminuição de 5,38% na receita arrecadada.
Também não podemos olvidar que os limites constitucionais e legais foram fartamente cumpridos no exercício sob
análise, tendo aplicado 25,18% na educação (quando o
mínimo seria 25%), 73,88% no pessoal do magistério (enquanto o mínimo seria de 60%) e 23,99% na saúde (sendo
o mínimo de 15%).
Registra-se ainda, que apesar das despesas com pessoal
do Poder Executivo Municipal ter atingido 52,29% da receita corrente líquida no exercício de 2015, acima do limite prudencial de 51,3%, já no 1º semestre de 2016 o município havia reconduzido as despesas com pessoal para
49,98%, acima somente do limite de alerta de 48,6%.
Com relação ao precedente trazido pela defesa, informo que as irregularidades são distintas. No processo TC
4306/2016, o indicativo de irregularidade passível de ressalva tratou somente da inconsistência dos saldos entre
os demonstrativos contábeis e não da insuﬁciência ﬁnanceira para suportar a inscrição em restos a pagar não processados.
Quanto a não evidenciação dos Restos a Pagar Não Processados (RPNP) no Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar, veriﬁco que já foi realizada a
retiﬁcação no sistema LRFWeb constando as informações
dos montantes inscritos em RPNP por fonte de recursos,
vejamos:
(FIGURA)
Entretanto, continua a divergência na disponibilidade
de caixa bruta, pois se trata de recursos ﬁnanceiros que
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só podem ter saldos positivos ou zerados. Demonstrando que os déﬁcits apresentados, na verdade, se referem
somente a um emprego irregular nas fontes de recursos, já considerado passível de ressalvas pela área técnica disposto no item 3.1.4 da Instrução Técnica de Recurso 234/2018.
Diante do exposto, concluo pela manutenção do presente
indicativo de irregularidade, todavia, destaco que o presente indicativo por si só não possui potencial ofensivo de
macular as contas, tendo em vista tratar-se de impropriedade ou falta de natureza formal, sem gravidade e que
não representou dano injustiﬁcado ao erário, nos moldes
do artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Entretanto, por se tratar de divergência nos lançamentos
contábeis quanto à correta utilização das fontes de recursos, cabe determinação ao atual gestor para que proceda
aos ajustes contábeis para a correta apresentação dos dados do disponível e das operações ﬁnanceiras apresentadas no Anexo 5 da LRF.
Deste modo, entendo que devemos apreciar a hipótese
concreta sob o enfoque dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,
muito pelo contrário, já eram abordados pela ﬁlosoﬁa na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, deﬁniu que o
justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto é o
que viola a proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno, como realmente acontece na prática; porque o homem que
age injustamente tem excesso e o que é injustamente tra-

tado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.

(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos
de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: Nova
Cultural, 1991, p. 103)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualiﬁcativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso. Todos esses termos são apropriados, pois computam ideia
de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o
que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV da
CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da
razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
www.tce.es.gov.br

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a atuação dos órgãos da Administração pública segundo os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, ﬁnalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação
[...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a
respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes
searas de atuação administrativa, quando aﬁrma que “um
princípio ou postulado intimamente conectado ao devido
processo legal substancial é o da razoabilidade das leis,
dos atos jurisdicionais e dos administrativos, que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para
Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e
indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do devido processo legal na ordem constitucional, eis que, com
efeito, ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
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[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar
com a Administração Pública, ou dela receber benefícios
ﬁscais ou creditícios, subvenções por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem
obedecidas pela Administração Pública, inclusive quando
sua atuação se der no âmbito administrativo processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ﬁnalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eﬁciência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a ﬁns de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oﬁcial dos atos administrativos, ressalvadas
as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suﬁcientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações ﬁnais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do ﬁm público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
[g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma intensidade a privação de bens, na medida em que um processo administrativo que visa rejeitar as contas de uma
www.tce.es.gov.br

agente público pode atingir a vida política do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodiﬁcam outra questão relevante para os direitos e
garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo
direito, o de exercer qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, que é a básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal.
Por isso:
É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) veriﬁcar a natureza da conduta praticada e
o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam com a Administração Pública ou que manejam recursos públicos.
(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador.
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico
disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28, novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa deﬁne o princípio da proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica.
Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem da
coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha ﬁgura de retórica cunhada
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por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não
poderia utilizar um canhão para abater um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande
evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em
tempos recentes, cunhado alguns parâmetros para que,
no caso concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo
menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende a
aprovação no teste da proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os ﬁns colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a
necessidade dos ﬁns, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público.
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em
favor daquela que afetar o menos possível os interesses e
as liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para
atingir o ﬁm, contudo, ainda assim, desproporcionais em
relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o ﬁm.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a ado-

ção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas sobre as contas que os prefeitos devem
anualmente é medida que se impõe por decorrência da
ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.

O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de
endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e despesas com pessoal.

O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a
ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
na forma da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas
dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.

Na apreciação das contas de governo, como se percebe,
temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito
das ﬁnanças públicas são avaliados pelos tribunais de contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua “aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer prévio
sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum de dois
terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal
de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte:
v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).
A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais
do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas por
meio da emissão do parecer prévio.
www.tce.es.gov.br

As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque de assuntos ligados à administração pública municipal é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
estabelece que na ﬁscalização e no julgamento de contas
que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a eﬁciência, a eﬁcácia,
a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos
atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas
com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não
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resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de
Contas.

orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial.

A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto
das informações acima analisadas, permitirá que este Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.

Nesse contexto, mesmo que tenham sido identiﬁcadas falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
especialmente sob o ângulo do subprincípio da insigniﬁcância, de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas
também aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.

Sendo assim, da análise detida dos autos, pude veriﬁcar:
(i) a conﬁrmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada a gestão ﬁscal merece destaque e por isso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nessa
apreciação.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo na condução da gestão ﬁscal do Ente, vista de maneira
global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de José de
Ribamar Caldas Furtado:
Tratando-se de exame de contas de governo o que deve
ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício
das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo.
Aqui perdem importância as formalidades legais em favor
do exame da eﬁcácia, eﬁciência e efetividade das ações
governamentais. Importa a avaliação do desempenho do
chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão

(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
p. 609).

Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do
caso concreto quando é dever do aplicador do Direito
ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza
do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades que circundam a realidade sob exame, inclusive,
avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício do processo
punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit. p. 201 e 203).
O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada,
limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do
órgão judicante, ir além:
Lembre-se que a tipiﬁcação formal é apenas um primeiro passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda,
veriﬁcar a adequação material de sua conduta à norma
proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas,
exame de particularidades comportamentais, circunstânwww.tce.es.gov.br

cias concretas, causas e motivações especíﬁcas e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos e inﬂuentes
no resultado, enﬁm, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio deﬁnitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um
juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta abstratos.
Sem embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real torna imperioso o exame das particularidades do
caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de fato, o bem juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição
de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais ao
gestor depende da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe da
identiﬁcação da tipicidade formal, no caso o descumprimento ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face da
ofensa ao bem jurídico tutelado, ultrapassando o exame
da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda
que implique um mergulho em universo bastante indeterSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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minado de conceitos e até de valores, não pode traduzir
arbítrio judicial ou administrativo. [...]

o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela STN.

IV QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL

A LRF disciplinou normas ligadas às ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas
obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar e preservação
do patrimônio público.

No Brasil, as ﬁnanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao
ﬁnal de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por signiﬁcativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina ﬁscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às
normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição da
Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação das
contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo
mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão ﬁscal, cujas disposições
criam obrigações por meio de instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório
Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se
extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram que o município obteve superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos adicionais
orçamentários no exercício subsequente no valor de R$
952.708,57.
Quanto ao resultado negativo na execução orçamentária,
as despesas empenhadas suplantaram as receitas arrecadas no exercício de 2015, apresentando um déﬁcit orçamentário de R$ 7.753.927,86, todavia, o déﬁcit foi absolvido pelo superávit ﬁnanceiro do exercício anterior de R$
7.768.770,11.
Com relação ao resultado ﬁnanceiro negativo, este demonstra que houve mais saídas de recursos que entradas, apresentando uma diminuição no caixa de R$
15.959.176,17 para R$ 10.314.545,73 (Balanço Financeiro – Item 6 do RT 26/2018).
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu todos
os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou o
www.tce.es.gov.br

limite de despesa com pessoal executivo e consolidado,
não realizou operações de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao legislativo dentro do limite permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Jaguaré, sob a responsabilidade
do senhor Rogério Feitani, Prefeito Municipal, referente
ao exercício de 2015, atendeu em sua plenitude os aspectos legais e os pilares da LRF.
V PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
apresentado, por atender aos pressupostos de admissibilidade.
1.2 DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração para afastar as seguintes irregularidades:
1.2.1 Ausência de evidenciação das fontes de recursos no
BALEXO e BALEXE (item 3.1.3 da ITR 234/2018);
1.2.2 Aplicação de Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino abaixo do Limite Mínimo ConstituSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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cional (item 3.1.5 da ITR 234/2018).
1.3 MANTER as seguintes irregularidades, sem condão de
macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:

ﬁzerem necessários para a correção das impropriedades
detectadas, caso não efetuados, observando para tanto a
Resolução CFC 1330/11.

1.3.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item 3.1.1 da ITR 234/2018);

1.7 Dar CIÊNCIA ao recorrente do teor da decisão tomada
por este Tribunal.

1.3.2 Restos a Pagar Não Processados de 2015 não evidenciados no RGFRAP e no RGFDCX e inscritos sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento nas fontes Saúde Recursos Próprios, FUNDEB 60% e FUNDEB 40% (RELRAP) (item 3.1.2 da ITR 234/2018);

1.8 ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

1.3.3 Inconsistências nos saldos das fontes de recursos entre o anexo do BALPAT e os arquivos RGFRAP e RGFDCX
bem como ausência de evidências documentais dos déﬁcits ﬁnanceiros nas fontes Saúde Recursos Próprios, MDE
e FUNDEB 60% evidenciadas no anexo ao BALPAT (item
3.1.4 da ITR 234/2018).
1.4 REFORMAR o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura de Jaguaré, no exercício de 2015,
sob responsabilidade do senhor Rogério Feitani, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
1.5 DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que:
1.5.1 Proceda aos ajustes contábeis para a correta apresentação dos dados do disponível e das operações ﬁnanceiras apresentadas no Anexo 5 da LRF.
1.6 RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que:
1.6.1 Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício ﬁnanceiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRGIO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 29/01/2019
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 417/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03641/2017-2, 03663/2017-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E
PROJETOS LTDA – EPP, ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Responsáveis: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
JEFFERSON ZANDONADI, ELOISA HELENA DE MORAES,
ANDREIA MARA MATTOS MARQUES, JOAO CARLOS MENESES, FLAVIO NARCISO CAMPOS, ALINE STEIN CORDEIRO, SCHEILA DE ALMEIDA SILVA, GUILHERME MUSSO,
VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA
Procurador: TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA (OAB:
17475-ES)
REPRESENTAÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXPEDIR DETERMINAÇÕES – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO

1.6.2 Proceda, no exercício corrente, aos ajustes que se
www.tce.es.gov.br
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ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pela
pessoa jurídica Contemporânea Construções e Projetos
Ltda, representada por seu Sócio Administrador o Sr. Flávio Gibson Leite Almeida, em face da Comissão Permanente de Licitação de Obras e de Serviços de Engenharia
– SEOB, da Prefeitura Municipal da Serra, na pessoa de
seu presidente o Sr. Jeﬀerson Zandonadi, relativamente a supostas irregularidades no Edital de Licitação nº
001/2017, modalidade de Concorrência Pública e da Tomada de Preços nº 003/2017.
Ressalta-se que o Edital de Licitação n° 001/2017, tem
como objeto a “contratação de empresa para execução
de elaboração de projetos de engenharia e execução de
serviços de engenharia: projetos de ediﬁcação e implementos externos para unidades de ensino, saúde, obras
projetos de infraestrutura para SEOB no Município da
Serra” e a Tomada de Preços n° 003/2017, para a “contratação de empresa para prestação de serviços de levantamento topográﬁco planialtimétrico e sondagem no
Município de Serra”.
Em razão dos fatos narrados na Manifestação Técnica nº
01034/2017-7, a Conselheira em Substituição à época,
nos termos da Decisão Monocrática nº 01186/2017-7,
conheceu da presente representação, concedeu a medida cautelar, bem como determinou a notiﬁcação dos
Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal da Serra, Jeﬀerson Zandonadi - Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços, e
João Carlos Meneses - Secretário Municipal de Obras,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, para cumprissem a
decisão, dando-se ciência aos interessados, sendo a refe-

rida Decisão Monocrática ratiﬁcada pelo Colegiado, conforme Decisão nº 02939/2017-6.

[...]

Cumpridas as providências necessárias, que demandaram a notiﬁcação e citação dos responsáveis, após análise da documentação trazida aos autos, a área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00025/2018-4, sugeriu a expedição de determinações, bem como a extinção deste processo, com resolução de mérito.

Após a efetivação da MT 1221/2017 com as citações e
notiﬁcações de todos os agentes indicados na responsabilização pelos indícios de irregularidades nela apontados, a Prefeitura da Serra, em atendimento à Decisão
Monocrática 1423/2017-1, que determinou o atendimento à Decisão Monocrática 1186/2017-7, publicou a
anulação dos certames Concorrência Pública 001/2017
e Tomada de Preços 003/2017 em 21/07/2017, conforme Peça Complementar 7196/2017-1. No mesmo ato
foram anuladas todas as fases, até então decorridas,
inerentes a estes certames.

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer 00786/2018-1, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Edital de Licitação n°
001/2017 e da Tomada de Preços nº 003/2017, se faz
necessária à análise dos atos e fatos em cotejo com a documentação que lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
extinção dos autos com resolução de mérito, bem como
pela expedição de determinações.
Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 00025/2018-4, verbis:
www.tce.es.gov.br

4 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Não obstante a anulação dos certames, indicamos a seguir que seja oﬁciado à Prefeitura e seus agentes as seguintes determinações, em caso de realização futura de
contratação com o mesmo objeto ou assemelhados:
a) abster-se de exigências de quantidades mínimas em
atestados de capacidade técnica superiores a 50% dos
itens realmente relevantes à execução do contrato, conforme preceitua jurisprudência consolidada em tribunais
superiores;
b) a delimitação do objeto de forma qualitativa e quantitativa, objetivando a eﬁcaz interpretação pelos participantes do certame, com informações que possam conduzir a uma formulação de propostas realmente vantajosas para a Administração;
c) prover o Edital de documentação técnica necessária
e suﬁciente para o bom entendimento do problema pelos participantes do certame, visando a um julgamento
objetivo das propostas apresentadas, assim como fazer
acompanhar o orçamento de uma memória de cálculo
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

37

ATOS DO PLENÁRIO

que justiﬁque os quantitativos nele apresentados;

7, ratiﬁcada pela Decisão TC nº 02939/2017-6.

d) observar a coerência entre as diversas exigências de
atestados com o objeto a ser contratado;

Assim sendo, veriﬁco que em resposta ao Termo de Citação nº 01631/2017-1, o Sr. João Carlos Meneses - Secretário Municipal de Obras apresentou a esta Corte de
Contas, através da Peça Complementar nº 07196/20171, documentação, demonstrando que o certame foi anulado, conforme informação publicada no Diário Oﬁcial
dos Poderes do Estado em 21/09/2017, o que torna evidente o cumprimento, pela Prefeitura Municipal de Serra, dos termos da Decisão TC nº 02939/2017-6.

e) à comissão de licitação, para que siga as orientações
contidas no Edital, em obediência ao princípio de vinculação ao ato convocatório, atendendo as demandas dos
participantes dentro dos limites legalmente estabelecidos.
Assim sendo, tendo em vista que o objeto se encontra
revogado, ensejando a perda do mesmo para outras recomendações, sugerimos a extinção deste processo,
com julgamento do mérito.
Sugere-se ainda o envio de cópia desta manifestação ao
jurisdicionado. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas acompanhou, na íntegra, a área técnica, nos termos do Parecer
00786/2018-1.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação fora conhecida, nos termos da Decisão Monocrática 01186/2017-7,
sendo ratiﬁcada pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas, conforme Decisão nº 02939/2017-6, por estarem presentes os requisitos constantes do artigo 177 c/c
o § único, e do artigo 182 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Veriﬁca-se que, de fato, estão presentes os requisitos de
admissibilidade, havendo interesse e legitimidade, razão
pela qual deve ser mantido o conhecimento da mesma.
3. DO MÉRITO RECURSAL:
Da análise dos autos, veriﬁco que foi concedida a medida
cautelar, através da Decisão Monocrática nº 01186/2017-

Assim sendo, em tendo sido anulado pela Prefeitura
Municipal de Serra o Edital de Licitação n° 001/2017 e
a Tomada de Preços nº 003/2017, por interesse da administração, após a expedição da Decisão por parte
deste Egrégio Tribunal de Contas e após a respectiva citação, deve o processo ser extinto, porém, sem resolução de mérito.
Desta forma, como a análise de mérito pressupõe a
oportunidade de defesa aos responsabilizados, através
da devida citação válida, ato essencial para a existência jurídica do processo e imprescindível para a relação
jurídico-processual, em havendo saneamento da ilegalidade, em virtude da extinção do certame licitatório,
após decisão de concessão da medida cautelar e da citação realizada, a análise de mérito ﬁca prejudicada,
não havendo mais interesse de agir.
Assim, esta é a situação ocorrida nestes autos, isto é, a
superveniência de extinção da licitação, objeto do procedimento administrativo de denúncia ou representação, nas hipóteses de anulação ou de revogação da licitação, o que constitui causa de extinção do processo
sem resolução de mérito.
www.tce.es.gov.br

Pelas razões expendidas e em razão de ter sido concedido provimento cautelar, com seu acatamento e posterior a anulação do certame, entendo que a presente
representação deve ser extinta sem resolução de mérito, conforme art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
Esta é a situação dos autos, visto que não mais há interesse processual, em razão da perda do objeto.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito,
em razão da perda do objeto, na forma do art. 485, IV,
do Código de Processo Civil - CPC;
1.2. DETERMINAR ao Executivo Municipal de Serra e
seus agentes, em caso de realização futura de contratação com o mesmo objeto ou assemelhados que assim
proceda:
1.2.1 Abstenha-se a exigências de quantidades mínimas
em atestados de capacidade técnica superiores a 50%
dos itens realmente relevantes à execução do contrato,
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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motivadamente, conforme preceitua jurisprudência consolidada em tribunais superiores;
1.2.2 Observe a delimitação do objeto de forma qualitativa e quantitativa, objetivando a eﬁcaz interpretação
pelos participantes do certame, com informações que
possam conduzir a uma formulação de propostas realmente vantajosas para a Administração;
1.2.3 Envide ações a ﬁm de que o Edital possua documentação técnica necessária e suﬁciente para o bom
entendimento do problema pelos participantes do certame, visando a um julgamento objetivo das propostas apresentadas, assim como fazer acompanhar o orçamento de uma memória de cálculo que justiﬁque os
quantitativos nele apresentados;
1.2.4 Observe a coerência entre as diversas exigências
de atestados com o objeto a ser contratado;

va (relator) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 698/2016 PRIMEIRA CÂMARA – CONHECER –PROVIMENTO PARCIAL – CONCEDER PARCELAMENTO - MANTER DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs Norma Ayub Alves; Simone Beiriz de Souza Rocha;
Alexandre Roger Maciel Ribeiro; Ana Marcia Sales da Penha; Eliário da Silva Leal e Silvana Batista Sales, em face
do ACÓRDÃO TC 698/2016, proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do Processo TC 5982/2010 (Denúncia),
que decidiu nos seguintes termos:
EMENTA

1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

Processos: 08750/2016-5, 05982/2010-6

DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONVERTER EM TCE – IRREGULAR –
RESSARCIMENTO – MULTA – ARQUIVAR

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

ACÓRDÃO

2. Unânime.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

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

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5982/2010, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de julho de dois mil e dezesseis, nos termos do voto complementar do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que encampou, em parte, o voto-vista do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:

1.2.5 Cientiﬁque a comissão de licitação no sentido de
que siga as orientações contidas no Edital, em obediência ao princípio de vinculação ao ato convocatório, atendendo as demandas dos participantes dentro dos limites
legalmente estabelecidos.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Sil-

ACÓRDÃO TC-1421/2018 – PLENÁRIO

Recorrente: NORMA AYUB ALVES, ALEXANDRE ROGER
MACIEL RIBEIRO, ANA MARCIA SALES DA PENHA, ELIARIO DA SILVA LEAL, SILVANA BATISTA SALES, SIMONE BEIRIZ SOUZA ROCHA
Procurador: FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508ES)
www.tce.es.gov.br

À unanimidade:
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1. Considerar parcialmente procedente a presente Denúncia;
2. Converter os presentes autos em Tomada de Contas
Especial, com base no art. 57, IV, da LC 621/2012, para
efeito de julgamento;
Por maioria, nos termos do voto complementar do relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
3. Julgar as presentes contas IRREGULARES, nos termos
do art. 84, inciso III, alínea ‘c’, ‘d’ e ‘e’ da LC 621/2012, determinando o recolhimento aos cofres do Município de
Itapemirim dos valores apontados, de responsabilidade
dos seguintes responsáveis, tendo em vista a manutenção das respectivas irregularidades:
De responsabilidade da Srª Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária Municipal de Educação):
Pagamento de remuneração a maior à Secretária Municipal de Educação com recursos do FUNDEB 60% (item
2.4. da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1658/2013):
Infringência: Art. 22 da Lei nº 11.494/2007; art. 2º da Lei
Municipal nº 2204/2008 e inciso I, do art. 114 da Lei Municipal nº 1079/1990.
Valor de ressarcimento: R$439,37, corresponde a
228,01 VRTE’s.
De responsabilidade solidária da Srª. Ana Márcia Sales
da Penha (servidora) e da Srª. Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal):
Acumulação remunerada irregular de cargos públicos
em desacordo com a legislação (item 2.7 da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 1658/2013)
Infringência: Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal/1988; Arts. 223 e 224 da Lei Complementar Estadu-

al nº 46/1994, art. 2º da Lei Municipal nº 2204/2008;
art. 114, inciso I, art. 167 e 174 da Lei Municipal nº
1079/1990
Valor de ressarcimento: R$16.751,08, equivalente a
8.692,83 VRTE’s.
De responsabilidade solidária do Sr. Eliário da Silva Leal (servidor) e da Srª. Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal):
Acumulação remunerada irregular de cargos públicos
em desacordo com a legislação (item 2.7 da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 1658/2013)
Infringência: Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal/1988; Arts. 223 e 224 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 2º da Lei Municipal nº 2204/2008;
art. 114, inciso I, art. 167 e 174 da Lei Municipal nº
1079/1990
Valor de ressarcimento: R$33.384,04, equivalente a
17.305,68 VRTE’s.
De responsabilidade solidária da Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária Municipal de Educação), Silvana
Batista Sales (Coordenadora da UAB) e do Sr. Alexandre Roger M Ribeiro (Diretor do Departamento de RH):
Pagamento indevido – remuneração para o cargo de coordenadora paga cumulativamente com o salário-base
de professora (item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva
– ITC 1658/2013)
Infringência: Art. 114 da Lei Municipal nº 1.079/1990
Valor de ressarcimento: R$5.901,25, equivalente ao total de 3.251,42 VRTE’s, considerando a somatória de
R$1.144,12 em 2007 (652,52 VRTE’s), R$3.928,26 em
2008 (2.168,76 VRTE’s) e R$828,87 em 2009(430,14 VRwww.tce.es.gov.br

TE’s).
4. Aplicar, com base no art. 134 da LC 621/12, a multa individual de 2.500 VRTE’s, para a Srª. Norma Ayub Alves
(Prefeita Municipal); de 2.500 VRTE’s, para a Srª Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária Municipal de Educação); de 1.000 VRTE’s, individualmente, para Srª. Ana
Márcia Sales da Penha (servidora), para o Sr. Eliário da
Silva Leal (servidor) e para a Srª Silvana Batista Sales (Coordenadora da UAB) e de 500 VRTE’s, para o Sr. Alexandre Roger M Ribeiro (Diretor do Departamento de RH).
Parcialmente vencido o Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que votou por afastar a responsabilidade da
Sra. Norma Ayub Alves no tocante à irregularidade relativa ao pagamento de remuneração aos Secretários Municipais de Esportes e Cultura com recursos do FUNDEB.
À unanimidade:
5. Determinar ao atual Chefe do Poder Executivo do Município de Itapemirim/ES:
5.1 Adote providências no sentido de instituir conta bancária única e especíﬁca para o recebimento dos repasses
ﬁnanceiros atinentes ao FUNDEB, a teor do disposto no
art. 17, caput, da Lei 11.494/07;
5.2 Instaure Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 83, inciso VI, da LC 621/2012, consoante procedimentos insertos na Instrução Normativa nº 32/2014
deste TCEES, para apurar os pagamentos irregulares relativos à acumulação remunerada de cargos públicos
em relação à senhora Ana Márcia Sales da Penha e ao
senhor Eliário da Silva Leal, nos exercícios 2005, 2006,
2007, 2008 e 2010, conforme teor do item 2.7 da ITC
1658/2013, acima descrito;
5.3 Instaure o mesmo procedimento – Tomada de ConSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tas Especial, para apuração do dano atinente ao pagamento de funcionários que eventualmente receberam
pagamentos no exercício de 2009 sem a respectiva prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1658/2013).
6. Dar ciência aos interessados;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados
a partir da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou
da multa aplicados, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal.

2 FUNDAMENTAÇÃO

DAS NO RECURSO

Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

O presente expediente recursal visa impugnar o Acórdão
698/2016, passado nos autos do Processo TC 5982/2010
(em apenso), proferido pelo Plenário desta Corte, que
julgou parcialmente procedente Denúncia apresentada
e a converteu em Tomada de Contas Especial para considerar irregulares as contas dos Recorrentes e condená-los ao pagamento de multa e ressarcimento ao erário. Registre-se que as irregularidades reconhecidas no
julgado recorrido dizem respeito a atos praticados, no
exercício de 2009, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Itapemirim.

Ratiﬁco a conclusão aposta pela área técnica e Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 190/2018 quanto ao conhecimento e
quanto ao mérito, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica de Recurso 190/2018:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Composição Plenária

2.1 Dos pressupostos recursais

Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.

Em sede de admissibilidade, veriﬁca-se que as partes são
capazes e possuem interesse e legitimidade processual.

Mediante a Instrução Técnica de Recurso 190/2018, o
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas NRC opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo provimento parcial do recurso de reconsideração.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 3042/2018).
É o relatório.

No que tange ao cabimento observa-se que o Acórdão
698/2016-Plenário converteu o Processo TC 5982/2010
em Tomada de Contas Especial, sendo, portanto, impugnável pela via do Recurso de Reconsideração, a teor do
disposto no art. 405, caput, do RITCEES.
Quanto à tempestividade, denota-se, do teor do Despacho 41995/2016 (ﬂ. 9) emanado da Secretaria Geral
das Sessões – SGS, que o prazo limite para a interposição
do recurso ﬁndava-se em 15/09/2016, sendo, portanto,
TEMPESTIVO, nos termos do art. 405, §2º, do RITCEES,
eis que protocolizado em 14/09/2016.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se
pelo CONHECIMENTO do presente expediente recursal.
3 DAS RAZÕES RECURSAIS - EXAME DAS TESES ALEGAwww.tce.es.gov.br

Em impugnação ao ACÓRDÃO TC 698/2016 os Recorrentes apresentam, em sua peça recursal, as seguintes teses
ora sintetizadas:
a) que a previsão de solidariedade contida no inciso I do
art. 57 da LC 621/2012 afrontaria o art. 265 do Código
Civil, “[...] lei hierárquica e especiﬁcamente superior [...]”
razão pela qual seria inaplicável;
b) que no achado relacionado à acumulação de cargos
de “[...] ANA MARCIA e ELIÁRIO [...]” os servidores “[...]
prestaram declaração formal a respeito do não acúmulo
de cargos [...]”, de sorte que
[...] não dispunham NORMA e ALEXANDRE de condições
para não crer que tal declaração não fosse expressão
de verdade [...] nem tampouco ANA MARCIA e ELIÁRIO
poderiam invocar o desconhecimento da lei com ﬁto de
descumpri-la [...] assim, induziram a erro – escusável NORMA e ALEXANDRE, pelo que não podem estes serem
compelidos a responder solidariamente com aqueles por
quaisquer importes percebidos [...] à vista de declaração
de não-acúmulo [...];
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Art. 174 - Veriﬁcada, em processo administrativo, acumulação proibida, e provada a boa fé, o servidor optará por um dos cargos, sem prejuízo do que houver percebido pelo trabalho prestado no cargo a que renunciar.

621/2012, ao dispor que cabe a este Tribunal ou ao Relator a deﬁnição da responsabilidade individual ou solidária, está, atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena e, em última análise, visando a proteção do patrimônio público, em perfeita sintonia com
a regra de competência comum conferida aos entes da
federação no art. 23, I, da Constituição da República, in
verbis:

Parágrafo Único - Provada a má fé, o servidor perderá os
cargos e restituirá o que tiver recebido indevidamente.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:

d) que inexistiria responsabilidade solidária de “[...] SIMONE e ALEXANDRE [...]” no tocante à “[...] acumulação
feita à jurisdicionada SILVANA [...]”, pelas razões acima
expostas, sustentando-se, ainda, que não teria ocorrido
acumulação “[...] mas percepção de aporte formalmente
autorizado pela lei municipal 1676/2002”;

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

c) invocam, NORMA e ALEXANDRE, o disposto no art.
174 da Lei Municipal 1079/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim), de seguinte
teor:

e) especiﬁcamente os Recorrentes Ana Marcia Sales da
Penha, Eliário da Silva Leal, Simone Beiriz de Souza Rocha e Silvana Batista Sales requerem o parcelamento
“[...] da imposição principal e acessória [...]”.
Passando-se à análise tem-se que o argumento baseado em suposta colisão hierárquica do art. 57, I, da LC
621/2012, com o art. 265 do Código Civil, não se sustenta eis que não existe hierarquia entre normas federais e
estaduais.
Em verdade, eventual conﬂito entre disposição contida
na Lei Complementar Estadual 621/2012 e o Código Civil
(Lei Federal 10.406/2002) deve ser resolvido com a prevalência da norma oriunda do ente federado competente para o tratamento da matéria, conforme repartição
de competências deﬁnidas na Constituição da República. Nesse passo deve-se ressaltar que o art. 57, I, da LC

Dessa forma, inexiste óbice ou conﬂito com outra norma, ainda que de âmbito nacional como o é o Código Civil, ao dispor a Lei Estadual Complementar 621/2012, em
seu art. 57, I, sobre a competência deste Tribunal em realizar a deﬁnição do plexo de responsabilidades, incluindo-se a solidária, daqueles que estiverem sob sua jurisdição e derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Ademais, deve-se asseverar que a deﬁnição de responsabilidades é expressão da própria competência constitucional atribuída
aos Tribunais de Contas, ante a clara e precisa disposição
contida no art. 71, II, da CF/88:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
[...]
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público fewww.tce.es.gov.br

deral, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público;
Assim, não assiste qualquer razão aos Recorrentes quanto à alegação de conﬂito ou afronta do art. 57, I, da LC
621/2012, ao art. 265 do Código Civil.
No que tange à tese, defendida na peça recursal e sintetizada nas alíneas “b” e “c” supra, de não cabimento de
responsabilização da senhora Norma Ayub Alves e do senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro quanto à acumulação de cargos perpetrada pelos servidores Ana Marcia Sales da Penha e Eliário da Silva Leal, impõe-se, inicialmente elucidarmos que a inconsistência relativa à “Acumulação remunerada irregular de cargos públicos em desacordo com a legislação” foi descrita no item 2.4.4 da Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012, complementada pela
ITI Complementar 009/2013, analisada e mantida no tópico 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1658/2013 e
reconhecida no ACÓRDÃO TC 698/2016-Plenário.
De se notar que, de acordo com a parte dispositiva do
ACÓRDÃO TC 698/2016-Plenário, foram considerados
responsáveis pela sobredita anomalia os seguintes agentes: i) Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal); ii) Ana
Marcia Sales da Penha (servidora) e iii) Eliário da Silva
Leal (servidor).
Evidencia-se, portanto, que não foi imputada responsabilidade ao senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro no tocante à irregularidade descrita no item 2.4.4 da Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012 e reconhecida no julgado recorrido, de sorte que a tese de ausência de culpa
somente será analisada com relação à senhora Norma
Ayub Alves.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Nesse passo, cabe também observar-se que embora o
Recurso de Reconsideração, ora em análise, tenha sido
interposto conjuntamente por vários recorrentes, tem-se que a senhora Ana Marcia Sales da Penha e o senhor
Eliário da Silva Leal não apresentaram qualquer tese que
vise à exclusão de suas responsabilidades, ao contrário, já que se limitam a confessar suas responsabilidades
conforme se depreende do seguinte trecho extraído da
peça recursal:
(ANA MÁRCIA SALE DA PENHA e ELIÁRIO DA SILVA LEAL)
[...] vem rogar (1) a integral assunção de responsabilidades assacadas individualmente contra si, e solidariamente contra a jurisdicionada NORMA AYUB ALVES [...]
Tecidas estas considerações entendemos que merece
acolhimento a tese defendida pela senhora Norma Ayub
Alves no sentido de inexistir responsabilidade sua quanto à acumulação indevida de remunerações praticada
pelos servidores Ana Marcia Sales da Penha e Eliário da
Silva Leal.
Vale rememorar que a irregularidade resultou do fato
dos servidores Ana Marcia Sales da Penha e Eliário da
Silva Leal terem acumulado os subsídios percebidos como Secretários Municipais com a remuneração atinente
ao cargo de Professor da rede pública municipal, muito
embora não tenham exercido a regência de classe ou outra atividade diretamente ligada à educação básica.
De se notar que a senhora Norma Ayub Alves foi arrolada, na Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012, como responsável pela ocorrência da anomalia, em razão de ter
ordenado o pagamento dos vencimentos aos servidores.
Ocorre que, de acordo com a posicionamento que vem
sendo sedimentado neste Tribunal, descabe a responsa-

bilização do gestor baseada em culpa objetiva, devendo-se, em verdade, demonstrar-se a existência de nexo de
causalidade entre a conduta do agente e a irregularidade
praticada. Nesse sentido trazemos ao lume os seguintes
julgados desta Corte:
Finanças públicas. Despesa pública. Suprimento de fundos. Princípio da motivação. Interesse público. Ausência. Responsabilidade]
ACÓRDÃO TC-1143/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Tratam os autos de Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2009, sob a responsabilidade do
Sr. (...), Prefeito Municipal à época.
1- AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FINALIDADE PÚBLICA NA
UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS:
Apurou a equipe de auditoria que muitas despesas analisadas no exercício de 2009 poderiam ter sido realizadas
por meio de procedimento normal de aplicação, sendo
inadequada a utilização do suprimento de fundos, conforme disposição do art. 683 da Lei 4.320/64. Constatou
que servidores e Secretários do Município de Conceição
da Barra receberam e utilizaram verba de suprimento
de fundos para a realização de diversos gastos, sem demonstrar que a despesa estava sendo realizada em prol
do interesse público.
(...) Ao analisar as prestações de contas dos processos
referentes aos suprimentos de fundos daquele exercício,
veriﬁcou nas despesas indicadas no Relatório de Auditoria 23/2013, ﬂs. 109/996 (anexo I), a ausência de motivação e justiﬁcativa para tal concessão, em desacordo com
as Leis Municipais nº 1.737/89 e Lei nº 2.156/02. Dessa
forma, apontou por meio do Anexo I, os valores discrimiwww.tce.es.gov.br

nados por nome de beneﬁciários, sem a devida justiﬁcativa, comprometendo, a demonstração de interesse público na efetivação da despesa realizada sob o regime de
suprimento de fundos, conforme segue: (...).
(...) Pois bem, de acordo com as informações e os documentos trazidos aos autos pela equipe de auditoria,
servidores e Secretários Municipais de Conceição da Barra realizaram despesa com utilização de verba de suprimento de fundos, sem demonstração de interesse público, comprometendo a correta e indispensável apresentação da prestação de contas das despesas.
Veriﬁca-se dos autos, que as despesas concretizadas
não foram devidamente comprovadas, vez que os servidores que as realizaram não justiﬁcaram ou motivaram
seus gastos, fazendo acostar apenas notas ﬁscais e recibos em sede da prestação de contas, na sua maioria, referentes a pagamentos de refeições, lanches, hospedagem e combustível.
A equipe técnica destacou os principais valores contidos
no Anexo I do Relatório de Auditoria, ﬂs. 129/159, gastos
por servidores e secretários municipais a título de adiantamentos, sem a devida motivação. Data vênia, transcrevo a relação posta pela equipe técnica, fazendo-a parte
integrante deste voto: (...).
Com a devida vênia, entendo descabida a argumentação do Prefeito Municipal à época, ao conceituar e diferenciar motivação e motivo, aﬁrmando que a motivação
sempre deve ser prévia ou concomitante à expedição do
ato, não podendo aceitar a motivação posterior, visto
que seria imoral e antiético o administrador fabricar as
razões e os motivos a posteriori. Por se tratar do instituto
dos suprimentos de fundos, que é medida de urgência,
visando à realização de despesas que não podem ser feiSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tas pelo curso normal do processo de aplicação, entendo
que tais despesas podem ser motivadas ulteriormente,
desde que as razões sejam idôneas para justiﬁcar o ato.
Neste contexto, não se constata qualquer motivação
nos processos de suprimentos de fundos analisados pela equipe técnica. Não há elementos mínimos que possam identiﬁcar o interesse público em tais despesas, ou
qualquer informação que possa comprovar que os gastos não foram realizados em proveito do servidor municipal, que os realizou.
Por todo o relatado, restou claro a considerável deﬁciência nas prestações de contas dos suprimentos de fundos realizados durante o exercício de 2009. Entendo,
portanto, que a presente inconsistência deve ser mantida, todavia, sobressalto, que não cabe responsabilização do Ordenador de Despesas do Município, neste caso
concreto, pelos motivos que seguem:
De início, destaco que este Tribunal de Contas muito
evoluiu em relação à apreciação da matriz de responsabilidade e a individualização de condutas dos eventuais
responsáveis, sujeitos à sua jurisdição.

da conduta do agente pela ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e a irregularidade apontada,
cito: TC 4833/05; TC 537/2006; 1989/2010; 5928/2009;
167/2012, 7384/12.
(...) frisa-se que não há demonstração dos autos de que
o Chefe do Executivo tenha atestado a prestação de
contas das despesas que foram feitas em sede dos suprimentos de fundos, nem mesmo se o mesmo teve ciência dos fatos e nada fez como faz crer a equipe técnica. Assim, para que este Tribunal de Contas exerça com
probidade sua função constitucional estabelecida, primando pelo princípio da Verdade Real, apreendo que
a responsabilidade do gestor municipal deve ser afastada pelas razões expostas, mantendo a responsabilidade dos demais responsáveis, com o consequente dever
de ressarcimento indicado na Instrução Técnica Conclusiva, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e ministerial. (Processo: 862/2011 Data da sessão: 06/09/2017 Relator: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
-------------------------------------------------- / / -------------------

Outrossim, reaﬁrmo posicionamento corriqueiro debatido neste Pleno de que a responsabilidade do Chefe do
Poder Executivo depende da demonstração do nexo de
causalidade entre a conduta praticada por ele e o resultado obtido. Isto é, sua responsabilização depende da
conﬁguração de culpa ou dolo na prática do ato, sob pena de imputar-se ao gestor uma responsabilidade objetiva.

Recurso de Revisão. Responsabilização exclusiva do ordenador de despesas. Ausência de matriz de responsabilidade. Impossibilidade de responsabilização objetiva
do agente público. Observância ao princípio da segregação de funções. Reabertura da instrução processual inviável diante do lapso temporal. Baixa materialidade dos
valores envolvidos. Afastamento da responsabilidade e
do ressarcimento]

Nessa linha de entendimento, destaco vários precedentes deste Tribunal afastando a responsabilidade do ordenador de despesa, em razão do grau de reprovabilidade

ACÓRDÃO TC-833/2016 - PLENÁRIO
Trata o presente processo de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. (...), Diretor Geral do Departamento de
www.tce.es.gov.br

Ediﬁcações e Obras, no exercício ﬁnanceiro de 2000, em
face do ACÓRDÃO TC 446/2007, proferidos nos autos do
Recurso de Reconsideração TC 4650/2003 (ﬂs. 311/313)
que, reduziu o valor do ressarcimento ao erário estadual de 9.424,31VRTE para a importância correspondente a
6.241,46 VRTE’s (seis mil, duzentos e quarenta e um VRTE’s e quarenta e seis centésimos), bem como redimensionou o valor da multa de 4000 VRTE para a importância
equivalente a 1500 (hum mil e quinhentos) VRTE’s (...).
(...) Inicialmente, devo aqui ressaltar que a instrução processual está um tanto quanto precária, tendo em vista
que o único responsável por todos os indícios de irregularidade foi o Sr. (...) – Diretor Geral do Departamento de
Ediﬁcações e Obras. Destaco, com isso, que não foi realizada a matriz de responsabilidade de forma correta.
(...) Ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento e dispêndio. É a autoridade com atribuições deﬁnidas em ato próprio, entre
as quais destaco a de movimentar créditos orçamentários, empenhar despesas e efetuar pagamento, de acordo com o § 1º do artigo 80 do Decreto Lei nº200/67.
Conforme visto acima o ordenador de despesa possuí
muitas atribuições, porém entendo que ele não age sozinho ao executar determinada obra, ele conta com a participação de terceiros e estes não vieram a ﬁgurar de forma correta no processo, destaco aqui inclusive a participação da engenheira da obra que em nenhum momento
foi citada no processo.
Não podemos aqui exigir que a autoridade máxima de
um órgão examine todos os atos praticados pelas pessoas que lhe são subordinadas, deve-se destacar a responsabilidade direta de outros agentes públicos. Partimos
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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do entendimento de que os atos praticados pelos antecessores estão corretos e não eivados de vícios, porque
seria desumano exigir que o Ordenador refaça todos os
atos por eles praticados. Assim sendo, é de extrema importância a realização da matriz de responsabilidade no
referido processo.
O princípio da segregação de funções diz que não se pode permitir, por exemplo, que todas as fases ou as fases mais críticas do processo de execução das despesas se concentrem nas mãos de somente um servidor
ou agente público.
(...) Entendo assim que ninguém deve ter sob sua responsabilidade todas as fases inerentes a uma operação
e devem ser executadas por pessoas e setores independentes entre si.
A segregação de funções se sobressai como um princípio do controle administrativo conferindo mais eﬁciência, racionalidade, imparcialidade, transparência e eﬁcácia sobre os processos de execução das despesas públicas. Se não houver segregação de funções, certamente
haverá fragilidade administrativa, politicagens, ingerências indevidas, leniência nos controles, favorecimentos e
todo tipo de disfunções.
Com isso entendo que o gestor não deve ser responsabilizado sozinho por todos os atos aqui praticados. Deve-se assim, ser aplicada a matriz de responsabilização
para apurar corretamente a culpabilidade de cada responsável.
Esta Corte de Contas deﬁne a responsabilidade individual ou solidária de cada agente de acordo com o disposto no artigo 57, inciso I da Lei Orgânica, as sanções previstas serão aplicadas de forma individual, a cada agente

que tiver concorrido pelo dano.
(...) O Tribunal de Contas deve promover a correta apuração dos fatos, identiﬁcar a conduta dos responsáveis e
quantiﬁcar o dano quando houver.
Devemos analisar que o Estado está submetido à responsabilidade objetiva e os agentes estatais a responsabilidade subjetiva. Importante informar que o Supremo
Tribunal Federal – STF vem ﬁrmando seu entendimento
no sentido de que o Estado está submetido à responsabilidade objetiva, ao passo que aos agentes estatais a responsabilidade a eles imputada será subjetiva.
(...) Com isso, está afastada a possibilidade de imputação de responsabilidade objetiva aos agentes estatais.
(...) Vislumbra-se aí que o Ordenador de Despesa não
deve ser responsabilizado pelos atos praticados por
seus subordinados, frisando assim a responsabilidade
subjetiva.
O Tribunal de Contas da União já consagrou como critério de imputabilidade a responsabilidade subjetiva, exigindo-se, portanto, para a responsabilização do agente
público naquela Corte a identiﬁcação da conduta ilícita
omissiva ou comissiva, de dano ao erário, do nexo de
causalidade entre este e aquela, bem como a presença
do dolo ou culpa em sentido estrito, negligência, imperícia ou imprudência, destacando a importância do quadro matriz de responsabilidade em trabalhos de auditoria e prestação de contas.
De acordo com a jurisprudência do TCU3 a matriz de responsabilização permite a veriﬁcação da responsabilidade pelo achado e deve ser preenchida sempre que houver achados que se constituam em irregularidades, cuja
proposta de encaminhamento seja pela audiência ou ciwww.tce.es.gov.br

tação de responsáveis, e somente para esses achados.
Caso não haja achados ou estes não constituam em irregularidades a matriz não deve ser preenchida.
(...) Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre caso análogo em acórdão unânime, no processo TC 4878/2003
(Acórdão 1796/2015) de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun, tendo como parte o mesmo responsável, onde foi afastada a responsabilidade do Ordenador de Despesa com o consequente arquivamento, ante a prescrição administrativa e a ausência de matriz de
responsabilidade.
(...) Destaco ainda o grande lapso temporal, pois, como
a obra foi concluída no ﬁnal do ano 2000, já se passaram
quase 16 (dezesseis) anos, de modo que hoje seria inviável a reabertura da instrução processual, pois os meios
de provas já não estariam presentes, tendo em vista que,
já ocorreram outras modiﬁcações no local.
(...) Em relação ao grau de reprovabilidade da conduta
do agente destaco que não seria possível que o Ordenador de Despesa estivesse presente em todos os momentos da execução do contrato, pois o referido cargo
abrange várias demandas realizando tarefas administrativas que não se relacionam com a de natureza técnica
de engenharia.
O superior hierárquico tem atribuições próprias e responde por elas. Da mesma forma, seu subordinado inferior responde pelos atos praticados ou omitidos dentro
de sua esfera de competência. Com isso o superior somente pode ser responsabilizado pelo ato do subalterno, quando ﬁcar provado que o superior contribuiu para
a prática do ilícito.
(...) Observo que o valor de ressarcimento possui baixa
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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representatividade, tendo em vista se tratar de 5.082,90
VRTE. Com isso, não vislumbro a necessidade de se refazer a instrução processual, de forma individualizada, dada a baixa materialidade dos valores envolvidos.

do ao Ordenador. Registre-se, entretanto, que o mesmo
julgado ressalva que haverá a isenção de culpa do gestor caso este logre êxito em provar que a culpa é exclusiva do subordinado.

Em relação à ótica da oportunidade, neste momento processual não seria viável a reabertura da instrução processual, em virtude do tempo transcorrido da execução
da obra ter sido realizada e ﬁnalizada no ano de 2000.

Entendemos que no caso em análise tem-se por demonstrada a culpa exclusiva dos servidores Ana Marcia
Sales da Penha e Eliário da Silva Leal, uma vez que ambos, ao assumirem os respectivos cargos de Secretários
Municipais, continuaram percebendo, indevida e dolosamente, suas remunerações como professores.

(...) Com isso, considerando o precedente já existente nesta Corte de Contas no Processo TC nº 4878/2003
(Acórdão 1796/2015), no qual foram afastadas as responsabilidades dos gestores ante a ausência de matriz
de responsabilidade, deixo de reabrir a instrução processual nas hipóteses de ressarcimento, contida no ACÓRDÃO TC 446/2007, afastando a responsabilização e o
ressarcimento. ( Processo: 7933/2007 Data da sessão: 23/08/2016 Relator: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Natureza: PEDIDO DE REVISÃO)

Registre-se que Ana Marcia Sales da Penha e Eliário da
Silva Leal eram, em verdade, servidores estaduais cedidos pelo Estado (através da Secretaria de Educação – SEDU) ao Município de Itapemirim para o desempenho da
função de professores na rede municipal de ensino. A
cessão se deu com a celebração do termo de Convênio
presente às ﬂs. 1557-1562 do Processo TC 5982/2010
(vol. VIII, apenso).

No caso em tela a condenação em multa e ao ressarcimento solidário dos valores indevidamente percebidos
pelos servidores Ana Marcia Sales da Penha e Eliário da
Silva Leal foram impostos à senhora Norma Ayub Alves,
Prefeita Municipal à época dos fatos, unicamente em razão de ﬁgurar como ordenadora de despesas.

De acordo com o referido Convênio a remuneração dos
professores estaduais cedidos ao Município de Itapemirim era paga pelo Estado do Espírito Santo com posterior reembolso a cargo do Município. A cláusula terceira, item I, alínea “m”, do termo de Convênio é clara nesse sentido:

Nesse passo deve-se notar que o STF, no julgamento do
M.S 20.335 ﬁrmou o entendimento de que o Ordenador
de Despesas é responsável pelas irregularidades apuradas em sua administração posto que deve exercer a supervisão dos atos praticados por seus subordinados ante
a sua obrigação de zelo pela regular aplicação dos recursos públicos, sendo que, na ocorrência de anomalias, sobretudo aquelas que causam dano ao erário, aﬁgura-se
hipótese de atribuição de culpa in vigilando e in eligen-

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DOS
PARTÍCIPES
I – DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE
[...]
m) ressarcir à CONCEDENTE, a partir do início da vigência deste Convênio, o valor despendido com o pagamento de pessoal docente colocado à disposição do CONVENENTE, compreendendo a remuneração bruta e os enwww.tce.es.gov.br

cargos previdenciários;
Nesse interim convém notar que os documentos juntados às ﬂs. 1626-1692 do TC 5982/2010 (em apenso) - especialmente as Notas de Liquidação de ﬂs. 1633; 1643;
1654; 1666; 1678; 1689 - demonstram que os pagamentos alusivos ao reembolso à Sedu eram ordenados pela
então Secretária Municipal, de sorte que, à vista dos elementos contidos nos autos, não se pode supor que a senhora Norma Ayub Alves tinha ciência dos fatos, inexistindo, portanto, nexo de causalidade que se possa estabelecer entre a atuação da Chefe do Executivo Municipal
e a irregularidade em apreço, razão pela qual entendemos que merece acolhimento a tese de ausência de culpa, sugerindo, desse modo, o afastamento da responsabilidade da ex-Prefeita Municipal quanto à irregularidade retratada no item 2.4.4 da Instrução Técnica Inicial ITI
185/2012 e reconhecida no julgado recorrido, devendo
remanescer as penas de multa e condenação ao ressarcimento, bem como a declaração de irregularidade das
contas, em relação aos servidores Ana Marcia Sales da
Penha e Eliário da Silva Leal.
Passemos agora ao exame das alegações tecidas pela senhora Simone Beiriz de Souza Rocha e pelo senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro, sintetizada na alínea “d”
supra, a respeito da anomalia noticiada no item 2.4.5
da Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012 (“Pagamento indevido – remuneração para o cargo de coordenadora paga cumulativamente com salário-base de professora”) e reconhecida no item 2.8 da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1658/2013, bem como no ACÓRDÃO TC
698/2016-Plenário.
A controvérsia diz respeito à percepção, pela servidora
Silvana Batista Sales, da remuneração do cargo comissioSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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nado de Coordenadora de Polo de Atendimento Presencial do Sistema UAB em cumulação com a remuneração
do cargo efetivo de professora MaMPA-V.
Alegam os Recorrentes a tese de ausência de responsabilidade, bem como que inexistiria acumulação indevida
mas sim “[...] percepção de aporte formalmente autorizado pela lei municipal 1676/2002”.
No que concerne à alegação de que a cumulação encontraria suporte na Lei Municipal 1672/2002, tem-se que
não merece prosperar, senão vejamos:
A Lei Municipal 1672/2002 trouxe nova redação ao artigo 73 da Lei Municipal 1.431/1997 que passou a viger
nos seguintes termos:
Art. 73 - O servidor designado para ocupar cargo em comissão perceberá o vencimento de seu cargo de carreira acrescido de gratiﬁcação correspondente ao valor de
80% (oitenta por cento) sobre o vencimento do cargo
comissionado.
De se notar, portanto, que o dispositivo supra consigna
que o servidor efetivo, designado para ocupar cargo em
comissão, fará jus ao vencimento de seu cargo acrescido
de gratiﬁcação correspondente a 80% (oitenta por cento) do cargo comissionado.
Pois bem.
A senhora Silvana Batista Sales, ocupante do cargo efetivo de Professora MaMPA-V, foi designada para o cargo
comissionado de Coordenadora de Polo de Atendimento
Presencial do Sistema UAB através do Decreto Nº 3.632A/2007, de 15/10/2007 (com efeitos ﬁnanceiros a partir
de 21/09/2007), no qual restou estabelecido que a sua
remuneração se daria em conformidade com o “[...] art.
5º da Lei Complementar nº 033/2007” cujo teor se re-

produz:
Art. 5º - Fica criado, ainda, na Estrutura Organizacional
da Secretaria Municipal de Educação, com subordinação
direta ao titular da Pasta, o cargo de Coordenador de
Pólo de Atendimento Presencial do Sistema UAB, Símbolo CPAPS, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com a remuneração correspondente a 80% (oitenta
por cento) daquela estabelecida para ocupante de cargo em comissão de Subsecretário.
Portanto, a teor do disposto nos artigos 73 da Lei Municipal 1.431/1997 e 5º da Lei Complementar Municipal
033/2007, a senhora Silvana Batista Sales fazia jus à remuneração de seu cargo de Professora acrescido, a título de gratiﬁcação, de 80% (oitenta por cento) do valor
do cargo comissionado por ela assumido que, por sua
vez, tinha vencimento correspondente a 80% (oitenta
por cento) daquele estabelecido para o cargo de Subsecretário.
Evidente, portanto, que a senhora Silvana Batista Sales,
em conformidade com o multicitado art. 73 da Lei Municipal 1.431/1997, não poderia perceber a remuneração de seu cargo efetivo (Professora) em somatório ao
vencimento integral do cargo comissionado de Coordenadora de Polo. O correto era o percebimento de seu salário de Professora acrescido da gratiﬁcação correspondente a 80% (oitenta por cento) do vencimento do cargo comissionado.
Entretanto, ignorando o preconizado legalmente, a senhora Silvana Batista Sales acumulou, indevidamente,
sua remuneração do cargo efetivo de Professora com os
vencimentos integrais do cargo comissionado de Coordenadora de Polo. Equivale dizer que não foi aplicado
www.tce.es.gov.br

o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento do cargo comissionado, sendo este pago em sua
integralidade.
Os elementos probatórios contidos nos autos do Processo TC 5982/2010 (em apenso) demonstram, estreme de
dúvidas, que a senhora Silvana Batista Sales percebeu
sua remuneração do cargo efetivo de Professora MaMPA-V em somatório ao vencimento integral do cargo comissionado de Coordenadora de Polo que ocupou entre
os exercícios de 2007 a 2009, quando o correto, de acordo com o art. 73 da LM 1.431/1997 c/c art. 5º da LCM
033/2007, era a incidência do percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento do cargo comissionado. Portanto não assiste qualquer razão aos Recorrentes
quando aﬁrmam que a cumulação e pagamento de salários se deram em conformidade com a legislação.
Os Recorrentes Simone Beiriz de Souza Rocha e Alexandre Roger Maciel Ribeiro também aventam a tese de inexistência de responsabilidade. A apreciação desta alegação, como é intuitivo, deve ser realizada em cotejo
com a documentação carreada aos autos do Processo TC
5982/2010 (em apenso).
Pois bem, analisando-se a documentação do processo
apenso não se tem como, de fato, estabelecer-se nexo
de causalidade entre a irregularidade aqui revisitada e
a atuação dos Recorrentes em seus respectivos cargos.
Vale dizer que as ﬁchas ﬁnanceiras de ﬂs. 1807-1812,
vol. IX, do TC 5982/2010 (apenso), referentes à senhora Silvana Batista Sales, atestam que a servidora exerceu
o cargo comissionado de Coordenadora de Polo entre os
meses de outubro de 2007 e fevereiro de 2009. Entretanto, percebe-se que a documentação alusiva à liquidação de despesa (ﬂs. 851-1024, vol. V) abrange, tão soSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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mente, o exercício ﬁnanceiro de 2009 e tampouco traz
qualquer margem de certeza sobre o gestor que teria ordenado os pagamentos indevidos.
Desse modo, tendo em vista o quadro probatório não é
possível concluir-se que a senhora Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária de Educação) e o senhor Alexandre
Roger Maciel Ribeiro (Diretor de RH da Prefeitura Municipal de Itapemirim) tinham conhecimento ou contribuíram de alguma forma para o cometimento da cumulação indevida de remuneração que beneﬁciou ﬁnanceiramente a servidora Silvana Batista Sales, razão pela qual
entendemos que merece provimento o apelo no sentido de afastar a responsabilidade de ambos Recorrentes
quanto à anomalia descrita no item 2.4.5 da Instrução
Técnica Inicial ITI 185/2012 e, consequentemente, exculpá-los do ressarcimento e multa decorrentes da referida
inconsistência, devendo entretanto remanescer a pena
de multa e condenação ao ressarcimento impostos à senhora Silvana Batista Sales.
Cabe asseverarmos que a senhora Simone Beiriz de Souza Rocha foi considerada, no ACÓRDÃO TC 698/2016-Plenário, responsável pela irregularidade descrita no item
2.4.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012, concernente ao “Pagamento de remuneração a maior à Secretária Municipal de Educação com recursos do FUNDEB 60%”. Muito embora tenha apresentado o presente Recurso de Reconsideração a senhora Simone Beiriz
de Souza Rocha não teceu quaisquer alegações em impugnação à referida inconsistência pela qual foi condenada ao pagamento de multa e ressarcimento do valor
correspondente a 228,01 VRTE, além de ter suas contas
consideradas irregulares, deliberações estas que devem
ser mantidas eis que o direito de recorrer quanto a elas

encontrar-se precluso pela inércia da parte.

para inscrição em dívida ativa ou para cobrança judicial.

Por ﬁm, tem-se que os Recorrentes Ana Marcia Sales da
Penha, Eliário da Silva Leal, Simone Beiriz de Souza Rocha e Silvana Batista Sales requereram o parcelamento
das multas e ressarcimentos que lhes foram impostos no
ACÓRDÃO TC 698/2016-Plenário.

§ 1º O pedido de parcelamento será dirigido ao Relator,
em petição escrita e fundamentada (g.n).

Entretanto, compulsando os autos do TC 5982/2016 percebe-se que as senhoras Simone Beiriz de Souza Rocha
e Silvana Batista Sales já haviam apresentado pedido semelhante que já se encontra deferido pelo Plenário desta Corte na Decisão TC 2035/2017 que assentiu no “[...]
parcelamento dos valores imputados [...] em 24 (vinte e
quatro) parcelas mensais [...]”.
Dessa forma, encontra-se pendente o pedido de parcelamento das importâncias devidas por Ana Marcia Sales
da Penha, Eliário da Silva Leal, a ser apreciado pelo Relator deste Recurso de Reconsideração ante a competência conferida no § 3º do art. 288 c/c art. 459, § 1º, todos
do RITCEES, vejamos:
Art. 288. [...]
§ 3º O Relator permanece vinculado ao processo, mesmo após o trânsito em julgado, exceto durante o processamento de recurso distribuído a outro relator, sendo competente, inclusive, para relatar as questões incidentais relacionadas aos processos em fase de acompanhamento ou monitoramento de cobrança administrativa ou judicial dos débitos e multas impostos pelo Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 009, de
20.12.2017).
Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento
parcelado de importância devida, em até vinte e quatro
vezes, desde que o processo não tenha sido remetido
www.tce.es.gov.br

4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
4.1.1 pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração de ﬂs. 02-06, interposto conjuntamente por Norma
Ayub Alves; Simone Beiriz de Souza Rocha; Alexandre Roger Maciel Ribeiro; Ana Marcia Sales da Penha; Eliário da
Silva Leal e Silvana Batista Sales;
4.1.2 no mérito, seja dado PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para:
4.1.2.1 afastar a responsabilidade da senhora Norma
Ayub Alves quanto à irregularidade descrita no item
2.4.4 da Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012 (“Acumulação remunerada irregular de cargos públicos em desacordo com a legislação”) e, consequentemente, a condenação em multa e ressarcimento, bem como a deliberação pela irregularidade das contas aplicados no ACÓRDÃO TC 698/2016-Plenário, devendo remanescer as penas de multa e condenação ao ressarcimento, bem como a declaração de irregularidade das contas, em relação aos servidores Ana Marcia Sales da Penha e Eliário
da Silva Leal;
4.1.2.2 afastar a responsabilidade da senhora Simone Beiriz de Souza Rocha e do senhor Alexandre Roger
Maciel Ribeiro quanto à irregularidade descrita no item
2.4.5 da Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012 (“Pagamento indevido – remuneração para o cargo de coordenadora paga cumulativamente com salário-base de professora”), eximindo ambos os Recorrentes do ressarciSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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mento e multa impostos no ACÓRDÃO TC 698/2016-Plenário decorrentes da referida anomalia, sendo que em
relação ao senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro sugere-se que também seja afastada a deliberação de irregularidade de suas contas. Quanto à senhora Silvana Batista Sales devem remanescer a pena de multa e condenação ao ressarcimento no valor equivalente a 3.251,42
VRTE, bem como a irregularidade de suas contas. No
que tange, especiﬁcamente, à senhora Simone Beiriz de
Souza Rocha, tendo em vista que: i) foi considerada, no
ACÓRDÃO TC 698/2016-Plenário, responsável pela irregularidade descrita no item 2.4.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 185/2012 (“Pagamento de remuneração a
maior à Secretária Municipal de Educação com recursos
do FUNDEB 60%”), sendo condenada ao pagamento de
multa e ressarcimento do valor correspondente a 228,01
VRTE, além de ter suas contas consideradas irregulares;
ii) apesar de ter interposto o presente recurso não teceu
quaisquer alegações em impugnação ao achado noticiado no item 2.4.1 da ITI 185/2012, entendemos que deve
ser mantida a condenação em multa e ressarcimento do
valor equivalente a 228,01 VRTE, bem como a declaração
de irregularidade de suas contas.
4.1.3 Informamos que se encontra pendente de apreciação por esta Relatoria (§ 3º do art. 288 c/c art. 459, § 1º,
do RITCEES) os pedidos de parcelamento das importâncias devidas formulados na peça recursal pela senhora
Ana Marcia Sales da Penha e pelo senhor Eliário da Silva Leal;
4.1.4 Noticiamos, ainda, a existência de pedido de sustentação oral em favor da senhora Norma Ayub Alves.
Respeitosamente,
Em 29 de junho de 2018. [...]”

Tendo em vista que os servidores Ana Marcia Sales da
Penha e Eliário da Silva Leal, a Secretária Municipal de
Educação Simone Beiriz de Souza Rocha e a Coordenadora Silvana Batista Sales assumiram o débito veriﬁcado
em auditoria nos autos do processo TC 5082/2010, inclusive com solicitação do parcelamento para pagamento, entendo por afastar a responsabilização solidária da
senhora Norma Ayub Alves quanto ao item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 1658/2013, e dos senhores Alexandre Roger Maciel Ribeiro e Simone Beiriz de Souza
Rocha quanto ao item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva 1658/2013.
Veriﬁcado o afastamento da responsabilidade solidária
da Sra. Simone Beiriz de Souza Rocha e o ressarcimento
descrito no item 2.8 da ITC 1658/2013, tendo subsistido
tão somente o valor de 228,01 VRTE referente ao item
2.4 da ITC 1658/2013, entendo deva ser retiﬁcada a Decisão 2035/2017 para deferir o parcelamento do débito
concedido em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e em parte do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Procurador Especial de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões exwww.tce.es.gov.br

postas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER o presente Recurso de Reconsideração;
1.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO no sentido de AFASTAR A RESPONSABILIDADE dos senhores Norma Ayub Alves quanto ao item 2.7 da Instrução
Técnica Conclusiva 1658/2013, e dos senhores Alexandre Roger Maciel Ribeiro e Simone Beiriz de Souza Rocha quanto ao item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva
1658/2013 (Processo TC 5082/2010);
1.3. CONVERTER os presentes autos em Tomada de Contas Especial, com base no art. 57, IV, da LC 621/2012, para efeito de julgamento;
1.4. JULGAR presentes CONTAS IRREGULARES dos senhores Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária Municipal de Educação), Ana Márcia Sales da Penha (servidora), Eliário da Silva Leal (servidor) e Silvana Batista Sales (Coordenadora da UAB), nos termos do art. 84, inciso
III, alínea ‘c’, ‘d’ e ‘e’ da LC 621/2012, DETERMINANDO
O RECOLHIMENTO aos cofres do Município de Itapemirim dos valores apontados, tendo em vista a manutenção das respectivas irregularidades:
1.4.1 De responsabilidade da Srª Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária Municipal de Educação)
Pagamento de remuneração a maior à Secretária Municipal de Educação com recursos do FUNDEB 60% (item
2.4. da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1658/2013):
Infringência: Art. 22 da Lei nº 11.494/2007; art. 2º da Lei
Municipal nº 2204/2008 e inciso I, do art. 114 da Lei Municipal nº 1079/1990.
Valor de ressarcimento: 228,01 VRTE
1.4.2 De responsabilidade da Srª. Ana Márcia Sales da
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Penha (servidora)
Acumulação remunerada irregular de cargos públicos
em desacordo com a legislação (item 2.7 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1658/2013)
Infringência: Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal/1988; Arts. 223 e 224 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 2º da Lei Municipal nº 2204/2008;
art. 114, inciso I, art. 167 e 174 da Lei Municipal nº
1079/1990
Valor de ressarcimento: 8.692,83 VRTE
1.4.3 De responsabilidade solidária do Sr. Eliário da Silva Leal (servidor)
Acumulação remunerada irregular de cargos públicos
em desacordo com a legislação (item 2.7 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1658/2013)
Infringência: Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal/1988; Arts. 223 e 224 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 2º da Lei Municipal nº 2204/2008;
art. 114, inciso I, art. 167 e 174 da Lei Municipal nº
1079/1990
Valor de ressarcimento: 17.305,68 VRTE
1.4.4 De responsabilidade da Sra. Silvana Batista Sales
(Coordenadora da UAB)
Pagamento indevido – remuneração para o cargo de coordenadora paga cumulativamente com o salário-base
de professora (item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1658/2013)
Infringência: Art. 114 da Lei Municipal nº 1.079/1990
Valor de ressarcimento: 3.251,42 VRTE, considerando a
somatória de 652,52 VRTE em 2007, 2.168,76 VRTE em
2008 e 430,14 VRTE em 2009.

1.5. APLICAR MULTA individual de 500 VRTE para os senhores Simone Beiriz de Souza Rocha (Secretária Municipal de Educação), Ana Márcia Sales da Penha (servidora), Eliário da Silva Leal (servidor) e Silvana Batista Sales (Coordenadora da UAB), com amparo nos artigos 62
e 96, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época dos fatos apurados;
1.6. DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo do
Município de Itapemirim/ES:
1.6.1 Adote providências no sentido de instituir conta
bancária única e especíﬁca para o recebimento dos repasses ﬁnanceiros atinentes ao FUNDEB, a teor do disposto no art. 17, caput, da Lei 11.494/07;
1.6.2 Instaure Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 83, inciso VI, da LC 621/2012, consoante procedimentos insertos na Instrução Normativa nº
32/2014 deste TCEES, para apurar os pagamentos irregulares relativos à acumulação remunerada de cargos
públicos em relação à senhora Ana Márcia Sales da Penha e ao senhor Eliário da Silva Leal, nos exercícios 2005,
2006, 2007, 2008 e 2010, conforme teor do item 2.7 da
ITC 1658/2013, acima descrito;
1.6.3 Instaure o mesmo procedimento – Tomada de Contas Especial, para apuração do dano atinente ao pagamento de funcionários que eventualmente receberam
pagamentos no exercício de 2009 sem a respectiva prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1658/2013).
1.7. RATIFICAR o parcelamento deferido na DECISÃO
02035/2017 (Processo TC 5982/2016) para pagamento
www.tce.es.gov.br

em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas à
Sra. Silvana Batista Sales, nos termos nela deﬁnidos;
1.8. RETIFICAR o parcelamento deferido na DECISÃO
02035/2017 (Processo TC 5982/2016) para pagamento
em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas à Sra. Simone Beiriz de Souza Rocha, nos termos nela deﬁnidos;
1.9. DEFERIR o pagamento do débito em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas da forma requerida
pelos Srs. Ana Marcia Sales da Penha e Eliário da Silva
Leal, ﬁxando o vencimento da primeira parcela em 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da notiﬁcação, e
o das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, corrigidas
na forma do §4º do artigo 459 do RITCEES; DANDO CIÊNCIA aos requerentes quanto ao disposto no §6º do artigo
459 do RITCEES, alertando-os de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, bem como que se faz necessário
comprovar perante a esta Corte de Contas mensalmente
o recolhimento das parcelas;
1.10. DAR CIÊNCIA aos interessados;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa apliSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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cada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1422/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09318/2017-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2017
UGs: CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu, CMC
- Câmara Municipal de Cariacica, CMC - Câmara Municipal de Castelo, CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, CMDSL - Câmara Municipal de Divino de

São Lourenço, CMI - Câmara Municipal de Iúna, CMM –
Câmara Municipal de Marataízes, CMMF - Câmara Municipal de Muniz Freire, PMMS – Prefeitura Municipal de
Mimoso do Sul

to dos presentes autos, a ﬁm de que, na ausência de outras irregularidades, fosse possível elaborar de imediato
a Instrução Técnica Conclusiva nos autos do Processo TC
5699/2017.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Desta forma, tal indicativo de irregularidade foi apontado na Instrução Técnica Inicial 1643/2017 (doc. 16), com
sugestão de citação aos responsáveis para apresentação
de razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 10/2018 (doc. 18).

Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR, WILLIAN DE
SOUZA DUARTE, WILTON MINARINI DE SOUZA FILHO,
ANGELO CESAR LUCAS, ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES, ROGERIO CEZAR, GEDELIAS DE SOUZA, JOSE CARLOS BARRETO RANGEL, WARLEN CESAR BORTOLI
Procurador: VANDA BITENCOURT PINHEIRO BUENO
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – IRREGULARIDADE - MULTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Os presentes autos constituem Processo Apartado do
Processo TC 5699/2017, que cuidou de Auditoria de
Conformidade realizada nas prefeituras e câmaras municipais, no período compreendido entre 01/08/2017 e
29/11/2017. O objetivo foi avaliar a transparência ativa e
os Portais de Transparência das prefeituras e câmaras do
Estado do Espírito Santo.
Durante os trabalhos, foi veriﬁcado que 09 (nove) jurisdicionados encontravam-se descumprindo o art. 8º, §4º,
da Lei 12.527/2011, que exige a divulgação, em tempo
real, de informações relativas à execução orçamentária
e ﬁnanceira (Achado de Auditoria A1 - Relatório de Auditoria 47/2017 - doc.4).
Acolhendo sugestão constante do Relatório de Auditoria 47/2017, o Achado de Auditoria A1 passou a ser objewww.tce.es.gov.br

Devidamente citados (docs. 21 a 47), apresentaram razões de defesa e documentos, os senhores Wilton Minarini de Souza Filho, Alexandre Bastos Rodrigues, Ângelo
César Lucas, Warlen Cesar Bortoli, Willian de Souza Duarte, Gedelias de Souza e Ângelo Guarconi Junior (docs.
48 a 56 e 60 a 63).
No entanto, os srs. José Carlos Barreto Rangel (Presidente da Câmara de Divino de São Lourenço) e Rogério Cézar
(Presidente da Câmara de Iúna) não compareceram aos
autos no prazo legal, restando conﬁgurada a revelia, declarada na Decisão Monocrática 01198/2018-8 (doc. 66).
Os autos foram então enviados ao Núcleo de Tecnologia
da Informação e Comunicação (NTI) para a elaboração
da Instrução Técnica Conclusiva 2967/2018 (doc. 68),
que opinou pela manutenção da irregularidade.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
de Contas no Parecer 3687/2018 (doc. 72), da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, veriﬁco que o feito se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimenSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tais.
Desta forma, ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2967/2018
(doc. 68), nos seguintes termos:
“(...)
ANÁLISE DO indício de irregularidade
2.1 Ausência de divulgação de informações relativas à
execução orçamentária e ﬁnanceira
Critério: Art. 8º, §4º, da Lei 12.527/2011.
Responsáveis:
Wilton Minarini de Souza Filho – Presidente da Câmara
Municipal de Baixo Guandu
Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Ângelo César Lucas – Presidente da Câmara Municipal
de Cariacica
Warlen Cesar Bortoli – Presidente da Câmara Municipal
de Castelo
José Carlos Barreto Rangel – Presidente da Câmara Municipal de Divino de São Lourenço

tais e sites institucionais dos jurisdicionados, informações relativas às despesas empenhadas, liquidadas e pagas. O objetivo era avaliar se a execução orçamentária e
ﬁnanceira atualizada estava sendo apresentada.
A lei nº 12.527/2011 prevê que todos os Municípios,
mesmo aqueles com até 10 mil habitantes, são obrigados a divulgar, em tempo real, as informações relativas à
execução orçamentária e ﬁnanceira. A ausência de divulgação dessas informações é considerada irregular, pois
não há município dispensado de exibi-las, demonstrando a importância a elas atribuída na legislação.
Tempo real corresponde ao dia útil subsequente à data
de registro contábil, conforme art. 2º, §2º, inciso II, do
Decreto 7.185/2010. Porém, considerando não ser possível garantir que empenhos, liquidações ou pagamentos sejam realizados diariamente nos jurisdicionados, foram selecionados apenas os jurisdicionados cujas informações sobre as despesas haviam sido atualizadas pela
última vez a mais de 30 dias entre as dentre as prefeituras e câmaras dos municípios do Estado do Espírito Santo. Esse prazo foi estipulado considerando que em regra,
há pagamentos mensais que devem ser realizados pelos
jurisdicionados.

Ângelo Guarconi Junior – Prefeito Municipal de Mimoso do Sul

Posteriormente, houve uma segunda tentativa de acessar os dados desses jurisdicionados pré-selecionados,
sendo considerados irregulares os portais cujas informações mais recentes não haviam sido atualizadas nos 60
dias anteriores. O Quadro 1 apresenta os nove jurisdicionados que estavam nessa situação, a data da informação
mais recente apresentada nos respectivos portais, a data
em que os portais foram avaliados pela primeira vez e a
data da segunda avaliação.

Durante o período da auditoria foram buscadas, nos por-

Quadro 1 - Relação dos jurisdicionados irregulares

Rogério Cezar – Presidente da Câmara Municipal de Iúna
Willian de Souza Duarte – Presidente da Câmara Municipal de Marataízes
Gedelias de Souza – Presidente da Câmara Municipal de
Muniz Freire

www.tce.es.gov.br

Tabela
Destaca-se também que foi considerada irregular a falta de apresentação de informações. Esse fato aconteceu
na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, em que ao clicar na página para obtenção de informações contábeis
e ﬁnanceiras do portal de transparência era exibida a
mensagem de que o site não podia ser acessado. O mesmo comportamento era observado ao clicar no link para acesso ao sistema integrado de contabilidade pública
existente no site institucional do legislativo.
Ainda é preciso abordar a situação da Câmara Municipal de Castelo, que informou possuir o site cmcastelo.
transparencia-vdf.com.br. Porém, nenhuma referência a
esse site é encontrada no site institucional do legislativo
e também não é referenciado pelo Google. Dessa forma,
foram consideradas somente as informações relativas à
transparência obtidas no site institucional. As informações referentes às despesas ali apresentadas foram atualizadas pela última vez em 28/04/2017.
Defesa de Wilton Minarini de Souza Filho (Presidente
da Câmara Municipal de Baixo Guandu)
Na Peça 51 – Defesa/Justiﬁcativa 00269/2018-2, o responsável aﬁrma:
Antes mesmo da notiﬁcação chegar à Câmara, tomamos
conhecimento da questão em (sic) veriﬁcamos que o sítio de internet, na área da transparência, realmente, era
confuso e que, quando acessado o ano de 2017, aparecia apenas o mês de fevereiro/2017.
Nosso setor de TI viu que as informações estavam no sítio de internet sim, mas para se chegar a vê-las, o cidadão teria que navegar por outros / links, diﬁcultando a
coleta da informação.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Imediatamente notiﬁcamos o fornecedor, demonstrando o erro e este último refez as alterações nos exatos
moldes solicitados pela Câmara. Hoje, pode-se garantir
que os cidadãos que acessam a página desta Casa de Leis
vêem as informações em tempo real.
Como forma de se comprovar o que está sendo dito, juntamos a esta peça cópias de documentos e uma mídia digital com imagens das alterações hoje contidas no portal
e convidamos os auditores deste Egrégio Tribunal a fazer
a veriﬁcação de conformidade novamente.
Isso atestará que a Câmara Municipal de Baixo Guandu
não falhou com seu dever legal, e melhorou o acesso aos
cidadãos, tornando mais claro o caminho para se encontrar informações exigidas pelas normas legais.
Defesa de Alexandre Bastos Rodrigues (Presidente da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim)
Aﬁrma o responsável (Peça 49 – Defesa/Justiﬁcativa
00292/2018-1) que estão sanadas as irregularidades
apontadas no Relatório de Auditoria 47/2017, acerca das
informações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira do Portal de Transparência da Câmara.
Foram juntadas imagens das telas decorrentes de consultas realizadas em 27 de março de 2017 para comprovar que as informações relativas aos empenhos, liquidações, pagamentos e orçamento estão disponíveis no
portal de transparência. Os dados são atualizados diariamente e de forma automática.
Aponta o responsável que estaria sanado o achado de
auditoria, cabendo adotar entendimento de que a ﬁnalidade orientadora do Tribunal teria sido atingida, a partir
do saneamento do vício pelo próprio gestor, no mesmo
sentido do ACÓRDÃO TC-743/2016 – Plenário (Processo

TC-2280/2012).
Justiﬁca também o gestor que a disponibilização do novo portal da transparência da Câmara Municipal só foi
possível em dezembro de 2017, pois ocorreram dois ataques externos de ransonwares que criptografaram dados dos sistemas internos com pedido de resgate de dados, conforme anteriormente relatado nos protocolos
5313/2017-1, 5692/2017-3 e 19444/2017-7.
Os ataques foram registrados em boletins de ocorrência
e ocasionaram a inoperância dos sistemas internos da
Câmara entre abril e agosto de 2017. Como consequência ocorreram atrasos nas rotinas internas, inclusive no
procedimento licitatório destinado à contratação de empresa para adequação/reconstrução do Portal.
Não fossem os ataques, a adequação da transparência ativa teria ocorrido dentro do prazo estabelecido
pela Notiﬁcação TCEES nº 1977/2016-1 (Processo TC2918/2015-3) e não haveria o Achado de Auditoria ora
apontado.
Defesa de Ângelo César Lucas (Presidente da Câmara
Municipal de Cariacica)
A defesa do responsável consta à Peça 48 – Defesa/Justiﬁcativa 00297/2018-4, conforme segue.
Em resposta ao ofício supramencionado, encaminhado
por Vossa Excelência, solicitando atualização do Portal
de Transparência desta Casa de Leis quanto a ausência
de divulgação de informações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira, informamos que o referido Portal já foi devidamente atualizado, conforme requerido,
estando, portanto, disponibilizado no sítio eletrônico da
Câmara Municipal de Cariacica, sendo de acesso público
e irrestrito a todos os cidadãos.
www.tce.es.gov.br

Defesa de Warlen Cesar Bortoli (Presidente da Câmara
Municipal de Castelo)
Na Peça 56 – Defesa/Justiﬁcativa 00305/2018-5, a seguinte defesa é apresentada:
Pois bem. A Câmara Municipal de Castelo, desde 2008,
possui site na internet buscando há muito prestar informações e dar publicidade aos atos e serviços prestados
pelo Poder Legislativo, frisando que desde a entrada em
vigor da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, não vem medindo esforços em fomentar a ampliação da transparência ativa e também passiva da instituição, garantindo ao cidadão o direito de obter informações públicas, de interesse geral ou particular, de maneira mais rápida e de fácil acesso. Ainda em atenção à Lei
de Acesso a Informação, em dezembro de 2017 o link do
Portal Transparência foi colocado no site da Câmara de
Castelo. Mesmo estando em fase de construção e adequação ao que é exigido por lei, já é possível aos interessados acessarem através dele todas as informações referentes a todos os atos praticados pelo Poder Legislativo
Castelense. Como mencionado acima, tanto o site como
o Portal Transparência da Câmara de Castelo ainda passam por melhorias técnicas, mas todas as informações
questionadas na presente citação encontram-se disponíveis. No tocante a execução orçamentária ﬁnanceira
em tempo real, que foi o ponto questionado na presente citação, todas as informações estão sendo disponibilizadas no portal da transparência em tempo real, conforme se comprova pelas imagens em anexo, que inclusive
contém os endereços eletrônicos relacionados ao objeto
desta notiﬁcação.
Insta mencionar, que o site que fora avaliado estava muito defasado em relação ao site atual da Câmara MuniSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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cipal de Castelo, conforme se comprova pelas imagens
abaixo.
Por este motivo, considerando que o site da Câmara Municipal de Castelo contém todas as informações necessárias e exigidas pela lei de acesso a informação, requer
que sejam aceitas as justiﬁcativas aqui apresentadas,
com o consequente arquivamento do procedimento em
questão.
Defesa de José Carlos Barreto Rangel (Presidente da Câmara Municipal de Divino de São Lourenço)
Conforme a Decisão Monocrática 01198/2018-8, foi declarada a revelia do sr. José Carlos Barreto Rangel.
Defesa de Rogerio Cezar (Presidente da Câmara Municipal de Iúna)
Conforme a Decisão Monocrática 01198/2018-8, foi declarada a revelia do sr. Rogerio Cezar.
Defesa de Willian de Souza Duarte (Presidente da Câmara Municipal de Marataízes)
Na Peça 60 – Defesa/Justiﬁcativa 00696/2018-1, registra
inicialmente o responsável que houve o saneamento do
vício constatado no Achado de Auditoria, de modo que
as informações relativas a empenhos, liquidações e pagamentos foram inseridas no Portal de Transparência da
Câmara.
Quanto ao mérito, aﬁrma o gestor:
Necessário esclarecer que a Câmara Municipal de Marataízes, mediante procedimento licitatório, contratou a
empresa ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, para construção do novo portal, bem como a empresa VDF
Sistemas de Informática Ltda., na locação de sistema integrado de contabilidade e gestão de recursos huma-

nos, o que implicou na necessidade de migração gradativa dos dados relativos à execução orçamentária e ﬁnanceira para o portal da transparência no período compreendido entre agosto a dezembro de 2017, conforme fez
constar em ata, cópia em anexo.
Inobstante a equipe técnica tenha acessado o link desatualizado, as informações estavam disponíveis à época no mural da Câmara Municipal de Marataízes, a demonstrar que tal fato não gerou nenhum dano ao erário,
nem tampouco grave ofensa à lei regulamentadora, pois
os dados relativos à execução orçamentária e ﬁnanceira
foram disponibilizados integralmente a qualquer interessado, o que garantiu o direito do cidadão no acesso à informação pública.
Ademais a atualização é processada de forma automática, o que reforça a situação de regularidade, com informações disponibilizadas em tempo real, do atual portal da transparência da Câmara Municipal de Marataízes.
Defesa de Gedelias de Souza (Presidente da Câmara
Municipal de Muniz Freire)
A defesa do responsável consta à Peça 53 – Defesa/Justiﬁcativa 00314/2018-4, conforme segue.
No dia 04/01/2017, logo após assumir o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire em detrimento das eleições municipais de 2016, tomei ciência do
Termo de Notiﬁcação nº 02091/2016-9 referente ao Processo 2918/2015-3-auditoria temática-portais da transparência.
No citado Termo de Notiﬁcação constavam os requisitos de transparência que estavam e não estavam sendo
cumpridos pela Câmara Municipal, bem como recomendava que atendessem a tais requisitos no prazo de 180
www.tce.es.gov.br

(cento e oitenta) dias, a partir de 02/01/2017.
Embora o prazo de início para atendimento dos requisitos tenha sido 02/01/2017, busquei informações se havia sido tomada alguma providência para o atendimento dos requisitos e constatei que não. Também obtive informações de que os itens que eram disponibilizados em
relação à transparência eram feitos pelos próprios servidores da Câmara, sendo que nenhum eles têm conhecimento de informática, porém disponibilizavam com
grande esforço e dedicação os poucos dados.
Somos uma Câmara de um Município pequeno e não
contamos com setor de tecnologia de informação e nem
tão pouco com servidor que tenha conhecimento de como disponibilizar os dados referentes à divulgação de informações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira.
Assim sendo determinei providências para veriﬁcação se
o site da Câmara comportava todos os itens que deveriam ser atendidos ou mesmo havia como disponibilizá-los, tendo obtido resposta negativa. Foi então que determinamos providências para um estudo de como poderíamos fazer as adequações solicitadas, momento em
que houve a necessidade de realização de processo de licitação para contratação de fornecedor que realizasse a
reformulação do site e a implantação do Portal da Transparência.
Conforme e de conhecimento amplo, um processo de licitação não se inicia e termina em poucos dias. Assim
sendo, terminado todos os trâmites legais foi celebrado
o devido Contrato. Ocorre que após o início da vigência do Contrato o contratado necessitava de um prazo
para implantação de todos os itens necessários ao Portal da Transparência e seu pleno funcionamento, o que
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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foi ﬁnalizado tão somente em julho de 2017. Assim sendo os dados referentes à execução orçamentária e ﬁnanceira passaram a ser disponibilizados em relação ao início de 2017 em diante, com atualização diária automática dos mesmos.
Para a disponibilização dos dados da execução orçamentária e ﬁnanceira houve a necessidade de inúmeros e incansáveis ajustes entre os softwares da contabilidade
pública e o sistema do Portal. Infelizmente tais problemas novamente ocorreram justamente no período que
consta da mídia digital encaminhada junto ao Termo de
Citação (vídeo referente ao dia 22/09/17, com dados até
então disponíveis na data de 09/08/17). Paralelamente a
isso também tivemos constantes problemas com a conexão de internet e para a disponibilização em tempo real
dos dados era necessária tal conexão entre os softwares
da contabilidade e o Portal. A empresa que disponibiliza
os softwares da contabilidade, bem como aquela que faz
manutenção no Portal estão localizadas em Vitória e precisam que a internet esteja funcionando plenamente para que os dados estejam disponíveis.
Infelizmente houve uma coincidência no fato de que tais
problemas surgissem paralelamente, o que demandou
tempo e esforço para saná-los.
Mas os problemas foram sanados e, inclusive, atualmente os dados são disponibilizados em tempo real como se
pode comprovar através dos arquivos que estão na mídia
em anexo a este documento.
Defesa de Ângelo Guarconi Junior (Prefeito Municipal
de Mimoso do Sul)
Na Peça 54 – Defesa/Justiﬁcativa 00307/2018-4 aﬁrma
o Prefeito que, o gestor anterior, no exercício de 2016,

nada fez para atender o ACÓRDÃO TC-809/2016 (Processo TC 2918/2015). Acrescenta que a atual gestão
(2017/2020) herdou site e portal de transparência desatualizados desde julho/2016.
Aﬁrma também que a Prefeitura ﬁrmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Federal
em 25 de novembro de 2016, com prazo de 30 (trinta)
dias para o atendimento. No entanto, nenhuma alteração ou melhoria foi realizada no referido período.
Em 2017, a atual gestão não conseguiu obter acesso ao
antigo site da Prefeitura, constatando que todas as senhas foram alteradas.

mentação do Portal de Transparência.
Essas informações foram encaminhadas ao Ministério
Público Estadual, que apurava denúncia de falta de atualização do Portal da Transparência (registrado sob o nº
2017.0023.5118-93), mas decidiu pelo seu arquivamento.
Aponta o gestor que foram implantados o novo sítio institucional e o novo Portal de Transparência. Ressalta ainda que sempre agiu com boa-fé na atividade administrativa, sem dolo e voltado para o cumprimento da ordem
constitucional e dos preceitos legais, bem como do interesse público.

Destaca o atual gestor que “licitar demanda tempo, razão pela qual a Prefeitura não conseguiu implantar novo
site institucional e novo portal da transparência tão logo
iniciou a gestão no ano de 2017”.

Concluindo, aﬁram que os achados de auditoria não conﬁguram situação que representam qualquer dano ao
Erário Público.

A Prefeitura não possui uma Secretaria Municipal de
Transparência, ﬁcando à cargo da Controladoria Geral do
Municipal a responsabilidade pelo Portal de Transparência, site institucional, sistema de Ouvidoria e e-SIC. No
ano de 2017, essa Controladoria contava com apenas um
servidor, o Controlador Geral do Município.

Inicialmente, cabe destacar que ainda hoje, não são encontradas as informações atualizadas relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira ao consultarmos o Portal
de Transparência e o site institucional da Câmara Municipal de Divino de São Lourenço. Embora existam informações atualizadas sobre as despesas do mês corrente,
o mesmo não se pode dizer sobre liquidações e pagamentos, pois nesse caso é preciso recorrer a balancetes
que foram atualizados pela última vez em 31/10/2017.

Em 2017, a Controladoria iniciou procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada para desenvolvimento do novo site da Prefeitura. Essa contratação foi necessária pois o Município não detém corpo
técnico suﬁciente para tal mister e pelo fato do Departamento de Tecnologia da informação não ter conseguido
obter acesso ao site antigo da Prefeitura.
A Prefeitura buscou sistema informatizado que pudesse extrair informações oriundas dos demais sistemas gerenciais da Prefeitura Municipal em tempo real para aliwww.tce.es.gov.br

Análise

Nos demais portais, as informações passaram a ser disponibilizadas com maior frequência. No dia 26 de julho
de 2018 foram consultados nos portais de transparência
os dados referentes às despesas dos jurisdicionados e os
resultados observados são apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 - Relação dos jurisdicionados e respectivas datas de atualização das despesas
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Tabela
Dito isto, é preciso destacar que o achado de auditoria
em análise refere-se à ausência de divulgação de informações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira
durante a realização da auditoria.
O Sr. Wilton Minarini de Souza Filho, Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, admite que durante
o período da ﬁscalização o Portal de Transparência apresentava um problema na apresentação das informações.
Em mensagem enviada pela Câmara à empresa fornecedora do Portal consta que:
Entramos no Portal de Transparência da Câmara para
averiguarmos o questionamento do TCE. E podemos notar que ao acessar a as opções DESPESAS/EMPENHOS E
FAVOREClDOS, o Site mostra informações do ano 2017,
porém somente o mês de Fevereiro. O que pelo prisma
do Tribunal e/ou qualquer cidadão leigo demonstra informação que somente foi lançado o mês de fevereiro de
2017 no Portal de Transparência.
Analisando profundamente onde estariam as outras informações, achamos um controle de Paginação do Site
no canto inferior direito, contendo como padrão a opção
“10”. Quando clicamos nesta opção e escolhemos por
exemplo “TODOS”, é que então o site mostra mais uma
opção, que até então estava oculta (Entidade: Câmara
Municipal de Baixo Guandu (Valor R$ 11.963.136,24).
A partir do clique nesta nova opção, é que o site mostra todos os lançamentos desta Casa de Leis no portal de
Transparência.
Em outras palavras, a informação sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira existia no portal, mas havia um
erro quanto ao cadastro da entidade que diﬁcultava o

acesso do cidadão e do auditor no momento da avaliação. A situação desse jurisdicionado difere dos demais
que não apresentavam os dados. Por isso, entendemos
que deve ser afastada a responsabilidade do sr. Wilton
Minarini de Souza Filho quanto à presente irregularidade.
As demais alegações apresentadas pelos defendentes
não questionaram a falta de apresentação de informações ocorrida em 2017, limitando-se a apresentar os motivos que causaram a irregularidade e aﬁrmando que hoje o vício está sanado.
Os Srs. Alexandre Bastos Rodrigues (Presidente de Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim), Ângelo César Lucas (Presidente da Câmara Municipal de Cariacica),
Warlen Cesar Bortoli (Presidente da Câmara Municipal
de Castelo), Willian de Souza Duarte (Presidente da Câmara Municipal de Marataízes), Gedelias de Souza (Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire) e Ângelo
Guarconi Junior (Prefeito Municipal de Mimoso do Sul)
informaram, em síntese, que o vício indicado no Achado
de Auditoria existiu, mas foi sanado.
O sr. Alexandre Rodrigues aﬁrmou ainda que os ataques
sofridos pela Câmara, em que os dados dos sistemas foram sequestrados, atrasaram o procedimento licitatório
destinado à contratação de empresa para reconstrução
do Portal.
O Srs. Gedelias de Souza e Ângelo Guarconi também aﬁrmaram que realizaram licitações para contratação de
empresa que fornecesse portal de transparência, mas
devido à duração dos trâmites do procedimento licitatório, os respectivos portais não estavam ainda com os
dados atualizados quando foi realizada a ﬁscalização por
este Tribunal.
www.tce.es.gov.br

Mesmo considerando as diﬁculdades alegadas pelos defendentes e reconhecendo as melhorias realizadas após
a realização da auditoria, o fato é que as informações
relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira realmente não eram apresentadas nos portais de transparência
dos respectivos jurisdicionados no tempo da ﬁscalização.
Houve, então, descumprimento ao disposto no art. 8º,
§4º, da Lei 12.527/2011.
Cabe destacar ainda que dos 156 jurisdicionados avaliados, apenas 9 não apresentavam a execução orçamentária e ﬁnanceira. Além disso, esses jurisdicionados já haviam sido avaliados na primeira auditoria de portais de
transparência realizada por este NTI em 2015 (Processo TC 2918/2015). Signiﬁca dizer que se passaram dois
anos desde a primeira auditoria e os jurisdicionados foram notiﬁcados para regularizarem a situação no prazo
de 180 dias contados a partir de 02/01/2017. Os jurisdicionados então não foram surpreendidos e nem tiveram prazo exíguo para realizarem adequações no portal.
Conclui-se, portanto, pela manutenção da responsabilidade referente à presente irregularidade dos senhores
Alexandre Bastos Rodrigues, Ângelo César Lucas, Warlen Cesar Bortoli, José Carlos Barreto Rangel (revel), Rogério Cezar (revel), Willian de Souza Duarte, Gedelias
de Souza e Ângelo Guarconi Junior.
Por ﬁm, em cumprimento ao art. 313, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se que não foi
encontrado, na jurisprudência sistematizada desta Corte, entendimento adotado pelo Plenário ou pelas Câmaras sobre a matéria em exame.
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presenSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tes autos que versam sobre o Relatório de Auditoria
47/2017-2, entende-se que deve ser mantida a irregularidade analisada no seguinte item desta Instrução Técnica Conclusiva:
3.1.1. Ausência de divulgação de informações relativas
à execução orçamentária e ﬁnanceira
Critério: Art. 8º, §4º, da Lei 12.527/2011.
Responsáveis:
Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Ângelo César Lucas – Presidente da Câmara Municipal
de Cariacica
Warlen Cesar Bortoli – Presidente da Câmara Municipal
de Castelo
José Carlos Barreto Rangel – Presidente da Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Rogério Cezar – Presidente da Câmara Municipal de Iúna
Willian de Souza Duarte – Presidente da Câmara Municipal de Marataízes

3.2.2. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelos senhores Alexandre Bastos Rodrigues, Ângelo César Lucas, Warlen Cesar Bortoli, Willian de Souza Duarte, Gedelias de Souza e Ângelo Guarconi Júnior, aplicando-lhes multa individual com base no art. 135, II, da LC
621/2012, em razão da irregularidade disposta no item
3.1.1 desta Manifestação;
3.2.3. Condenar os senhores José Carlos Barreto Rangel, revel, e Rogério Cezar, revel, ao pagamento de multa individual com base no art. 135, II, da LC 621/2012,
em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 desta Manifestação;
(...)”
Pelo exposto, ratiﬁco integralmente o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica de Conclusiva 2967/2018
e no Parecer 3684/2018 do Ministério Público de Contas.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Gedelias de Souza – Presidente da Câmara Municipal de
Muniz Freire

Relator

Ângelo Guarconi Junior – Prefeito Municipal de Mimoso do Sul

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:

3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013
conclui-se opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas
pelo senhor Wilton Minarini de Souza Filho, afastando
a sua responsabilidade quanto à irregularidade disposta
no item 3.1.1 desta Manifestação;

1. ACÓRDÃO

1.1. Manter a irregularidade referente à Ausência de divulgação de informações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira (item 2.1 da ITC)
Critério: Art. 8º, §4º, da Lei 12.527/2011.
Responsáveis:
www.tce.es.gov.br

Alexandre Bastos Rodrigues – Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Ângelo César Lucas – Presidente da Câmara Municipal
de Cariacica
Warlen Cesar Bortoli – Presidente da Câmara Municipal
de Castelo
José Carlos Barreto Rangel – Presidente da Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Rogério Cezar – Presidente da Câmara Municipal de Iúna
Willian de Souza Duarte – Presidente da Câmara Municipal de Marataízes
Gedelias de Souza – Presidente da Câmara Municipal de
Muniz Freire
Ângelo Guarconi Junior – Prefeito Municipal de Mimoso do Sul
1.2. Acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo senhor Wilton Minarini de Souza Filho, afastando a
sua responsabilidade quanto à retro mencionada irregularidade;
1.3. Rejeitar as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos senhores Alexandre Bastos Rodrigues, Ângelo César
Lucas, Warlen Cesar Bortoli, Willian de Souza Duarte,
Gedelias de Souza e Ângelo Guarconi Júnior, aplicando-lhes multa individual com base no art. 135, II, da LC
621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno), no valor de R$ 3000,00, em razão da retro mencionada irregularidade;
1.4. Condenar os senhores José Carlos Barreto Rangel,
revel, e Rogério Cezar, revel, ao pagamento de multa individual no valor de R$ 3000,00, com base no art. 135, II,
da LC 621/2012 e art. 389, II da Resolução nº 261/2013
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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(Regimento Interno), em razão da retro mencionada irregularidade;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA

Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1423/2018 – PLENÁRIO
Processo: TC-09353/2017-8
Classiﬁcação: Uniformização de Jurisprudência
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO, ISABEL CRISTINA SA RIBEIRO DE SANTANA, WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Procuradores: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB:
15053-ES), MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES)
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
– 2017 – ADMITIR – RECONHECER DIVERGÊNCIA – NEGAR EXEQUIBILIDADE A ARTIGO DE LEI MUNICIPAL QUE
PREVEJA VERBA INDENIZATÓRIA A PRESIDENTE DA CÂMARA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO –
SUSPENDER PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
A PRESIDENTE DE CÂMARA A PARTIR DESTA DECISÃO
- CONCEDER PRAZO PARA RECOLHIMENTO DOS VALORES PAGOS ACIMA DO TETO, NOS TERMOS DO ARTIGO
157, §4º DO REGIMENTO.
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado na Manifestação Técnica 1210/2014,
exarada no Processo TC 31182014 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Anual da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Genaldo Resende Ribeiro (ﬂs. 278-288).
Nos retro mencionados autos, o Plenário exarou a Decisão 4530/2017, pela Instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência em autos apartados e pelo sobrestamento do feito até decisão ﬁnal do referido
incidente.
Após autuação encaminhei os presentes autos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NSJ para instrução, nos
termos do art. 445 do Regimento Interno.
Em seguida, o NSJ elaborou o Estudo Técnico de Jurisprudência 5/2018, opinando pela admissibilidade do feito
e reconhecimento da existência de divergência jurisprudencial (ﬂs. 20 – 43).
O Ministério Público de Contas exarou parecer pela admissibilidade do feito, reconhecimento da existência de
divergência jurisprudencial e manutenção do posicionamento pela notiﬁcação do responsável para promoção
da liquidação do débito, hipótese em que as contas serão julgadas regulares com ressalva, ou irregulares, caso
o prazo de recolhimento transcorra in albis (ﬂs. 46 – 48).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Da admissibilidade
Quanto a admissibilidade do feito, ratiﬁco o posicionamento da área técnica para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Estudo Técnico de Jurisprudência 5/2018, abaixo transcrito:
“(...) Vislumbra-se, no presente caso, que o incidente
foi suscitado pelo Conselheiro relator do Processo TC
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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0311/2014, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, tendo
em vista a Manifestação Técnica nº 1210/2017, que sugeriu veriﬁcação quanto à necessidade de sua instauração, preliminarmente, à resolução do mérito naqueles
autos.
Veriﬁca-se, também, que foram apontados os processos
e as respectivas decisões nas quais teria ocorrido a suposta divergência de entendimento, que tratam de irregularidades no pagamento de verba indenizatória a presidente de Câmara de Vereadores, quais sejam:
● TC 2530/2014 - Câmara Municipal de Alegre: divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, o
Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner votou
pela rejeição do incidente de inconstitucionalidade do
inciso da lei municipal que concedeu a verba indenizatória ao Presidente da Câmara e foi acompanhado pelo
Plenário (ACÓRDÃO TC 263/2017 – Plenário). Desta forma, os autos foram remetidos à 2ª Câmara, que julgou as
contas regulares com ressalva e expediu determinação
(ACÓRDÃO TC 436/2017 – Segunda Câmara).
● TC 5557/2015 Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim: divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, o Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner votou pela rejeição do incidente de inconstitucionalidade do inciso da lei municipal que concedeu a
verba indenizatória ao Presidente da Câmara, pelo julgamento das contas regulares com ressalva e expedição de determinação, sendo acompanhado pelo Plenário (ACÓRDÃO TC 264/2017 – Plenário).
Quanto ao Município de Jerônimo Monteiro, a Lei Municipal 1.149/2012 teve a constitucionalidade analisada
em três ocasiões diferentes obtendo julgamentos diversos:

● Processo TC 5580/2015 da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro – considerou inconstitucional o art. 2º da
Lei Municipal 1.149/2012, que concedeu verba indenizatória ao Presidente da Câmara, conforme ITC 2286/2016
(ﬂs. 142-149), Parecer 805/2017-1 do MPC, Voto de minha relatoria (ﬂs. 177-193) e Decisão 1085/2017 – Primeira Câmara, que concedeu prazo para o recolhimento da importância devida;
● Processo TC 3471/2016 da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro – a ITC 730/2017 (ﬂs. 51-54) e o Parecer 1102/2017-1 do MPC consideraram inconstitucional o art. 2º da Lei Municipal 1.149/2012, que concedeu
verba indenizatória ao Presidente da Câmara. Entretanto, o Voto do Relator 2209/2017-6, Relator Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, foi pela rejeição do incidente
de inconstitucionalidade do inciso da lei municipal que
concedeu a verba indenizatória e foi acompanhado pelo
Plenário (ACÓRDÃO TC 544/2017 – Plenário). Desta forma, os autos foram remetidos à 2ª Câmara, que julgou as
contas regulares com ressalva e expediu determinação
(ACÓRDÃO TC 1021/2017 – Segunda Câmara).
● O Presente Processo TC 3118/2014 – consideraram inconstitucional o art. 2º da Lei Municipal 1.149/2012, a
Manifestação Técnica 584/2016 (ﬂs. 144 – 145), o Parecer 881/2017 (ﬂs. 171-174) do MPC, o Voto de minha relatoria (ﬂs. 178 – 187) e a Decisão 1083/2017 – Primeira Câmara (ﬂs. 188- 198), que concedeu prazo para o recolhimento da importância devida; transcorrido o prazo sem a realização do pagamento, o Ministério Público
pugnou pelo julgamento pela irregularidade das contas.
Veriﬁca-se, portanto, que o TCEES adotou entendimentos diversos para situações fáticas aparentemente semelhantes (o que será avaliado no decorrer do presenwww.tce.es.gov.br

te estudo), ora entendendo por afastar a irregularidade
e julgar as contas regulares com ressalva, determinando a adequação da legislação, sem ﬁxação de multa ou
ressarcimento ao gestor responsável, e ora entendendo
pela manutenção da irregularidade, conferindo prazo ao
gestor para recolhimento da importância devida nos termos do art. 157, §4º, do RITCEES.
Denota-se, portanto, o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade para processamento do feito estabelecidos no art. 356 do RITCEES.(...)”
2.2 Do mérito
Da análise das decisões desta Corte sobre o tema, é preciso ressaltar uma importante observação feita no Estudo Técnico de Jurisprudência, que elucida a razão pela
qual algumas decisões não serão consideradas no presente incidente, embora tratem de pagamento a Presidente de Câmara. Observe-se:
“(...) Destaca-se que o objeto do presente estudo é uniformizar a jurisprudência do TCEES, o que vai ao encontro do estabelecido no art. 926 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.
Nesse intuito, busca-se veriﬁcar a ocorrência de entendimentos divergentes entre deliberações desta Corte que
tiveram por base contextos fáticos semelhantes, eis que
a existência de circunstâncias fáticas diversas justiﬁca naturalmente a ocorrência de entendimentos dissonantes.
Para tanto, devemos observar a técnica processual do
distinguishing, de modo a se evitar a comparação de
precedentes cujas teses jurídicas tenham sido adotadas com base em circunstâncias fáticas distintas. Sobre
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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a aplicação desse instituto, a doutrina de Fredie Didier Jr.
traz o seguinte ensinamento:
“Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o
paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de
base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente”. (g.n) (...)”
Por esta razão, não se pode ter em conta os processos
em que a lei autorizativa do pagamento da verba foi editada sob a égide da Instrução Normativa nº 03/2008,
que permitia o pagamento de verba indenizatória ao
Presidente da Câmara. Trata-se dos seguintes casos:
ACÓRDÃO TC 435/2017 – Segunda Câmara – Processo
TC 3068/2013 – Prestação de Contas da Câmara Municipal de Mantenópolis); Acórdão 558/2014 – Segunda
Câmara (Processo TC 3329/2013 – Prestação de Contas
da Câmara Municipal de Sooretama) No mesmo sentido
o ACÓRDÃO TC 400/2015 – Segunda Câmara (Processo
2547/2014 – Prestação de Contas da Câmara Municipal
Alfredo Chaves); Acórdão 651/2016 – Plenário (Processo
TC 2742/2013 – Prestação de Contas da Câmara Municipal de Anchieta).
Desta forma, observa-se, em suma, que a divergência jurisprudencial cinge-se aos julgados em que o pagamento
ocorreu com base em lei municipal editada sob a vigência da Instrução Normativa nº 26/2010.
Neste sentido, apresentam-se dois posicionamentos antagônicos, com circunstâncias fáticas semelhantes. Tais
entendimentos serão a seguir demonstrados, tomando como referência o ACÓRDÃO TC 436/2017 – 2ª Câ-

mara e a Decisão TC 1083/2017 – Plenário (Processo TC
3118/2014 - Prestação de Contas da Câmara Municipal
de Jerônimo Monteiro, que desencadeou a deﬂagração
do presente incidente de uniformização de jurisprudência)
• ACÓRDÃO TC 436/2017 – Segunda Câmara (Processo
TC 2530/2014 – Prestação de Contas da Câmara Municipal de Alegre)

(ITC - ﬂs. 330-333).
A irregularidade e o ressarcimento da verba indenizatória foram afastados em razão de os pagamentos efetuados tratarem na realidade de pagamento de subsídio diferenciado pelo exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal, conforme disciplinado pela Instrução
Normativa nº 26/2010.

A Segunda Câmara afastou a irregularidade referente ao
pagamento de verba indenizatória ao Presidente da Câmara; julgou regulares com ressalvas as contas; deu quitação ao gestor; determinou ao legislativo municipal que
aperfeiçoe a lei, alterando a nomenclatura de “verba indenizatória” para “subsidio diferenciado” a ser pago ao
Presidente da Câmara.

No mesmo sentido o ACÓRDÃO TC 264/2017 – Plenário
(Processo TC 5557/2015 – Prestação de Contas da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim), Acórdão
1021/2017 – Segunda Câmara (Processo TC 3471/2016
- Prestação de Contas da Câmara Municipal de Jerônimo
Monteiro), Acórdão 960/2016 – Segunda Câmara (Processo TC 2739/2014 – Prestação de Contas da Câmara
Municipal de Guaçuí).

A Área Técnica indicou irregularidade no pagamento de
verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal
no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), apontando a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 3.223/2012:

• Decisão TC 1083/2017 – Plenário (Processo TC
3118/2014 - Prestação de Contas da Câmara Municipal
de Jerônimo Monteiro, que desencadeou a deﬂagração
do presente incidente de uniformização de jurisprudência).

Art. 1º. O subsídio mensal de Vereadores para a legislatura de 2013 a 2016 será de R$ 4.000,00 (quatro mil e
quinhentos reais).

O Plenário rejeitou as alegações de defesa do responsável, concedendo prazo para recolhimento dos valores recebidos com base em norma inconstitucional, nos termos do art. 157, § 4º do Regimento Interno.

Art. 2º - Ao ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal em razão de suas atribuições ﬁca concedida
uma verba indenizatória mensal no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais).
O Plenário rejeitou o incidente de inconstitucionalidade
por meio do ACÓRDÃO TC 263/2017 e os autos retornaram à Segunda Câmara.
Restou demonstrado que todos os limites com gastos de
pessoal imposto ao Poder Legislativo foram respeitados
www.tce.es.gov.br

Em voto de minha relatoria, acolhido à unanimidade pelo Plenário, opinei pela inconstitucionalidade do art. 2º
da Lei Municipal 1449/2012, que previa pagamento de
verba indenizatória ao Presidente da Câmara.
Naquela oportunidade ressaltei a impossibilidade do pagamento, tendo em vista que, embora denominada verba indenizatória, tratava-se na realidade de verba de representação, de caráter remuneratório, paga em dissoSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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nância com o § 4º do art. 39 da Constituição Federal.
Indiquei ainda que em razão do exercício das funções
representativa e administrativa o Presidente da Câmara poderia receber subsídio diferenciado, desde que respeitados os limites constitucionais e a previsão legal.
Em consonância com o Parecer Ministerial, mencionei
ainda o RE 650898 do STF, que considera inconstitucional norma municipal que trata de pagamento de verba
de representação a agentes políticos que recebem subsídio.
No mesmo sentido a Decisão TC 1085/2017 – Plenário
(Processo TC 5580/2015 – Prestação de Contas da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro).
Apresentada a divergência, destaca-se a observação feita no Estudo Técnico de Jurisprudência 5/2018:
“(...) A divergência de entendimento é ainda mais nítida
quando se faz comparação dos julgados dos processos
TC 5580/2015, 3471/2016 e 3118/2014, eis que tratam
do mesmo jurisdicionado (Município de Jerônimo Monteiro) e da apreciação do mesmo normativo que ﬁxou o
pagamento da verba em debate, qual seja, a Lei Municipal nº 1449/2017, alterando-se tão somente o exercício
em que se deram os pagamentos.
Portanto, pode ser aﬁrmado que, em relação a tais casos, o contexto fático dos casos julgados era idêntico e
teve julgamentos diversos, ora afastamento da irregularidade examinada, determinando o aperfeiçoamento da
legislação sobre o tema, e ora mantendo a irregularidade, notiﬁcando o gestor responsável para recolhimento
do débito. (...)”
O Ministério Público de Contas, no Parecer de ﬂs. 46 a
48, exarou entendimento nos seguintes termos:

“(...) O estudo técnico supramencionado apontou processos e respectivas decisões nas quais teria ocorrido divergência de entendimento quanto à irregularidade no
pagamento de verbas indenizatória a presidente de câmara de vereadores, em razão do acúmulo de funções
representativa e administrativa.
Tal divergência de entendimento é solucionada ao veriﬁcar que o pagamento de verba de caráter remuneratório destacado do subsídio pago ao presidente da Câmara
Municipal é inconstitucional, haja vista o disposto no art.
39, § 4º da Constituição Federal, e por simetria ao art.
38, § 3º da Constituição Estadual. Destarte, lei municipal
que ﬁxa o pagamento da verba em debate deve ser declarada inconstitucional e deve ser negada sua eﬁcácia.
Fundamenta-se, tal entendimento, com base na decisão
do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
650898, que declarou inconstitucional artigo de lei municipal que trata de verba de representação a agente político.
Assim, o vereador, sendo agente político, deve ser remunerado exclusivamente por subsídio, pago em parcela única, sendo vedada a percepção de qualquer tipo de
gratiﬁcação, adicional, abono, prêmio ou outra espécie
remuneratória.

mara municipal. Sendo assim, o Parquet de Contas ratiﬁca e reitera o opinamento já exposto nos processos TC
5580/2015 e TC 3118/2014.
Diante do exposto, o Ministério Público de Contas:
pugna pela admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência;
reconhece a existência de divergência jurisprudencial,
não obstante mantém o seguinte posicionamento exarado nos processos TC 5580/2015 e TC 3118/2014:
2.1) pela notiﬁcação do responsável, na forma do art. 87,
§ 2º da LC 621/2012, para que promova a liquidação do
débito no prazo de 30 dias, atualizado monetariamente,
hipótese em que esse Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e lhe dará quitação;
2.2) transcorrido in albis o prazo para recolhimento do
débito, sejam as contas julgadas irregulares, com fulcro
no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012. (...)”
Pois bem.
Algumas premissas revelam-se importantes e precisam
ser ressaltadas.

No entanto, veriﬁcada a boa-fé do gestor no recebimento de vantagem com base em lei inconstitucional, recomenda-se a aplicação do art. 87, § 2º da Lei Complementar 621/2012.

A primeira delas é que esta Corte, no exercício de 2010,
editou a Instrução Normativa 26, onde se encontra estabelecida a possibilidade do pagamento de subsídio diferenciado ao Presidente da Câmara Municipal, em razão
do exercício das funções representativa e administrativa,
desde que respeitados os limites constitucionais e legais,
nos seguintes termos:

Deste modo, o Ministério Público de Contas baseia-se
nos fundamentos expostos para o reconhecimento da
inconstitucionalidade de lei municipal que autoriza o pagamento de subsídio diferenciado a presidente de câ-

“Art. 3º Para o Presidente de Câmara Municipal poderá ser ﬁxado subsídio diferenciado, em razão do exercício das funções representativa e administrativa, observados, contudo, os limites constitucionais e legais”

www.tce.es.gov.br
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A matéria também foi objeto do Parecer em Consulta
TC nº 013/2012, que à luz da Instrução Normativa TC nº
26/2010, concluiu:
(...) A dúvida suscitada pelo consulente refere-se à remuneração do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, especialmente no que tange à necessidade de
observância aos limites impostos pelo ordenamento jurídico pátrio. Quanto a este aspecto, o atual regramento disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 26/10
estabelece a possibilidade de o Presidente da Câmara
Municipal receber subsídio diferenciado dos demais vereadores em razão das funções que exerce, devendo,
entretanto, serem observados os limites constitucionais e legais impostos à remuneração dos membros do
Poder Legislativo Municipal.
(...) Desta forma, o Chefe do Poder Legislativo Municipal
pode ser remunerado de forma diferenciada, por subsídio, tendo em conta o exercício de funções que extrapolam as atribuições ordinárias dos edis. Entretanto, não
podem ser extrapolados os limites constitucionais e legais impostos no ordenamento jurídico pátrio para os
membros do Poder Legislativo Municipal.
Desta forma, de acordo com o entendimento desta Corte, o Chefe do Poder Legislativo Municipal pode ser remunerado de forma diferenciada, por subsídio, tendo
em conta o exercício de funções que extrapolam as atribuições ordinárias dos edis, haja vista a acumulação de
funções representativa e administrativa. Entretanto, não
podem ser extrapolados os limites constitucionais e legais impostos no ordenamento jurídico pátrio para os
membros do Poder Legislativo Municipal.
Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento de diversas Ações Diretas de

Inconstitucionalidade, sedimentou o entendimento de
que a verba paga em razão do exercício de funções representativa e administrativa do Presidente da Câmara
de Vereadores tem natureza remuneratória e não indenizatória. Admite que o Presidente da Câmara perceba
subsídio diferenciado em valor maior do que o devido
aos demais edis, desde que haja previsão legal e não se
ultrapasse o teto deﬁnido no art. 29, VI, da Constituição
Federal, dispositivo que tem, como correspondente, o
art. 26, II, da Constituição Estadual. Neste sentido:
EMENTA - CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA
LEI MUNICIPAL 377⁄2008 DE MUQUI - PRESIDENTE DA
CÂMARA DE VEREADORES - FIXAÇÃO DE VERBA PELO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES REPRESENTATIVA E ADMINISTRATIVA - CARÁTER REMUNERATÓRIO - POSSIBILIDADE
- DESRESPEITO, IN CASU, AO ARTIGO 26, INCISO II, ALÍNEA B DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - OFENSA AO TETO
REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO DISPOSITIVO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em razão
do artigo 1º, parágrafo único da Lei 377⁄2008 do Município de Muqui, por entender que o mencionado dispositivo viola o artigo 26, II, “b” da Constituição do Estado do
Espírito Santo, cujo teor estabelece o teto remuneratório dos chefes do Executivo e Legislativo municipais. 2. O
artigo 1º, parágrafo único da Lei 377⁄2008 estipula que a
verba indenizatória mensal do presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Muqui é R$ 1.000,00 (um
mil reais), valor que, somado ao subsídio normal de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais), importa no recebiwww.tce.es.gov.br

mento de um subsídio total de R$ 4.200,00 (quatro mil
e duzentos reais). 3. Considerando a mencionada remuneração, as informações populacionais obtidas junto ao
IBGE e considerando, ainda, que o subsídio do deputado
estadual é de R$ 12.384,00 (doze mil, trezentos e oitenta
e quatro reais), nos moldes da Lei 8.520⁄2006, veriﬁca-se, a partir do teor do artigo 1º, parágrafo único da Lei
377⁄2008, que o valor total percebido mensalmente pelo chefe do Legislativo Municipal ultrapassa o limite de
30% (trinta por cento) do subsídio do deputado estadual previsto no artigo 26, II, ¿b¿ da Constituição do Estado
do Espírito Santo de 1989. 4. Nesse contexto, é entendimento deste Tribunal que os valores mensais estipulados em lei e percebidos pelos presidentes de Câmaras de
Vereadores para ﬁns de representação e administração
do Poder Legislativo Municipal consistem em verbas de
representação com natureza remuneratória, e não indenizatória, que somadas ao subsídio mensal, podem gerar subsídio de valor superior ao percebido pelos demais
pares, desde que não ultrapasse o teto estabelecido pelo artigo 26, II, ¿b¿ da Constituição Estadual (artigo 29,
VI da CF). 5. Despicienda a informação prestada pela Câmara de Vereadores de Muqui de que houvera a redução do valor da verba indenizatória paga ao presidente
do Legislativo Municipal, vez que não elide a necessidade de que os artigos que afrontam a Carta Política Estadual sejam retirados do sistema jurídico. 6. Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do
artigo 1º, parágrafo único da Lei 377⁄2008 do Município
de Muqui, atribuindo-lhe efeitos ex tunc e ratiﬁcando os
efeitos da liminar anteriormente concedida.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

62

ATOS DO PLENÁRIO

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
na conformidade da ata e notas taquigráﬁcas, à unanimidade, julgar procedente o pedido para ﬁns de declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único da Lei 377⁄2008 do Município de Muqui, atribuindo
efeitos ex tunc.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100090031046,
julgada em 9.6.2011, relator Des. William Couto Gonçalves)
Exarou o mesmo entendimento o Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo nas ações de inconstitucionalidade nºs 100110005798, julgada em 9.6.2011, relator
Des. Maurílio Almeida de Abreu, 100090031046, julgada em 9.6.2011, relator Des. William Couto Gonçalves,
100100008570, julgada em 16.9.2010, relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 100100022050,
julgada em 21.3.2011, relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 100090022847, julgada em
21.3.2011, relator Des. Carlos Henrique Rios do Amaral,
100090031020, julgada em 16.9.2010, relator Des. Ney
Batista Coutinho, 100090023902, julgada em 21.3.2011,
relator Des. Fábio Clem de Oliveira, 100100022035,
julgada em 13.10.2010, relator, Des. Adalto Dias Tristão, 100090028448, julgada em 10.12.2009, relator Des. Manoel Alves Rabelo, 100090030931, julgada em 20.5.2010, relator Des. Alemer Ferraz Moulin,
100090018274, julgada em 2.9.2010, relatora Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, 100090015247, julgada em 8.10.2009, relator Des. José Luiz Barreto Vivas,
100090005446, julgada em 3.8.2009, relator Des. José
Luiz Barreto Vivas, 100110005798, julgada em 9.6.2011,
relator, Des. Maurílio Almeida de Abreu, 100100026879,
julgada em 21.7.2011, relator Des. Adalto Dias Tristão;

100100008554, julgada em 9.6.2011, relator Des. Carlos
Simões Fonseca, 100090023266, julgada em 21.7.2011,
relator Des. Adalto Dias Tristão, 100090023878, julgada em 22.10.2009, relatora Desª. Catharina Maria Novaes Barcellos, 100090023860, julgada em 9.6.2011, relator Des. Carlos Roberto Mignone, 100090028471, julgada em 9.6.2011, relator Des. Carlos Roberto Mignone,
100090028489, julgada em 14.4.2011, relator Des. José
Luiz Barreto Vivas, 100090030964, julgada em 16.9.2010,
relator Des. Ney Batista Coutinho, 100090031020, julgada em 16.9.2010, relator Des. Ney Batista Coutinho,
100100008562, julgada em 16.6.2011, relator Des. Carlos Henrique Rios do Amaral.
Tal posicionamento culminou na edição da Súmula nº
07, nos seguintes termos:
“A soma do subsídio mensal com a verba de representação concedida aos presidentes de Câmaras de Vereadores, cuja natureza é remuneratória e não indenizatória,
não pode ultrapassar o limite máximo de remuneração
previsto no artigo 26, II, “b”, da Constituição Estadual (artigo 29, VI, da Constituição Federal). ”
Dos julgados acima colacionados e da súmula editada
pelo Tribunal de Justiça, percebe-se que ﬁcou assentada a natureza remuneratória da verba extra, paga a presidente de Câmara pelo exercício da função representativa e administrativa. Assentou-se, ainda, a possibilidade
de ser ﬁxado subsídio diferenciado ao presidente de câmara, desde que respeitados os limites constitucionais
estabelecidos no artigo 29, IV, da Constituição Federal e
reproduzidos no artigo 26, II, da Constituição Estadual.
Pois bem.
É preciso ressaltar que o pagamento do subsídio diferenwww.tce.es.gov.br

ciado ao Presidente da Câmara deve estar em consonância com o disposto no art. 39, § 4º da Constituição Federal, e por simetria ao art. 38, § 3º da Constituição Estadual.
Art. 39, 4º O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio ﬁxado em parcela única, vedado o acréscimo de
qualquer gratiﬁcação, adicional, abono, prêmio, verba
de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Art. 38 (...) § 3º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários de Estado e dos Municípios
serão remunerados exclusivamente por subsídio ﬁxado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratiﬁcação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em
qualquer caso, o disposto nos incisos XII e XVI, do art. 32.
Por esta razão, veriﬁca-se a necessidade de declaração,
por esta Corte de Contas, da inconstitucionalidade do artigo da lei municipal que possibilita o pagamento de verba indenizatória a Presidente de Câmara, em dissonância
com a Constituição Federal.
Neste sentido o Recurso Extraordinário 650898 do STF,
ao qual foi dada repercussão geral, que considera inconstitucional norma municipal que trata de pagamento de verba de representação a agentes políticos que recebem subsídio.
Entretanto, embora presente a irregularidade e declarada a inconstitucionalidade da norma, reconhecida a boa-fé, deve ser concedido prazo para recolhimento de valores com base no art. 157, § 4º, procedimento adotado
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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por esta Corte nos Processos TC 3118/2014 e 5580/2015.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1. por admitir o presente Incidente de Uniformização de
Jurisprudência;
2. por reconhecer a existência de divergência jurisprudencial, eis que constatados entendimentos divergentes
desta Corte de Contas ao julgar casos com circunstâncias fáticas semelhantes ou até mesmo idênticas, no tocante ao pagamento de verba indenizatória a presidente de Câmara de Vereadores, em razão do acúmulo de
funções representativa e administrativa, com base em lei
municipal aprovada sob a vigência da IN TC nº 026/2010
e do Parecer Consulta 13/2012, em relação aos seguintes processos e decisões correspondentes:
2.1 - TC 2530/2014 (ACÓRDÃO TC nº 263/2016-Plenário e ACÓRDÃO TC nº 436-Segunda Câmara), 5557/2015
(ACÓRDÃO TC nº 264/2017-Plenário), 3471/2016
(ACÓRDÃO TC nº 544/2017-Plenário e ACÓRDÃO TC nº
1021/2017-Segunda Câmara) e 2739/2014 (ACÓRDÃO
TC nº 960/2016-Segunda Câmara), nos quais o TCEES entendeu por rejeitar/dispensar o incidente de inconstitucionalidade em face da norma impugnada, afastar a irregularidade, julgar regulares com ressalva as contas e determinar/recomendar o aperfeiçoamento da legislação
municipal sobre o tema.

2.2 - TC 5580/2015 (Decisão TC nº 1085/2017-Plenário) e 3118/2014 (Decisão TC nº 1083/2017-Plenário),
nos quais o TCEES manteve a irregularidade e notiﬁcou
o responsável para recolhimento do débito nos termos
do art. 157, §4º, do RITCEES.
3. por decidir nos moldes da Decisão TC 1083/2017 –
Plenário (Processo TC 3118/2014 - Prestação de Contas
da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, que desencadeou a deﬂagração do presente incidente de uniformização de jurisprudência e Decisão TC 1085/2017 – Plenário (Processo TC 5580/2015 – Prestação de Contas da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro):
3.1 declarar a inconstitucionalidade do artigo da norma
municipal que prevê pagamento de verba indenizatória
a Presidente da Câmara, em dissonância com o art. 39,
§ 4º da Constituição Federal;
3.2 caso o valor pago esteja acima dos limites constitucionais, conceder prazo para recolhimento dos valores, nos termos do artigo 157, § 4º do Regimento Interno, alertando de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares
com ressalva 4e dará quitação ao responsável.
4. Enviar ao NJS para eventua elaboração de súmula.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Na Sessão Plenária do dia 18 de setembro de 2018, solicitei vista do presente processo, para melhor conhecer
www.tce.es.gov.br

o voto do eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
O relator, ao trazer o feito a julgamento, votou admitindo o incidente de uniformização de jurisprudência, reconhecendo a divergência, declarando inconstitucional
artigo de lei municipal que prevê verba indenizatória a
presidente de Câmara e concedendo prazo para recolhimento dos valores pagos acima do teto, nos seguintes
termos:
1. por admitir o presente Incidente de Uniformização de
Jurisprudência;
2. por reconhecer a existência de divergência jurisprudencial, eis que constatados entendimentos divergentes
desta Corte de Contas ao julgar casos com circunstâncias fáticas semelhantes ou até mesmo idênticas, no tocante ao pagamento de verba indenizatória a presidente de Câmara de Vereadores, em razão do acúmulo de
funções representativa e administrativa, com base em lei
municipal aprovada sob a vigência da IN TC nº 026/2010
e do Parecer Consulta 13/2012, em relação aos seguintes processos e decisões correspondentes:
2.1 - TC 2530/2014 (ACÓRDÃO TC nº 263/2016-Plenário e ACÓRDÃO TC nº 436-Segunda Câmara), 5557/2015
(ACÓRDÃO TC nº 264/2017-Plenário), 3471/2016
(ACÓRDÃO TC nº 544/2017-Plenário e ACÓRDÃO TC nº
1021/2017-Segunda Câmara) e 2739/2014 (ACÓRDÃO
TC nº 960/2016-Segunda Câmara), nos quais o TCEES entendeu por rejeitar/dispensar o incidente de inconstitucionalidade em face da norma impugnada, afastar a irregularidade, julgar regulares com ressalva as contas e determinar/recomendar o aperfeiçoamento da legislação
municipal sobre o tema.
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2.2 -TC 5580/2015 (Decisão TC nº 1085/2017-Plenário)
e 3118/2014 (Decisão TC nº 1083/2017-Plenário), nos
quais o TCEES manteve a irregularidade e notiﬁcou o
responsável para recolhimento do débito nos termos
do art. 157, §4º, do RITCEES.
3. por decidir nos moldes da Decisão TC 1083/2017 –
Plenário (Processo TC 3118/2014 -Prestação de Contas
da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, que desencadeou a deﬂagração do presente incidente de uniformização de jurisprudência e Decisão TC 1085/2017 –Plenário (Processo TC 5580/2015 –Prestação de Contas da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro):
3.1 declarar a inconstitucionalidade do artigo da norma
municipal que prevê pagamento de verba indenizatória
a Presidente da Câmara, em dissonância com o art. 39,
§ 4º da Constituição Federal;
3.2 caso o valor pago esteja acima dos limites constitucionais, conceder prazo para recolhimento dos valores, nos termos do artigo 157, § 4º do Regimento Interno, alertando de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares
com ressalva e dará quitação ao responsável.
4. Enviar ao NJS para eventual elaboração de súmula.

mento dos valores pagos acima do teto.
Desta forma, acompanho o relator, pelos seus próprios
fundamentos, exceto, quanto a declaração inconstitucionalidade de artigo de lei municipal com previsão de
verba indenizatória, sinto divergir do conselheiro quanto a declaração de inconstitucionalidade por entender
que no âmbito das Cortes de Contas não há declaração
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas
sim possibilidade de negar exequibilidade em virtude da
inconstitucionalidade.
Outro ponto que DIVIRJO do relator é no tocante aos
efeitos dessa decisão, por entender ser necessário a modulação de efeitos para aplicação da jurisprudência, na
forma do parágrafo único do artigo 335 do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis:
Art. 335. A decisão, contida no acórdão que deliberar,
por maioria absoluta dos membros do Plenário, sobre o
incidente de inconstitucionalidade, solucionará a questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser aplicado a
todos os casos submetidos ao Tribunal.
Parágrafo único. Poderá o Plenário, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse público, por
maioria absoluta, modular os efeitos da decisão.

Este é o conciso relatório.

Tal modulação se justiﬁca pela divergência de entendimento desta Corte de Contas a ser resolvida por este
incidente, pelos motivos que irei discorrer neste voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem.

Como dito alhures, o Eminente relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, admitiu o incidente,
reconheceu a divergência, declarando inconstitucional
artigo de lei municipal que prevê verba indenizatória a
presidente de Câmara e concedendo prazo para recolhi-

Inicialmente destaco que de modo geral, observa-se nos
textos das normas que ﬁxam a verba indenizatória se tratam de parcela remuneratória, apesar da nomenclatura
equivocada utilizada no dispositivo legal que estabelece o pagamento de verba indenizatória. Logo, as verbas

Em seguida pedi vistas dos autos.

www.tce.es.gov.br

concedidas ao Vereadores Presidente em virtude de sua
natureza remuneratória, estariam enquadras nas vedações contidas no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal.
Sobre a celeuma, esta Corte de Contas editou a IN nº.
03/2008, que entendia pela possibilidade de se conceder a verba indenizatória ao Chefe do Legislativo. Embora tenha sido revogada, norma posterior fora editada, veio disciplinar a questão acerca da possibilidade de
pagamento de subsidio diferenciado para Presidente de
Câmara: a Instrução Normativa nº. 26/2010.
Essa IN autorizou em seu art. 3º o pagamento de subsídio diferenciado, vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 026, DE 20 DE MAIO DE
2010. D.O.E. de 21.5.2010 – Republicação: D.O.E. de
24.5.2010
Dispõe sobre a ﬁxação do subsídio dos Vereadores e dá
outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito de sua competência legal, RESOLVE:
Art. 1º. O subsídio dos Vereadores será ﬁxado pelas respectivas Câmaras Municipais, em cada legislatura para a
subsequente, observado o disposto na Constituição Federal e na respectiva Lei Orgânica.
§ 1º. A ﬁxação do subsídio dos Vereadores deverá ocorrer antes das eleições municipais, observado outro prazo mais restritivo acaso estipulado na respectiva Lei Orgânica.
§ 2º. O subsídio dos Vereadores deverá ser ﬁxado em
obediência a todos os limites constitucionais e legais, em
parcela única e quantia certa, sendo vedado qualquer tipo de vinculação, especialmente à receita ou a outra reSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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muneração.
Art. 2º. Não haverá alteração do subsídio dos Vereadores
no curso da legislatura, à exceção da hipótese de revisão
geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição
Federal, aplicando-se aos edis o mesmo índice de reajustamento dos servidores municipais, observada a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para inaugurar o processo legislativo.
Parágrafo único. A aplicação, em sua totalidade, do percentual constante da revisão geral anual estará adstrita à
não extrapolação de nenhum dos limites constitucionais
e legais aos quais estão submetidos os Vereadores e o
Poder Legislativo Municipal.
Art. 3º. Para o Presidente de Câmara Municipal poderá
ser ﬁxado subsídio diferenciado, em razão do exercício
das funções representativa e administrativa, observados, contudo, os limites constitucionais e legais.
Art. 4º. É vedado o pagamento de adicional de férias e
o pagamento pelo comparecimento a sessão legislativa
extraordinária.
Art. 5º. Esta instrução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Instrução Normativa 003/2008.
Entretanto existe outro detalhe: a Instrução Normativa
nº. 026/2010 permite o subsídio diferenciado, por este
tem que estar dentro do limite remuneratório.
Além da norma supracitada ﬁxada por esta Corte, diversos Tribunais de Contas de outros estados como o da
Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná, entre outros, respaldados em
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a exemplo

do (RE 91.740, STF, Pleno) tem entendido que é perfeitamente legal o pagamento do subsídio diferenciado ao
Presidente da Câmara Municipal, desde que obedecidos
os limites estabelecidos pela legislação.
Portanto, não há vedação de percepção de subsidio diferenciado para o vereador que cumule a atividade representativa com a administrativa.
A vedação se dá na criação de parcela adicional haja vista o art. 39, §4º, CF, vedar qualquer acréscimo remuneratório atrelado ao subsídio, mas não há impedimento
de criação de subsídio diferenciado para o exercício das
funções representativa e administrativa, ou seja, o vereador que simultaneamente exerça a vereança e atue na
presidência da casa legislativa.
Também não há vedação constitucional no pagamento
de verba indenizatória àqueles que recebam por subsídio.
É cediço que compete ao Plenário deste Egrégio Tribunal
de Contas o processamento do incidente de inconstitucionalidade, em observância à súmula 347 do Supremo
Tribunal Federal, no controle difuso, em razão da cláusula de reserva de Plenário, como preconiza o art. 97 da
Carga Magna e art. 337 do Regimento Interno desta Corte.
Sobre o assunto, o Excelso Pretório já se posicionou pela possibilidade de os Tribunais de Contas apreciarem a
constitucionalidade das leis e atos normativos em matéria de sua competência, vejamos:
STF Súmula nº 347 - O Tribunal de Contas, no exercício
de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público.
Nesse mesmo contexto, o Regimento Interno desta Corwww.tce.es.gov.br

te de Contas, prevê no artigo 334, que veriﬁcada a inconstitucionalidade, o Plenário poderá negar a aplicação
total ou parcial de lei ou ato normativo, vejamos:
Art. 334. Veriﬁcada a inconstitucionalidade de lei ou ato
do Poder Público, na apreciação ou julgamento de qualquer feito, assegurado o contraditório, o Plenário, em
pronunciamento preliminar, poderá negar aplicação da
lei ou do ato, total ou parcialmente. (grifo nosso)
Desse modo, conforme previsão regimental, divirjo do
Conselheiro Carlos Ranna, no sentido de declarar a inconstitucionalidade de Lei que preveja verba de representação, para na verdade negar sua exequibilidade na
forma do artigo regimental supracitado.
Acerca da modulação de efeitos, registra-se, que embora
as leis municipais, de modo geral, autorizem o pagamento de parcela indenizatória relativa ao exercício da Presidência da Casa Legislativa, o comando normativo regulamenta o pagamento de um subsídio diferenciado pelo
comando daquele poder. Conquanto, o legislador municipal não tenha se valido da melhor técnica de redação.
Ainda assim, resta evidente que a criação de parcela indenizatória, de modo geral, se dá com a ﬁnalidade de remunerar de forma diferenciada àquele que exercia não
só a vereança, mas que cumulava essa função de representação com a de administração da casa (presidência).
Diante dessa ponderação, observo, principalmente pelo
prisma da razoabilidade, que esses pagamentos comportam a remuneração por quem cumula a natureza representativa com a administrativa.
Importante registrar que não se deve violar nenhuma
outra norma de natureza contábil, ﬁscal e constitucional,
pois todos os limites com gastos de pessoal imposto ao
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Poder Legislativo.
Na mesma linha de entendimento desse voto também se
posicionou o TJ/ES:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL E DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS ACÓRDÃOS DO TCE - PERCEBIMENTO POR VEREADOR DE VERBA DE REMUNERAÇÃO - OCUPANTE DE CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
- POSSIBILIDADE DE SUBSÍDIO DIFERENCIADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Tribunal de Contas Estadual e da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
acolhida. 2. O Tribunal de Contas Estadual integra a estrutura do Poder Executivo, não sendo dotado de personalidade jurídica, vez que constitui apenas órgão da Administração Direta, sendo suas atuações imputadas diretamente à pessoa jurídica que integra, no caso, o Estado do Espírito Santo. 3. A Câmara de Vereadores também não possui personalidade jurídica, só podendo ﬁgurar em juízo para defender suas prerrogativas institucionais. 4. Não se pode confundir a capacidade judiciária excepcional, para estar em juízo em defesa de suas prerrogativas (teoria dos ¿direitos função¿), bem como a de ﬁgurar como autoridade coatora em mandado
de segurança, com a legitimação ad causam necessária
à implementação lídima da relação jurídica processual.
5. Mérito. O artigo 39, § 4º da Constituição da República dispõe que O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Es-

taduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio ﬁxado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratiﬁcação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no Art. 37, X
e XI. 6. A despeito do disposto no supracitado dispositivo constitucional é entendimento respaldado nos Tribunais Pátrios a possibilidade de pagamento de subsídio diferenciado para vereador no exercício do cargo de
Presidente da Câmara Municipal. 7. E assim o é, haja vista que a verba de representação para vereador ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal tem por
ﬁnalidade remunerar de forma diferenciado o exercício
cumulativo das funções representativa e administrativa.
8. No caso em comento apesar do artigo 4º da Lei nº
1879/2004 do Município de Itapemirim apontar o pagamento de verba indenizatória, trata-se em verdade de
pagamento de subsídio diferenciado, o que não viola o
artigo 39, §4º da Constituição Federal, desde que compatível com o respectivo teto remuneratório, tal como
sedimentado pelo Plenário do TJES. 9. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJES 2ª. Câmara – Processo 0014815-08.2012.8.08.0026 Classe: Agravo de Instrumento Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 19/02/2013)
Ademais, vale ressaltar que é possível sim o pagamento
de verbas indenizatórias, não há vedação constitucional
que impossibilite o pagamento desse tipo verba. Mas,
elas têm que estar vinculadas expressamente a alguma
necessidade, direta ou indireta, do agente público para o
exercício de sua atividade, tais como: diárias para deslocamento, auxílio alimentação, auxílio saúde etc.
www.tce.es.gov.br

Assim, em razão das leis municipais, de modo geral, preverem indevidamente o pagamento de verba indenizatória, quando na essência visava estipular o pagamento de subsídio diferenciado, bem como em virtude da divergência de entendimento nesta Corte de Contas, corroboro em parte entendimento do relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna, no sentido de negar a exequibilidade do artigo da lei municipal com o referido vício, porém entendo o artigo de lei somente deixará de produzir
efeitos partir da publicação desta decisão.
Dessa forma, após a publicação desta decisão, ﬁca vedado os pagamentos advindos de lei municipal com tal
vício, ressalvando que os valores pagos anteriores a esta decisão não serão passíveis de ressarcimento, desde
que e não ultrapassem os limites estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de outra natureza.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o voto do Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
ADMITIR o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência;
RECONHECER A existência de divergência jurisprudencial, eis que constatados entendimentos divergentes
desta Corte de Contas ao julgar casos com circunstâncias
fáticas semelhantes ou até mesmo idênticas, no tocante ao pagamento de verba indenizatória a presidente de
Câmara de Vereadores, em razão do acúmulo de funções
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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representativa e administrativa, com base em lei municipal aprovada sob a vigência da IN TC nº 026/2010 e do
Parecer Consulta 13/2012, em relação aos seguintes processos e decisões correspondentes:
TC 2530/2014 (ACÓRDÃO TC nº 263/2016-Plenário e
ACÓRDÃO TC nº 436-Segunda Câmara), 5557/2015
(ACÓRDÃO TC n 264/2017-Penário), 3471/2016 (ACÓRDÃO TC nº 544/2017-Plenário e ACÓRDÃO TC nº
1021/2017-Segunda Câmara) e 2739/2014 (ACÓRDÃO
TC nº 960/2016-Segunda Câmara), nos quais o TCEES entendeu por rejeitar/dispensar o incidente de inconstitucionalidade em face da norma impugnada, afastar a irregularidade, julgar regulares com ressalva as contas e determinar/recomendar o aperfeiçoamento da legislação
municipal sobre o tema.
TC 5580/2015 (Decisão TC nº 1085/2017-Plenário) e
3118/2014 (Decisão TC nº 1083/2017-Plenário), nos
quais o TCEES manteve a irregularidade e notiﬁcou o responsável para recolhimento do débito nos termos do art.
157, §4º, do RITCEES
NEGAR EXEQUIBILIDADE a artigo de lei municipal que
preveja verba indenizatória, em desconformidade ao artigo 39, §4º da Constituição Federal, a presidente da câmara a partir da publicação desta decisão;
FIXAR entendimento de que, a partir desta Decisão, ﬁca
vedado o pagamento de verba indenizatória a Presidente da Câmara, que essência visava estipular o pagamento
de subsídio diferenciado, ressalvando que os valores pagos anteriormente, não serão passíveis de ressarcimento
desde que não ultrapassem os limites estabelecidos pela
Carta Magna e não tenha vício de outra natureza;
CONCEDER prazo para recolhimento de eventuais valo-

res pagos acima do teto, nos termos do artigo 157, §4º
do Regimento Interno deste Tribunal.
REMETER aos autos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para eventual elaboração de súmula, na forma do
artigo 356, §8º do Regimento Interno deste Tribunal.

tendeu por rejeitar/dispensar o incidente de inconstitucionalidade em face da norma impugnada, afastar a irregularidade, julgar regulares com ressalva as contas e determinar/recomendar o aperfeiçoamento da legislação
municipal sobre o tema.

1. ACÓRDÃO TC-1423/2018 – PLENÁRIO

TC 5580/2015 (Decisão TC nº 1085/2017-Plenário) e
3118/2014 (Decisão TC nº 1083/2017-Plenário), nos
quais o TCEES manteve a irregularidade e notiﬁcou o responsável para recolhimento do débito nos termos do art.
157, §4º, do RITCEES

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

NEGAR EXEQUIBILIDADE a artigo de lei municipal que
preveja verba indenizatória, em desconformidade ao artigo 39, §4º da Constituição Federal, a presidente da câmara a partir da publicação desta decisão;

ADMITIR o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência;

FIXAR ENTENDIMENTO de que, a partir desta Decisão,
ﬁca vedado o pagamento de verba indenizatória a Presidente da Câmara, que essência visava estipular o pagamento de subsídio diferenciado, ressalvando que os valores pagos anteriormente, não serão passíveis de ressarcimento desde que não ultrapassem os limites estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de outra
natureza;

Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

RECONHECER a existência de divergência jurisprudencial, eis que constatados entendimentos divergentes
desta Corte de Contas ao julgar casos com circunstâncias
fáticas semelhantes ou até mesmo idênticas, no tocante ao pagamento de verba indenizatória a presidente de
Câmara de Vereadores, em razão do acúmulo de funções
representativa e administrativa, com base em lei municipal aprovada sob a vigência da IN TC nº 026/2010 e do
Parecer Consulta 13/2012, em relação aos seguintes processos e decisões correspondentes:
TC 2530/2014 (ACÓRDÃO TC nº 263/2016-Plenário e
ACÓRDÃO TC nº 436-Segunda Câmara), 5557/2015
(ACÓRDÃO TC n 264/2017-Penário), 3471/2016 (ACÓRDÃO TC nº 544/2017-Plenário e ACÓRDÃO TC nº
1021/2017-Segunda Câmara) e 2739/2014 (ACÓRDÃO
TC nº 960/2016-Segunda Câmara), nos quais o TCEES enwww.tce.es.gov.br

CONCEDER prazo para recolhimento de eventuais valores pagos acima do teto, nos termos do artigo 157, §4º
do Regimento Interno deste Tribunal.
REMETER aos autos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para eventual elaboração de súmula, na forma do
artigo 356, §8º do Regimento Interno deste Tribunal.
Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Domingos Augusto Taufner, encampado pelo relator.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
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Plenário.

16046-ES)

ressalva e determinação.

4. Especiﬁcação do quórum:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
285/2018 PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR

3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do
Plenário.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

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

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1424/2018 – PLENÁRIO

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Embargos de Declaração interpostos pelo senhor Romeu Lopes de Souza, em
face do ACÓRDÃO TC 285/2018 Plenário, proferido nos
autos do Processo TC 8979/2016 (em anexo), alusivo a
Recurso de Reconsideração apresentado anteriormente
pelo Recorrente, tendo a parte dispositiva da decisão recorrida sido exarada nos seguintes termos:
ACÓRDÃO TC- 285/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Desconsiderar os argumentos apresentados pelo
recorrente em sede de sustentação oral, porquanto inovam indevidamente nos fundamentos jurídicos coligidos
por ocasião da interposição recursal;

4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
O Núcleo de Recursos e Consultas se manifestou nos autos por meio da Instrução Técnica de Recurso 257/2018
(ﬂs. 20/36), opinando pelo conhecimento do recurso, e,
no mérito, pelo seu não provimento.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 4429/2018 - ﬂ. 40).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 257/2018 (ﬂs. 20/36),
nos seguintes termos:

UG: CMBJN - Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte

1.2. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o teor do ACÓRDÃO TC 677/2016 Primeira Câmara, dando-se ciência aos interessados;

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

2.1 Dos pressupostos recursais

Recorrente: ROMEU LOPES DE SOUZA

2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, vencidos
conselheiros Sérgio Borges e Marco Antonio, que votaram pelo provimento ao recurso para julgar regular com

Em sede de admissibilidade, veriﬁca-se que a parte é capaz, possui interesse e legitimidade processuais.

Processos: 05010/2018-2, 08979/2016-9, 03243/2014-6
Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:

www.tce.es.gov.br

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acorSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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do com o Despacho 37877/2018-9 (ﬂ. 16) da Secretaria Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação do ACÓRDÃO
TC 285/2018-Plenário foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/06/2018, considerando-se publicada no dia 05/06/2018, de sorte que o
prazo para interposição de Embargos de Declaração venceu em 11/06/2018. Nesse passo, tendo em vista que o
expediente recursal foi interposto em 11/06/2018, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art. 411,
§2º, do Regimento Interno do TCEES.
Quanto ao cabimento é necessário observar-se que o
recurso de Embargos de Declaração presta-se a suprir
eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material em acórdão ou parecer prévio emitido por este Tribunal, conforme inteligência dos artigos 167, caput, da
LC 621/2012 e 1022, I, II e III, do CPC 2015). Dessa forma,
tendo em vista que o expediente recursal tece alegações
a respeito de uma pretensa contradição e obscuridade
que teriam maculado o julgado impugnado tem-se que o
recurso apresentado é cabível.
No que tange à regularidade formal, requisito extrínseco
de admissibilidade que consiste na necessidade de o recorrente atender às formalidades especiﬁcadas na norma de regência para o processamento do recurso interposto, veriﬁca-se o seu atendimento eis que, em cumprimento ao disposto no art. 395, I, III, IV e V, do RITCEES,
o expediente recursal foi apresentado por escrito, com
a necessária qualiﬁcação e identiﬁcação do recorrente,
contém o pedido e a causa de pedir, além de ter sido ﬁrmado por procuradores regularmente constituídos nos
autos.
Lado outro, não se identiﬁca a existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

Desse modo, considerando que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração.
3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos
pelo senhor Romeu Lopes de Souza, em face do ACÓRDÃO TC 285/2018-Plenário, proferido nos autos do TC
8979/2016 (em apenso) que trata de Recurso de Reconsideração, anteriormente interposto pelo ora Recorrente, em impugnação ao ACÓRDÃO TC 677/2016-Primeira
Câmara, por sua vez emitido nos autos da Prestação de
Contas Anual (ordenadores) (TC 3243/2014, em apenso), que o condenou ao pagamento de multa no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por reconhecer sua responsabilidade na irregularidade atinente à realização de
“despesa total com folha de pagamento superior ao limite constitucionalmente estabelecido”, bem como julgou
irregulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus
do Norte, referentes ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Embargante.
Pois bem.
Nos presentes Embargos de Declaração o Recorrente
aponta, em dois tópicos de sua peça recursal (itens “III”
e “IV”), possíveis vícios que autorizariam a reforma do
julgado, quais sejam:
que haveria contradição e obscuridade no ACÓRDÃO TC
285/2018-Plenário ao argumento de que nele teria constado o relato de que “[...] teria havido, em sede de sustentação oral, o enfrentamento efetivo do mérito da impropriedade que levou à rejeição das contas, mas que
tal abordagem seria vedada, pois o momento da sustentação oral não serviria a tal propósito, pois conﬁguraria
www.tce.es.gov.br

inovação de fundamento jurídico”;
b) que haveria omissão no no ACÓRDÃO TC 285/2018-Plenário em razão de não ter analisado “[...] a questão trazida em sede de sustentação oral, reconhecida pelo próprio acórdão como relacionada ao mérito da irregularidade [...]”.
De se notar que os pretensos vícios suprareferidos encontram-se correlacionados, eis que derivados do mesmo fato fundante, qual seja, o não conhecimento, pelo
Plenário desta Corte, das razões recursais aduzidas pelo
patrono do Embargante, em sede de sustentação oral,
no Recurso de Reconsideração de que trata o Processo
TC 8979/2016 (em apenso). Dessa forma, por estarem
relacionadas, as alegações do Embargante serão a seguir
abordadas de forma conjunta.
Passando-se à análise tem-se que o cerne da irresignação do Embargante diz respeito à não apreciação das alegações por ele deduzidas no Processo TC 8979/2016, em
sede de sustentação oral, posto que consideradas, pelo
Plenário desta Corte, como inovação à matéria recursal.
Nesse passo deve-se registrar que no Recurso de Reconsideração, ofertado às ﬂs. 3-8 do Processo TC 8979/2016
(em apenso), foram aduzidas as seguintes razões recursais em impugnação ao ACÓRDÃO TC 677/2016-Primeira
Câmara, que reconheceu a responsabilidade do ora Embargante quanto à irregularidade concernente à realização de “despesa total com folha de pagamento superior
ao limite constitucionalmente estabelecido”:
que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte possuia um servidor efetivo, Técnico em Contabilidade, responsável por todas as questões relacionadas ao controle
econômico-ﬁnanceiro-ﬁscal, sendo que este servidor teSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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ria informado ao então presidente da Câmara e ora Embargante “[...] que tudo estaria em mais perfeita ordem
e dentro dos ditames legais”, de sorte que o teria induzido a erro, uma vez que teria omitido informações sobre
gastos com pessoal, “[...] sendo o recorrente, mais uma
vítima da desídia daquele servidor”;
ii) que o Tribunal deveria aplicar, ao caso concreto tratado nos autos, o princípio da insigniﬁcância, já que a ultrapassagem do teto de gastos com folha de pagamento,
ﬁxado no § 1º do art. 29-A da CF/88, teria sido de 3,87%.
Da leitura das razões recursais constantes do Recurso de
Reconsideração interposto às ﬂs. 3-8 do TC 8979/2016
percebe-se que o Recorrente não aduz qualquer alegação acerca do mérito da anomalia, contra si reconhecida, visando a sua desconstituição, mas sim, se limita a
alegar uma excludente de culpabilidade, apontando que
a culpa pela inconsistência deveria recair sobre o servidor efetivo ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, bem
como pleiteia a aplicação do princípio da insigniﬁcância.
Durante o trâmite procedimental de seu Recurso de Reconsideração o ora Embargante constituiu novos advogados, sendo que um de seus patronos realizou sustentação oral perante o Plenário desta Corte de Contas reduzida a termo nas notas taquigráﬁcas de ﬂs. 41-43 do
Processo TC 8979/2016 (em apenso).
Em sua sustentação oral o patrono do Embargante aduz,
claramente, novas razões recursais, eis que, efetivamente, carreia argumentos que visam desconstituir, meritoriamente, a irregularidade, alegando, basicamente,
que do cômputo das despesas com folha de pagamento da CM de Bom Jesus do Norte deveriam ser expurgados os gastos com encargos sociais e obrigações patro-

nais, tendo-se como fundamento os Pareceres Consulta
TC 002/2004 e TC 023/2013 emanados deste Tribunal,
de modo que o recálculo das despesas, ao desconsiderar tais rúbricas, ﬁcaria abaixo do limite ﬁxado no § 1º do
art. 29-A da CF/88, restando, portanto, regular.
Voltando às alegações tecidas nos presentes Declaratórios tem-se que o Embargante manifesta irresignação
pelo fato de suas razões recursais, constantes na sustentação oral do Recurso de Reconsideração, terem sido
desconsideradas pelo Plenário desta Corte por constituirem inovação indevida aos “[...] fundamentos jurídicos
coligidos por ocasião da interposição recursal”.
Na ótica do Embargante o ACÓRDÃO TC 285/2018-Plenário padeceria de contradição e obscuridade (Tópico III
dos Embargos de Declaração) eis que, embora tenha noticiado o fato da sustentação oral ter enfrentado o mérito da irregularidade, não apreciou as alegações que foram sustentadas oralmente. Aduz que a interpretação
conferida pelo acórdão embargado ao art. 328 do RITCEES se revelaria contraditória e obscura por “[...] considerar como fundamento jurídico novo um argumento que
foi reconhecido pelo próprio acórdão como relacionado
ao mérito da irregularidade”. Alega, ainda, o recorrente,
que inexistiria óbice à apreciação dos argumentos sustentados oralmente em Plenário já que não se operaria
“[...] a preclusão quanto à análise da irregularidade [...]”,
bem como que o recurso seria dotado de efeito devolutivo amplo, de modo que não estaria inviabilizada a adição de razões recursais em sustentação oral.
A argumentação do Embargante, entretanto, não merece qualquer acolhida eis que, a teor do disposto no art.
436, caput, do RITCEES (Res. TC 261/2013), os acórdãos
deste Tribunal devem conter o relato dos principais fatos
www.tce.es.gov.br

ocorridos no processo, inclusive sintetizando as alegações deduzidas pelas partes, o que evidentemente não
importa em seu acatamento, inexistindo qualquer contradição ou obscuridade na interpretação do art. 328 do
RITCEES. No caso em análise tem-se que a não apreciação das razões recursais carreadas na sustentação oral
do Embargante se deve a uma questão técnico-processual inerente ao tratamento e processamento dos recursos, explique-se:
É que a petição de interposição do recurso deve trazer
consigo todas as razões pelas quais entende o recorrente deva a decisão ser reformada. Equivale dizer que todas as alegações visando a reforma do julgado que se visa impugnar devem restar consubstanciadas na peça recursal no momento de sua interposição, não se admitindo que possam ser complementadas ou alteradas, mediante a adução de novos argumentos, após a interposição do recurso. Tal impedimento decorre da preclusão
consumativa gerada com a protocolização do expediente
recursal e expressamente prevista no parágrafo único do
art. 152 da LC 621/2012, de sorte que, passado o prazo
de interposição do recurso, com a sua apresentação ou
não, descabe ao recorrente pretender acrescer ou reformular suas razões recursais.
A impossibilidade de complementação de razões recursais em momento apartado da interposição do recurso encontra-se sedimentada no Direito Processual Brasileiro conforme leciona o Professor Flávio Cheim Jorge,
vejamos:
Os artigos já mencionados exigem que a petição de interposição e as razões sejam protocoladas simultaneamente (no mesmo ato, no mesmo momento). A partir
do instante em que o recurso é interposto, mesmo sem
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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fundamentação, “faz com que ocorra preclusão consumativa, não mais sendo possível, ao recorrente, exercer
aquela faculdade dentro do processo”.
É de prevalecer, assim, o que já tivemos oportunidade
de dizer sobre os recursos, no sentido de que a interposição do mesmo gera a preclusão consumativa, não se
podendo mais emendá-lo ou substituí-lo.
Neste particular não se pode deixar de consignar que a
preclusão, instituto com aplicação irrestrita na seara recursal, não apresenta grau de importância entre as suas espécies. Signiﬁca dizer que devem receber o mesmo
tratamento, pelo operador do direito, as preclusões temporal, consumativa e lógica.
O valor consagrado a este instituto impede um tratamento diferenciado a seu respeito. Desse modo, defender a possibilidade de complementação ou aditamento
das razões recursais, por coerência, implica também em
sustentar a permissão de interposição do recurso após
escoado o seu prazo (preclusão temporal).
De se notar que a impossibilidade de inovação da matéria recursal em sede de sustentação oral é um ponto pacíﬁco nos Tribunais brasileiros consoante demonstrado por vasta jurisprudência, citemos alguns julgados
que retratam esta realidade inexorável:
ELEIÇÕES 2016. RCED. EMBARGOS DE DECIFRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS.
SUSTENTAÇÃO ORAL. EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRASNLATIVO. EMBARGOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Absolutamente todos os argumentos submetidos pelo Parquet não foram tensionados nas razões do agravo regimental que julgou o ares-

to ora embargado. Sendo assim, não é possível, em sede
de embargos de declaração, analisar questões não suscitadas no respectivo regimental por caracterizar inovação
recursal. Precedentes do TSE. 2. As matérias agitadas
pelo embargante foram apenas ventiladas por ocasião
de sustentação oral no regimental, o que não possui o
condão de devolvê-las ao conhecimento do colegiado.
3. Mesmo as matérias de ordem pública (efeito translativo) devem estar contidas no próprio efeito devolutivo, fato não observado na espécie. Precedente do STJ.
4. A despeito do mencionado óbice processual, ainda assim a questão foi registrada à título de obter àictum, por
ocasião do julgamento do aresto ora embargado. 5. A extinção do feito de forma monocrática, em razão do não
cabimento da ação (via eleita inadequada), em sede de
competência originária, é albergada pela própria jurisprudência do TSE. 6. O julgamento monocrático de feitos
de competência originária, inclusive acerca do mérito, é
admitido por este regional. Precedentes: RCED n. 152 e
Representação Por Conduta Vedada n. 2239-69. 7. Com
base no princípio da primazia da resolução de mérito
(art. 4Q, do CPC), entende-se presente o interesse recursal do Embargante. No entanto, forçoso consignar que a
pretensão ora em análise é de duvidoso interesse/utilidade, porquanto a pretensão deduzida nos aclaratórios
(apreciação do feito pelo colegiado) já foi alcançada por
ocasião do julgamento do agravo regimental precedente aos presentes embargos. 8. Eventual mácula consubstanciada pela decisão monocrática do relator resta superada com o respectivo julgamento do agravo regimental. Precedente do STJ. 9. A questão acerca de inelegibilidade superveniente não comporta divergência jurisprudencial, porquanto o entendimento do TSE é remansoso
www.tce.es.gov.br

e pacíﬁco acerca do tema, o que pode se extrair de dezenas precedentes e súmula daquela Corte Superior. 10.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
Embargos de Declaração tem por ﬁnalidade: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro
material. 11. No caso vertente, os embargos não merecem ser acolhidos, tanto porque a matéria não foi devolvida por ocasião do julgamento do agravo regimental, o
que, por consequência lógica, não se pode aventar omissão/contradição de questão inexistente, como também
a questão foi registrada por este relator à título de obter dictum. 12. Os supostos vícios apontados pelo Embargante denotam o mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo aresto embargado e o objetivo de
rediscutir matéria já decidida. 13. De acordo com a cristalina jurisprudência do TSE, o acolhimento de embargos de declaração, até mesmo para ﬁns de prequestionamento de dispositivos constitucionais, impõe a existência de algum dos vícios elencados nos art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, o que não se veriﬁca na
presente hipótese. 14. Embargos rejeitados, (TRE-AM RCED: 512 PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM, Relator: FELIPE DOS ANJOS THURY, Data de Julgamento: 21/08/2017,
Data de Publicação: DJEAM - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 160, Data 24/08/2017, Página 11)
-----------------------------------------------//-----------------------PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TESES SUSCITADAS
APENAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL – INOVAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VINCULAÇÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS
– TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM – PRINSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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CÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Hipótese em que o
embargante alega que o acórdão embargado foi omisso,
na medida em que deixou de se manifestar acerca dos
argumentos suscitados em sede de sustentação oral. 2.
Ocorre que, conforme pacíﬁca orientação jurisprudencial, a inovação da matéria, consubstanciada em temática não discutida oportunamente em sede de apelação
criminal, não é admitida por ocasião de ulterior sustentação oral, tampouco em embargos de declaração,
por força da incidência da preclusão consumativa. Deste modo, não cabe ao apelante inovar, ainda que em
sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada, para tentar suprir deﬁciência havida
quando da interposição da insurgência. Precedentes. 3.
Ademais, é cediço que “o efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos,
garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal”. (STJ - HC 214.606/RJ, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJe de 3.10.12. No mesmo sentido: HC
155.766/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado - TJ/PR), DJe de 16/04/2013). 4. A deﬁciência na defesa técnica não se confunde com a falta ou o
cerceamento da defesa, pois estes, diversamente daquela, constituem causa de nulidade absoluta, matéria de ordem pública passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 5. O fato de a
condenação ter sido mantida em segunda instância não

caracteriza, por si só, prejuízo ao embargante, sobretudo
face ao robusto acervo probatório angariado no curso da
instrução processual, bem como pelo fato de que a matéria fora exaustivamente enfrentada por este Colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 523 do
STF. 6. Na verdade, dessume-se dos embargos declaratórios nítido propósito de obter o rejulgamento da causa, diante da irresignação da parte com a decisão desfavorável à sua pretensão. Contudo, os aclaratórios não
podem ser utilizados com este escopo, de maneira que
a insurgência do embargante, se persistente, deverá ser
posta perante as instâncias superiores. 7. Embargos de
Declaração rejeitados. (TJ-AM 00034125820178040000
AM 0003412-58.2017.8.04.0000, Relator: João Mauro
Bessa, Data de Julgamento: 06/08/2017, Primeira Câmara Criminal)
---------------------//-------------------------------------------------DECISÃO: ACORDAM os julgadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos opostos, declarando prequestionada a matéria discutida para evitar novos embargos declaratórios.
EMENTA: EMBARGANTE: ANTONIO MARIANO DE FRANÇA RELATOR: DES. MIGUEL KFOURI NETOEMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO
ACERCA DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS TRAZIDOS POR
OCASIÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL.DESACOLHIMENTO. A
SUSTENTAÇÃO ORAL CONSTITUI FACULDADE QUE PODERÁ SER EXERCIDA PELA DEFESA TÉCNICA DO RÉU E
TRATA DA POSSIBILIDADE DE SUSTENTAR ORALMENTE
AS TESES DEFENSIVAS JÁ POSTAS NAS RAZÕES RECURSAIS, NÃO SENDO MOMENTO OPORTUNO PARA INOwww.tce.es.gov.br

VAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. VIA INADEQUADA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I RELATÓRIO (TJPR - 1ª C.Criminal - EDC - 1354776-7/01
- Rio Negro - Rel.: Miguel Kfouri Neto - Unânime - - J.
02.07.2015) (TJ-PR - ED: 1354776701 PR 1354776-7/01
(Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 02/07/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1604 13/07/2015)
-------------------//-------------------------------------------------APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
TÍTULO DE CRÉDITO NÃO CAUSAL E AUTÔNOMO. CIRCULAÇÃO DA CARTULA. MÁ-FÉ DO ADQUIRINTE. CONLUIO ENTRE EMPRESAS. NÃO CONPROVAÇÃO. DESPRENDIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. MÁ-FÉ
NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. ADITAMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA
E SUSTENTAÇÃO ORAL. INOVAÇÃO RECURSAL SOBRE
QUESTÃO PRECLUSA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TIPO DE ENDOSSO
DIFERENTENTE DO CONSTANTE NO TÍTULO DE CRÉDITO.
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE MULTA 2% SOBRE O
VALOR ATUALIZADA DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o cheque modalidade de título de crédito não causal e autônomo, após sua circulação somente pode ser suscitada,
em matéria de defesa deduzida em sede de embargos à
execução, eventual má-fé do portador. [...] 5. A apelante
ultrapassa os limites do exercício do direito de defesa
ao apresentar petição avulsa dois dias antes da cessão
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de julgamento e sustentação oral no dia do julgamento, suscitando matéria não argüida em suas razões de
apelação sobre questões preclusas e, ainda, alterando
a verdade dos fatos, aﬁrmando tratar-se de endosso em
preto quando na verdade foi em branco, com objetivo
de ludibriar o julgador, incorrendo em litigância de má-fé, impondo-se, portanto, a condenação do recorrente
ao pagamento de multa no percentual de 2% sobre o valor corrigido da causa (CPC/73, arts. 17, II, VI e VI, e 18;
CPC/15, arts. 80, II, IV e VI e 81). 6. Recurso conhecido e
desprovido. Sentença mantida. Apelante condenada como litigante de má-fé. (TJ-DF 20140111885023 004762655.2014.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de
Julgamento: 26/04/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2017. Pág.: 236/273)
-------------------//-------------------------------------------------DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO
DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IPI COM CRÉDITOS DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
CRÉDITOS NÃO CONFIRMADOS (FALTA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE). INSCRIÇÃO DO IPI EM DÍVIDA
ATIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILDIADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI EM RAZÃO DE SUPOSTA DISCUSSÃO EM OUTRO PAF QUE TERIA O CONDÃO
DE FAZER RESSURGIR O MONTANTE DE PREJUÍZO FISCAL
E A BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DECLARADOS. FALTA
DE JUNTADA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA COM RELAÇÃO AO PEDIDO PRINCIPAL DO WRIT, A ENSEJAR, COMO
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, A EXTINÇÃO PARCIAL DO
MANDAMUS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, VI,
CPC/73), COM EXAME DO RECURSO APENAS QUANTO

A DEMAIS PONTOS NELE OFERTADOS, À EXCEÇÃO DE
PARTE QUE VERSA SOBRE “INOVAÇÃO RECURSAL” FEITA PELA IMPETRANTE/APELANTE (INCLUSIVE DOS FUNDAMENTOS “INOVADORES” TRAZIDOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO
QUE NÃO CONFIRMOU O CRÉDITO DECLARADO: AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E
A AMPLA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APELO
IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Não serão levadas em conta inovações de fundamentos e causa petendi deduzidas em sede de sustentação oral, porquanto
tal proceder não encontra amparo na lei e na lealdade
processual. Já se decidiu que é “inadmissível a pretensão de acolhimento de manifestação, no acórdão, de
matéria não articulada no recurso, trazida apenas em
sustentação oral, sem oportunidade de contraditório”
(TJ-MG 100240896660360041/MG 1.0024.08.9666036/004 (1), Relator: Des. IRMAR FERREIRA CAMPOS,
Data de Julgamento: 19/06/2008, Data de Publicação:
08/07/2008). No âmbito do STJ não se aceita inovação
argumentativa em sede de sustentação oral em homenagem ao princípio da não surpresa (hoje abrigado expressamente no CPC/15), pelo que se entende que “...
Conﬁgura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte, a inovação de teses em memoriais e na sustentação oral...” (EDcl no HC 196.242/RJ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 28/04/2015, DJe 11/05/2015). No ponto, em favor da
regularidade dos julgamentos em plenário da Turma, deve-se ser rigoroso. 2. [...] 18. É descabida qualquer manifestação desta Corte acerca do quanto alegado pela apelante sobre o PAF nº 10880.729297/2011-45, pois nada a
respeito foi dito na petição inicial - mas poderia ter sido
www.tce.es.gov.br

feito, já que a ciência da impetrante acerca da autuação
deu-se em 29.06.2011 - conﬁgurando nítida inovação em
sede recursal, a ensejar o não conhecimento dessa parte da apelação. (TRF-3 - AMS: 00160725620124036100
SP 0016072-56.2012.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 05/05/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016).
--------------------------//--------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE
- INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, DURANTE SUSTENTAÇÃO ORAL - MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO
DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR ED: 150993701 PR 0150993-7/01, Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 03/06/2004, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 6651)
--------------------------//--------------------------------------------TST - RECURSO DE REVISTA. 1. PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO
NA SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA NO TRT. IMPOSSIBILIDADE. Não pode o advogado, quando da sustentação oral,
extrapolar o tema do recurso e da lide sob apreciação
do Tribunal. As razões aduzidas oralmente na tribuna
devem se reportar aos fundamentos trazidos no apelo. Portanto, não está autorizado o aditamento extemporâneo do recurso. “ A sustentação oral não se presta a permitir que a parte traga fundamentação distinta daquela que está contida no arrazoado que acompanha a interposição do recurso” (NELSON NERY JUNIOR).
Além de inábil e intempestiva, a argüição da prescrição em sustentação oral traduz afronta ao contraditório
e à lealdade por surpresar a parte contrária. O processo não pode se constituir em um jogo ou em uma desagradável caixa de surpresas. Assim, não há que se faSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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lar em afronta aos arts. 7º, XXIV, da CF, 162 do C. Civil de
1916, 515 E 516 do CPC e Enunciados 154 e 294 do TST.
Divergência jurisprudencial inespecíﬁca. [...] (TST – RR:
7341911220015035555 734191-12.2001.5.03.5555).
--------------------------//--------------------------------------------TJES - Apelação Cível Processo nº: 014939000536 [...]
ACÓRDAO APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIAS
PREJUDICIAIS. OCORRÊNCIA DA PRECLUSAO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇAO. MÉRITO. VIOLAÇAO AO ART. 1º DO DL Nº 857 /69.
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇAO AO ART. 213 DO DECRETOLEI
Nº 7.661 /45. NAO CONHECIMENTO. VIOLAÇAO AO ART.
743 , IV , DO CPC . INOCORRÊNCIA. VIOLAÇAO AO ART. 23
DO CPC . OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O requerimento formulado pela Apelante às ﬂs. 315/322 é inovação de ato processual, pois a mesma já havia apresentado suas razões recursais às ﬂs. 81/85, sendo-lhe
vedada a apresentação de novas teses e fundamentos
jurídicos nessa fase processual, ainda que o faça por
meio de sustentação oral, ante a ocorrência da preclusão consumativa, sendo certo que os efeitos da devolutividade do recurso foram delimitados no momento de
sua interposição. Ademais, todos os pedidos nele articulados não encontram amparo jurídico frente aos elementos e peculiaridades existentes nos autos. Prejudicial afastada. [...] (TJES – AC. 014939000536 – Primeira
Câmara Cível).
--------------------------//--------------------------------------------STJ: [...] III – Vigora em nosso sistema recursal a regra
de que os recursos devem estar completos, perfeitos
e acabados no momento de sua interposição, em respeito aos princípios da consumação, da eventualidade e

da segurança jurídica (STJ - AgRg no REsp 663.347/RJ, j.
01.07.2005, rel. Min. Francisco Falcão).
--------------------------//--------------------------------------------STJ – Primeira Turma - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 185-A DO
CTN. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando não há omissão, contrariedade
ou obscuridade no acórdão recorrido. Prestação jurisdicional proferida de acordo com a pretensão deduzida em
juízo. Violação ao artigo 535 do CPC não conﬁgurada. 2.
Inadmissível conhecer das novas alegações trazidas pela recorrente por ocasião da sustentação oral (referentes à suposta natureza tributária do débito exigido, por
decorrer de descumprimento da legislação aduaneira),
seja em razão da falta de prequestionamento, seja por se
caracterizarem clara inovação recursal. 3. Não se aplica
o artigo 185-A do Código Tributário Nacional nas execuções ﬁscais que têm por objeto débitos de natureza não
tributária. [...] 7. Recurso especial não provido. (STJ – Primeira Turma - RECURSO ESPECIAL Nº 1.073.094 – PR).
Colacionamos acima julgados de vários Tribunais pátrios,
de âmbito regional e superior, com competências materiais diversas, para demonstrar de maneira induvidosa
que é pacíﬁco o entendimento no sentido de que é vedado ao recorrente inovar os fundamentos ou as alegações em sede de sustentação oral, devendo, nessa fase,
se limitar a reiterar os argumentos tecidos na peça recursal quando de sua interposição sem extrapolar as matérias nela deduzidas. Este, aliás, também é o posicionamento esposado pelo Supremo Tribunal Federal:
EMENTA Embargos de declaração. Omissão. Caracteriwww.tce.es.gov.br

zação. Questões que, embora enfrentadas pelo Relator
na sessão de julgamento, não constaram do voto publicado nem foram objeto de transcrição. Inquérito. Defesa prévia. Prazo. Reabertura. Indeferimento. Apresentação de novas teses defensivas em petição avulsa ulterior. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa. Sustentação oral. Inovação. Pretendida submissão a julgamento de teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. Descabimento. Enfrentamento de ofício da matéria. Possibilidade. Cadeia de custódia
probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios
que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não
ocorrência. Inexistência de indícios de que o Ministério
Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneﬁciar o investigado. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modiﬁcativo. 1. Embora, na sessão
de julgamento, o Relator expressamente tenha enfrentado as teses deduzidas pela defesa em petição avulsa
e na sustentação oral, a respectiva fundamentação não
constou do voto publicado nem foi objeto de transcrição, o que carateriza omissão do julgado. 2. Negada a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia,
é vedado ao denunciado suscitar novas teses defensivas em posterior petição avulsa, o que implicaria contornar, por via oblíqua, o indeferimento daquele pleito.
3. Com a apresentação da defesa prévia, opera-se a preclusão consumativa, não cabendo ao denunciado inovar
em petição avulsa, numa espécie de aditamento à defesa já apresentada. 4. Por identidade de razões, não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo
submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. 5. Como os eleSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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mentos que instruem os autos permitem a reconstrução
histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que
se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória”. 6.
Não houve violação do princípio da comunhão da prova,
uma vez que não há indícios de que o Ministério Público
tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneﬁciar o denunciado. 7. Embargos acolhidos para suprir
a omissão, sem efeito modiﬁcativo. (Inq 4019 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
03/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG
31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016).
--------------------------//--------------------------------------------Decisão: Vistos. Habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de Elinaldo Cavalcante Neves da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de Apelação nº 121-97.2015.7.07.0007/PE. Sustenta a impetrante, em síntese, que “[a] Defensoria Pública da União
de Categoria Especial/Tribunais Superiores, com atuação
permanente no Superior Tribunal Militar, assim que instada de que o processo do Sr. Elinaldo Cavalcante Neves da Silva estava em mesa para julgamento, cuidou de
analisar detidamente o caderno processual. Por constar
nos autos, e principalmente, por conﬁgurar como ‘matérias de ordem pública, destacou por escrito e, depois, em
detalhes quando da sustentação oral na sessão de julgamento, (1) a ‘não recepção’/inconstitucionalidade do
art. 195, abandono de posto’, porque de perigo abstrato,
e (2) por descumprimento ao mandamento legal do art.
31, da Lei 375/64, de que aquele que responde a ‘ação
penal militar’ deve permanecer incorporado.” Segundo
a defesa, esses fundamentos deixaram de ser analisados

pelo Superior Tribunal Militar por entender caracterizada inovação recursal. Defende, por esse contexto, o cerceamento da defesa do paciente, já que os temas seriam
de ordem pública e, portanto, não suscetíveis de preclusão. Requer, desde logo, a concessão da ordem na forma
do art. 192 do Regimento Interno da Corte para “anular
o Acórdão do STM que ‘não conheceu’ de ‘matérias de
orem pública’ o que imbricou em cerceamento de defesa e não ocorrência da devida prestação jurisdicional’,
com determinação do refazimento do julgamento.” Caso assim não se entenda, pleiteia o deferimento da liminar para suspender os efeitos do julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar e, no mérito, a concessão da
ordem nos termos supramencionados. Examinandos os
autos, decido. Transcrevo a ementa do julgado questionado: “APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO.PROVIMENTO. É extemporânea a apresentação de manifestação após o processo ser colocado em mesa para julgamento, desde que não seja matéria de ordem pública, pois inova em relação aos argumentos das razões recursais. O abandono de posto
expõe a segurança da Organização Militar e os companheiros de caserna, pouco importando o tempo que durou a ausência, uma vez que se trata de crime de perigo
abstrato, instantâneo e de mera conduta. Recurso não
Provido. Decisão unânime.” (anexo 4) Essa é a razão pela
qual se insurge a impetrante neste writ. Pelo que há no
acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se
vislumbra ilegalidade ﬂagrante, abuso de poder ou teratologia que justiﬁque a concessão da ordem. Com efeito,
www.tce.es.gov.br

a decisão proferida encontra-se suﬁcientemente fundamentada, restando justiﬁcado o convencimento formado. Ademais, anoto que o entendimento daquela Corte Castrense a respeito da extemporaneidade da apresentação de manifestação após o processo ser colocado em mesa para julgamento está de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, “por identidade de
razões, não cabe à defesa inovar na sustentação oral,
pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada”
(Inq 4.019-ED/AP, Segunda Turma, de minha relatoria,
DJe de 1º/6/16). Ainda que assim não fosse, está Suprema Corte já se posicionou no sentido de que “o fato de o
paciente não mais integrar as ﬁleiras das Forças Armadas
não tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da
ação penal pelo delito tipicamente militar de abandono
do posto, visto que ele, no tempo do crime, era soldado
da ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo,
acarretaria uma nova modalidade, não prevista em lei,
de extinção de punibilidade pela prática de crime tipicamente próprio pela perda superveniente da condição
de militar, o que não é aceitável.” (HC nº 130.793/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16) Ainda por ocasião do julgamento do HC nº 130.793/SP, assentou a Corte que: “Não procede a alegação de inconstitucionalidade do art. 159 do Código Penal Militar sob
a premissa de que dispositivo em questão, por tratar de
crime de perigo abstrato, vilipendiaria os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, da ampla defesa
e do contraditório. Não obstante referido delito se classiﬁque como de perigo, ele se consagra na necessidade
de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados que são
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar,
portanto, em ofensa os princípios constitucionais invocados pela defesa.” Ante o exposto, nos termos do art. 21,
§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ﬁcando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2016. Ministro
Dias Toﬀoli Relator Documento assinado digitalmente.
(HC 139400, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em
19/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe017 DIVULG 31/01/2017 PUBLIC 01/02/2017).
Ante a clareza dos excertos aqui colacionados, que refutam a possibilidade de inovação/complementação das
razões recursais em sede de sustentação oral, resulta patente a inexistência de qualquer omissão ou contradição
no Acórdão 285/2018-Plenário pelo fato de não ter apreciado as novas alegações tecidas pelo patrono do Embargante em sua sustentação oral, ressaltando-se, mais
uma vez, que os argumentos sustentados na tribuna não
guardam qualquer consonância com aqueles consubstanciados na petição do recurso.
Enfatize-se, novamente, que a interposição do recurso
gera os efeitos da preclusão consumativa para o Recorrente, impedindo-o que inove em suas razões recursais
ou que possa aditá-las após já ter interposto o expediente recursal, sendo descabido o argumento tecido pelo
Embargante de que não existiria preclusão quanto à matéria alusiva à irregularidade reconhecida em seu desfavor. Evidente que os efeitos da preclusão devem ser considerados em face do próprio Embargante, retirando-lhe
a faculdade de aduzir novos fundamentos após a protocolização de seu recurso, como ocorrido no caso em

tela, sendo correto o posicionamento adotado no acórdão embargado que denegou a admissão da nova fundamentação aduzida na manifestação oral do Embargante.
Entendimento em sentido contrário representaria ofensa ao princípio da isonomia uma vez que estar-se-ia permitindo a interposição de novo recurso (já que as razões
recursais inovam o originário) de maneira ﬂagrantemente intempestiva.
O Embargante alega, também, que a nova argumentação
tecida em sustentação oral poderia ser apreciada tendo
em vista o efeito devolutivo amplo do Recurso de Reconsideração, citando, como fundamentação a sua tese, o
disposto no art. 1013, § 1º do CPC. Entretanto a alegação não se sustenta eis que é consabido que os efeitos
da devolutividade se limitam às razões expostas na petição do recurso, ou seja, à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum), conforme preconiza a parte ﬁnal do dispositivo invocado:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento
pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas
no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado.
Quanto à omissão alegada pelo Embargante, no tópico IV de sua peça de Embargos, ao argumento de que o
ACÓRDÃO TC 285/2018-Plenário dela padeceria em razão de não ter analisado “[...] a questão trazida em sede de sustentação oral [...]”, tem-se que toda a exposição aqui consignada, acerca da inadmissibilidade da inovação das razões recursais após a interposição da peça
recursal, já é suﬁciente para afastar qualquer pecha de
omissão ou qualquer outro vício que se pretenda ver rewww.tce.es.gov.br

cair sobre o julgado embargado.
Nesse passo, convém registrar que muito embora este
Tribunal tenha por primado a busca da verdade real isto não signiﬁca o abandono da forma e do rito processuais. Reitere-se que a interposição de recurso acarreta
preclusão consumativa para o Recorrente conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 152 da
LC 621/2012, de sorte que, passado o prazo de interposição do recurso, com a sua apresentação ou não, descabe
ao Recorrente pretender acrescer ou reformular suas razões recursais. Entendimento em sentido diverso acarretaria negativa de vigência à Resolução TC 261/2013 (RITCEES) e à Lei Orgânica desta Corte (LC 621/2012), além
de desvirtuar o rito procedimental a ser observado no
processamento dos recursos interpostos em face de deliberações deste Sodalício. Ademais, a admissão das razões recursais aditadas pelo ora Embargante em sustentação oral, afora não encontrar amparo regimental, consistiria em conceder-lhe indevido tratamento diferenciado, em clara ofensa ao princípio constitucional da isonomia a ser observado, também, em âmbito processual.
Dessa forma, por todo o exposto, não se reconhece a
existência de omissão, contradição ou obscuridade no
ACÓRDÃO TC 285/2018-Plenário.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1.ACÓRDÃO
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer o recurso;
1.2. No mérito, negar provimento ao presente Recurso,
mantendo-se in totum o ACÓRDÃO TC 285/2018 Plenário;

LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

3.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial do exercício anterior.

ACÓRDÃO TC-1425/2018 – PLENÁRIO

Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64.

1.3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Processo: 05037/2017-3

2. Unânime.

Exercício: 2016

3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PGM - Procuradoria Geral do Município de Vila Velha

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Domingos Augusto Taufner

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.

Responsável: FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO:
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Procuradoria Geral do Município de Vila Velha - PGM,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Cardoso de Almeida Netto.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou Relatório Técnico RT 952/2017-8 corroborado pela Instrução Técnica Inicial ITI 1425/2017-9, sugerindo a citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas e demais documentos que entendesse necessário, em razão dos seguintes achados apontados:
www.tce.es.gov.br

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários

Em Decisão Monocrática Preliminar 2020/2018-7, determinei a citação do responsável, para que apresentassem
seus esclarecimentos no prazo improrrogável de 30 dias,
o que foi atendido tempestivamente pelo Sr. Francisco
Cardoso de Almeida Netto.
Ato sequente, a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC 2879/2018-6, opinou pela regularidade das contas do ordenador mencionado, expedindo recomendações ao atual gestor.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 4642/2018-1, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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e administradores públicos em geral, reﬂetido nos resultados da gestão orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito se encontra devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas em 31 de abriu de 2017, ou seja, tempestivamente, nos termos do art. 139 da Resolução TCEES nº 261/2013.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa TC 28/2013 e Lei Federal nº 9.717/1998, Lei Federal 8.212/1991 e Lei Federal
8.036/1990.
Indispensável para tanto a obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência, como determina o artigo 37 da Constituição
Federal.
Passo então à detida análise das inconsistências apontadas pela Área Técnica:
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial do exercício anterior.
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexCon-

tas veriﬁcou desacordo entre o resultado patrimonial
averiguado na Demonstração das Variações Patrimoniais
com o produto do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial do exercício anterior.
Em sede de defesa, o gestor alegou que a distinção apresentada tem como fundamento o lançamento em duplicidade, ocorrido no exercício de 2015, do saldo de bens
patrimoniais móveis no total de R$55.541,98, tendo sido sua regularização disponibilizada no ano do exercício
em análise.
Do mesmo modo, veriﬁca-se que a divergência não se repete quando analisado os valores do Saldo Patrimonial,
apresentados pelo Balanço Patrimonial bem como pela
DVP inerentes ao exercício atual, concluindo que houve
a devida regularização.

De acordo com o que foi apresentado, ocorreu que extrato bancário da Conta Movimento n.º 20-6 está com
o saldo diferente do valor apontado na contabilidade .
Destarte, os saldos entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis divergem, visto que na conta caixa e equivalente de caixa (código 111000000000)
consta o saldo contábil de R$ 1.666,46, contudo, os
extratos bancários enviados apresentam o valor de
R$12.162,82, ou seja, uma disparidade de R$10.496,36.
Em sua justiﬁcativa o responsável declara que apesar de
o extrato da conta bancária Caixa Econômica Federal ag.
173-2, operação 006, n. 20-6, ter sido enviado junto à
presente PCA, este caberia à UG da Secretaria Municipal
de Finanças do Município de Vila Velha.

Esclarecida a origem da divergência detectada inicialmente e anuindo ao posicionamento técnico, afasto a irregularidade em análise.

Em consulta à PCA da mencionada secretaria, observo
que, de fato, o saldo de R$10.496,36 demonstrado pelo
extrato bancário consta do seu Termo de Disponibilidades Financeiras.

Divergência entre os saldos contábeis e os extratos bancários. (ITI1.425/2017-9C/C ITEM 3.2.1.1 DO
RTC952/2017-8).

Da mesma maneira, observo que a divergência detectada inicialmente sucedeu de um equívoco no encaminhamento de extrato bancário pertencente a UG diferente.

Base legal: Instrução Normativa 34/2015 e artigos 85 e
89 da Lei 4320/64.

Explanados os motivos do achado em apreço, bem como
anuindo ao posicionamento da área técnica, afasto a irregularidade em exame.

A equipe técnica observou que da conciliação entre os
registros constantes dos extratos bancários e contábeis,
no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, inerentes às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis não representam apropriadamente os saldos constantes dos extratos bancários, já que o extrato bancário
da Conta Movimento n.º 20-6 está com o saldo divergente do apontado na contabilidade.
www.tce.es.gov.br

Finalmente cumpre registrar que no Relatório Técnico foi
apontada a irregularidade quanto a ausência de medidas administrativas que viabilizasse a emissão de Parecer de Controle Externo sobre a prestação de contas, em
que não houve sugestão de citação, mas opinou por expedir recomendações.
Nesse sentido, vejo coerente julgar as contas em apreço como regulares. Objetivando prevenir futuras irreguSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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laridades semelhantes, também entendo ser necessário expedir recomendações para que seja adotada medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno, compatível com sua
estrutura organizacional bem como o volume de atividades a serem controladas. Ademais, que encaminhe,
nas futuras prestações de contas de parecer conclusivo
acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora,
em atendimento ao artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos conﬁabilidade, ﬁdedignidade, veriﬁcabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal;

[...]

1.2. Dar ciência aos interessados;

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

1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.
Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível aﬁrmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

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

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

[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as

1.1. Julgar REGULARES as contas da Procuradoria Geral
do Município de Vila Velha - PGM, relativas ao exercício de 2016, sob responsabilidade do Sr. Francisco Cardoso de Almeida Netto, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
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ACÓRDÃO TC-1426/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07013/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Ministério Público de Contas, WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Responsável: CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA, FLAVIA
LYRA NUNES
Terceiro interessado: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 - IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, tendo em vista supostas irregularidades no Edital de
Chamamento Público nº 001/2018 que tem como objeto a celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das
ações e serviços de saúde do Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero.
Alegou o Representante:
Vícios relativos ao processo de qualiﬁcação de organizações sociais (OSs) no Município com vistas à realização
de contrato de gestão do PA do Trevo – Alto Lage;

Vício no Processo de qualiﬁcação de Organizações Sociais no Município, com vistas à Realização de Contrato
de Gestão do PA de Trevo – Alto Lage;
Inexigibilidade indevida da licitação, em desconformidade com a Lei 8.666/1993;

FUNDAMENTAÇÃO
Veriﬁco que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:

Descrição da área física do imóvel, previstas nos anexos
I, I-A e IX do Termo de Referência em desacordo com a
realidade;

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

Dano ao erário.

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

Através da Decisão Monocrática nº 01458/2018 foi determinado a notiﬁcação dos responsáveis para que no
prazo de 5 dias apresentem as justiﬁcativas e documentos que julgarem necessários.
Após, temos a Manifestação Técnica nº 00832/2018-6 informando que o objeto desta representação é similar ao
do Processo TC 5986/2018 opinando assim pelo apensamento dos autos.
Através do Despacho nº 49774/2018-7 foi informado a
equipe técnica que o Processo TC 5986/2018 foi julgado
na 32ª Sessão Ordinária do Plenário do dia 18 de setembro de 2018, não sendo possível realizar o apensamento
do presente processo ao Processo TC 5986/2018.
Com isso, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
nº 03900/2018-4 pela Secretaria de Controle Externo de
Saúde e Assistência Social – SecexSAS, opinando pela improcedência da presente representação e pelo seu arquivamento.
Os autos seguiram para o Ministério Público de Contas
que através do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer nº 04764/2018-1 encampando
o entendimento técnico.
www.tce.es.gov.br

I – ser redigida com clareza;

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Ressalto que o presente processo tem o mesmo objeto que o Processo TC 5986/2018 que já foi julgado na
32ª Sessão Ordinária do Plenário do dia 18 de setembro
de 2018, tendo seu voto pela improcedência e arquivamento.
Transcrevo abaixo as irregularidades apontadas no processo TC 5986/2018 e as apontadas neste processo para
ﬁns de comparação:
Tabela
Com isso, observa-se que os dois processos possuem o
mesmo objeto e foram apontadas as mesmas irregularidades.
Passarei a análise das irregularidades arguidas pelo representante, destacando que são as mesmas irregularidades que já foram julgadas no Processo TC 5986/2018.
Não informação ao Conselho Municipal de Saúde da
intenção de realizar Contrato de Gestão em descumprimento das Resoluções expedidas pelo Conselho em
questão.
Nos termos da Representação apresentada, o processo
de terceirização/qualiﬁcação não teria sido deliberado
pelo Conselho de Saúde, conforme previsto na Resolução nº 22/2018 do Conselho Municipal de Saúde.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social – SecexSAS no Processo TC 5986/2018 entendeu
não haver irregularidade, haja vista a natureza adminis-

trativa da decisão de realizar contrato de gestão para administração do Posto de Atendimento, e, ainda, a ocorrência de informação ao Conselho Municipal de Saúde.

ma Gandhi (Processo nº 23.109/2017), por serem de relevância pública as ações sociais e serviços de saúde, como disposto no artigo 197 da Constituição Federal.

Cumpre destacar a atribuição do Conselho Municipal de
Saúde para deliberar acerca das políticas de desenvolvimento de ações e estratégias ligadas à saúde municipal,
resguardada à Secretaria Municipal de Saúde a homologação dessas deliberações, como previsto em Lei Federal
nº 8140/90 e Lei Municipal nº 4464/2007.

A SecexSAS no Processo TC 5986/2018 entendeu não
haver irregularidade, após compulsar cópia do processo administrativo de seleção de organização social para celebração de contrato de gestão carreada aos autos,
constatando que fazem parte do processo a documentação comprobatória de enquadramento no programa especíﬁco.

Outrossim, a decisão de efetivar-se contrato de gestão
para o Pronto Atendimento denota caráter administrativo, não estando tal decisão vinculada à deliberação do
Conselho. Note-se que, inclusive, a Secretaria Municipal
de Saúde deu ciência ao Conselho sobre a pretensão de
celebrar o referido contrato para administração do Pronto Atendimento em questão.
Nesse sentido, anuindo ao posicionamento técnico, entendo pela não conﬁguração da irregularidade apontada
pelo representante.
Vício no Processo de Qualiﬁcação de Organizações Sociais no Município, com vistas à Realização de Contrato
de Gestão do PA de Trevo – Alto Lage.
Alega o representante que o Município de Cariacica estaria descumprindo a Lei Municipal nº 5.739/2017, no que
tange ao processo de qualiﬁcação das Organizações Sociais (Programa de Organizações Sociais do Município de
Cariacica), não se veriﬁcando a documentação comprobatória necessária.
Assevera que o Conselho deveria deliberar sobre o processo de qualiﬁcação das Organizações Sociais Instituto
Acqua – Ação, Cidadania Urbana e Ambiental (Processo
nº 32.449/2017) e Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatwww.tce.es.gov.br

Desse modo, acolhendo o posicionamento técnico, entendo não restar conﬁgurada a irregularidade apontada
na Representação.
Inexigibilidade indevida da Licitação, em desconformidade com a Lei nº 8.666/1993.
Consta da Representação que o Município teria violado
previsão constante da Lei 8.666/93 na contratação de
Organização Social para celebrar Contrato de Gestão para o Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero, por meio do Edital de Chamamento Público nº
001/2018, ao não realizar processo licitatório para o objeto em comento.
Em sua análise, a SecexSAS no Processo TC 5986/2018
não veriﬁcou a ocorrência de irregularidade, estando a
situação de dispensa prevista como uma das hipóteses
do artigo 24 da Lei de Licitações.
Necessário observar a deﬁnição de chamamento público
prevista no inciso XII do artigo 2º da Lei 13.019/14, que
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil:
Art. 2o Para os ﬁns desta Lei, considera-se:
[...]
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para ﬁrmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento,
no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;

texto do Termo de Referência disponibilizado são supostamente inverídicas e/ou omitem informações sobre a
estrutura física, o que desvalorizaria o empreendimento
diante de sua negociação.

É de se notar, que a seleção da Organização da Sociedade Civil é feita de forma similar à licitação, contando com
publicação, edital, regras de participação e disputa. Entretanto, este procedimento não está ligado à Lei de Licitações, como disposto no artigo 84 da referida Lei.

Saliente-se ainda, que parte da documentação encaminhada pela Sra. Célia Maria Vilarino – Presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Cariacica, cuida de relatório de visita realizada no Pronto Atendimento em
06/04/2018 pelo referido Conselho, sendo possível comparar a descrição da área física do imóvel e o inventário
dos bens através das fotos anexadas.

Já o artigo 24 da Lei 8.666/93 prevê as hipóteses de dispensa de licitação, entre elas, destacamos o inciso XXIV:
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de
serviços com as organizações sociais, qualiﬁcadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades
contempladas no contrato de gestão. (Incluído pela Lei
nº 9.648, de 1998)
Destarte, o caso em tela se amolda perfeitamente à condição estabelecida acima, qual seja, Edital 001/2018 de
Chamamento Público visando celebrar Contrato de Gestão com Organização Social.
Nestes termos, perﬁlhando o opinamento técnico, entendo pela não conﬁguração da irregularidade apontada
pelo representante, estando a situação fática de acordo
com previsão da Lei de Licitações.
Descrição da área física do imóvel, prevista nos anexos
I, I-A e IX do Termo de Referência em desacordo com a
realidade.
O representante aduz que as informações constantes no

Há que se destacar não ter sido acostada aos autos qualquer documentação comprobatória das alegações realizadas pelo representante, em desrespeito ao inciso III do
artigo 94 da Lei Orgânica deste Tribunal.

Em sua análise no Processo TC 5986/2018, a SecexSAS
entendeu pela não conﬁguração da irregularidade, uma
vez que a situação narrada nos anexos ao Edital 01/2018
estaria de acordo com a narrada no Relatório de Visita
realizada no Pronto Atendimento Monsenhor Romulo
Neves Balestrero em 06/04/2018 pelo Conselho de Saúde de Cariacica.
Sendo assim, acompanho o posicionamento técnico, entendendo pela não conﬁguração da irregularidade apontada pelo representante.
Do dano ao erário.
Conforme descrito na Representação, o instrumento editalício publicado pelos gestores estaria repleto de irregularidades, com potencial de causar dano aos cofres do
Município.
Em sua Manifestação Técnica, a SecexSAS opinou pela improcedência da presente Representação, frente
www.tce.es.gov.br

ao afastamento de todos os indícios de irregularidades
apontados.
Não há que se falar em contratação ilegal, que representaria possível e iminente dano ao erário, e, portanto, não
há conﬁguração da irregularidade apontada pelo representante.
Ante à ausência de indícios de irregularidade, restou prejudicada a análise dos pressupostos da medida cautelar.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 CONHECER e considerar IMPROCEDENTE a presente
Representação, ante à ausência de indícios de ocorrência das irregularidades alegadas, com fulcro no artigo 95,
inciso I da Lei Orgânica desta Corte de Contas;
Dar ciência aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presiSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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dente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1428/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05020/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AGRICULTURA E PESCA – EXERCÍCIO DE 2016 –
JULGAR REGULAR COM RESSALVAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
IRELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca,
relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob a
responsabilidade do senhor Octaciano Gomes de Souza Neto.
No Relatório Técnico 01147/2017-7 (evento 83) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 01646/2017-6 (evento 84)
para a citação do responsável.
Adiante, a Manifestação Técnica 00608/2018-7 (evento
94), elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia sugeriu o reconhecimento da revelia do senhor Octaciano Gomes de Souza Neto, sendo acatado pelo relator, conforme Decisão Monocrática 01228/2018-5 (evento 96), que decretou a revelia do
gestor, nos termos do artigo 65 da Lei 621/2012.
Dando prosseguimento ao feito, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 03475/2018-9 (evento 100), que
concluiu pela regularidade com ressalvas das contas, nos
seguintes termos:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultuwww.tce.es.gov.br

ra e Pesca, exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, sendo mantida a irregularidade constante do item 2.1, desta instrução técnica contábil, concorrendo para isto à revelia do gestor
responsável.
Considerando a natureza da irregularidade mantida, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto na forma do artigo 84, II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012. Todavia, em função das providencias tomadas pelo seu sucessor, referente à irregularidade mantida nesta instrução, não se
faz necessário, em função dela, sugerir que seja expedida determinação ao atual gestor ou a quem lhe suceder.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o parecer PPJC 04735/2018-4 (evento 107) e
manifestou-se de forma contrária a área técnica, como
segue:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, exercício de 2016, sob responsabilidade de Octaciano Gomes de Souza Neto, julgada IRREGULAR, na forma
do art. 84, inciso III, alíneas “a” e “d”, da LC n. 621/2012,
aplicando-lhe multa pecuniária, com espeque nos arts.
87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto
legal.
2 – nos termos do art. 87, inciso VII, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as recomendações propostas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
às ﬂs. 13 do RT.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Por ﬁm, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.
IIFUNDAMENTOS
II.1 DA IRREGULARIDADE
II.1.1 Não apresentação do inventário de bens imóveis
(item 3.2.2.1 do RT 01147/2017 e 2.1 da ITC 3475/2018).
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, art. 85 c/c arts. 83 e
89 e 94 a 96; Decreto Estadual 1.110 – R/2002; MCASP
6ª Edição Parte II, 5.3.1; IN 34/15 TC; Resolução TC nº
261/2013.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao
não encaminhamento do inventário de bens móveis da
SEAG no encerramento do exercício 2016, conforme tabela abaixo:
Tabela
Devidamente citado, o senhor Octaciano Gomes de Souza Neto não apresentou quaisquer documentos ou justiﬁcativas relacionadas ao Termo de Citação nº 2303/20171, ocasionando na decretação da revelia do gestor, nos
termos do artigo 65 da Lei Complementar 621/2012.
No entanto, o secretário que o sucedeu, senhor Ideraldo
Luiz Lima, protocolizou junto a este Tribunal de Contas,
justiﬁcativas e procedimentos que estavam sendo tomados para elaboração do inventário de bens imóveis da
SEAG, vejamos:
Diante do exposto, cumpre-nos antes de adentrarmos,
efetivamente, no enfrentamento do mérito da questão
ora suscitada que, com a saída do ex-secretário de Esta-

do da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesça,
Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, o atual Secretário,
in ﬁne assinado foi nomeado, por meio do Decreto nº
455-S, de 06/04/2018, publicado no DOE de 06/04/2018.
Já neste início de gestão, tomamos conhecimento do inteiro teor do Termo de Citação 02303/2017-1, e para respondê-la apuraram-se as seguintes informações:
No ano de 2008 o Governo do Estado do Espírito Santo visando à identiﬁcação e regularização dos bens Patrimoniais Imóveis dos Órgãos e entidades da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações do Poder
Executivo Estadual, ﬁrmou o Contrato nº 029/2008, com
a empresa Silva e Lima Engenharia -Divisão de Avaliações
e Perícias, objetivando a realização do necessário levantamento, o que foi feito sob a supervisão da SEGER/SUBAD/CAIM, informação esta já conhecida por essa Douta Corte de Contas.
Utilizando o resultado do trabalho desenvolvido pela referida empresa Silva Lima\ Engenharia, a SEGER, repassou a esta Secretaria de Agricultura, uma relação (cópia
anexa) contendo um total de 27 (vinte e sete) imóveis
que aparentemente, seriam de propriedade desta SEAG,
sem, contudo, estar contido na relação, o imóvel da Sede desta SEAG, o qual foi acrescentado posteriormente,
por inciativa da própria SEAG.
De posse da relação imobiliária, repassada pela SEGER, a
SEAG designou um grupo de servidores para comporem
a Unidade de Controle Patrimonial – UCPI (Portaria nº
031-S, de 31/05/2016, publicada no DOE de 01/06/2016
- cópia anexa), com o objetivo de atuar, no âmbito desta SEAG, na forma estabelecida no Decreto nº 3.126R/2012, ou seja, identiﬁcar prova da propriedade de cada bem imóvel, relacionados na referida relação de bens
www.tce.es.gov.br

imóveis.
A Unidade de Controle Patrimonial/SEAG, nos autos do
Processo nº 75006359, considerando a importância do
Controle Patrimonial Imobiliário, que tem por ﬁnalidade
manter atualizados os registros ou cadastros dos bens
patrimoniais e veriﬁcar possíveis irregularidades, passou, desta forma, a analisar a relação patrimonial imobiliária repassada pela SEGER.
Depois de concluído o levantamento realizado pela Unidade de Controle Patrimonial/SEAG, a SEGER manifesta-se formalmente, a seu juízo, deﬁnindo que os bens considerados de propriedade desta SEAG seriam os destacados no despacho em separado 406/2016 (cópia anexa),
da lavra da Subgerente de Patrimônio Imobiliário da SEGER/SUBAD/GEPAE/SUPAI, o que foi ratiﬁcado pelo Subsecretário de Estado de Administração Geral/SEGER.
Mais adiante, depois de outras pesquisas e coleta de informações, a SEGER, por meio do Despacho em separado 143/2017 (cópia anexa), consentiu em retirar de sua
relação inicial (despacho em separado 406/2016), o imóvel constante do “dossiê 6;”, tendo em vista que restou
provado que o imóvel não pertencia à SEAG.
Pelos fatos até aqui apresentados, a SEAG, nos termos
do Art. 23 do Decreto 3;.126/2012, a seguir transcrito,
averiguou a possibilidade da SEGER realizar a avaliação
imobiliária da Sede da SEAG e das Glebas de Viana, objetivando permitir o ingresso dos bens imóveis no SIGA, o
que foi de plano indeferido sob a argumentação de que
a avaliação de imóveis exclusivamente para ﬁns contábeis, não precisaria ser realizada pela Comissão de Avaliação mobiliária/SEGER, atribuindo a responsabilidade
da mesma para uma comissão, da própria SEAG, que deveria ser composta por seus servidores.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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“Art. 23. O ingresso de bens imóveis será precedido de
avaliação imobiliária realizada e/ou homologada pela
Comissão de Avaliação Imobiliária do Órgão Gestor.”
Estes são os fatos que se pode apurar da análise dos autos do processo 75006359, e em emails trocados pela
Coordenadora da Unidade da Controle Patrimonial UCP/
SEAG, com a SEGER.
A constatação de que as avaliações deveriam ser realizadas pela própria SEAG, deveria ter ensejado a adoção
de maiores providências neste sentido, mas que acabou
sendo veriﬁcado nos levantamentos produzidos em apuração à realidade dos fatos é que houve uma intensa mobilização, no mesmo período, para a regularização dos
bens móveis, que segundo o Setor de Patrimônio/SEAG
passavam de 12.000 (doze mil) itens/bens.
O trabalho desenvolvido, ainda, segundo o Setor de Patrimônio/SEAG, no exercício de 2017, resultou na doação de mais de 2000 (dois mil) itens/bens, com o atendimento direto de mais de 20 (vinte) Municípios, o que
produzirá impacto direto numa futura regularização contábil.

(dois) servidores desta SEAG, quais sejam a Srta. LOUISE
BUSSOLOTTI e o Sr. JANIL FERREIRA DA FONSECA, além
de 01 (um) servidor efetivo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF e 01 (um) do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
do Espírito Santo - IEMA. No caso destes dois últimos, a
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos/
SEAG já iniciou as tratativas para a formal liberação dos
servidores.
[...]
A área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 3475/2018 veriﬁcou que no exercício de 2017 a irregularidade foi saneada, tendo em vista que o inventário de bens imóveis foi peça integrante da prestação de
contas. Entretanto, diante da revelia do gestor responsável, a área técnica sugeriu que fosse mantido o indicativo de irregularidade, no entanto, considerado passível de ressalva e sem recomendações e determinações,
considerando que as medidas necessárias já foram adotadas no envio do inventário de bens imóveis, referente
a PCA/2017.

Diante do que até aqui foi exposto e agora tomando
conhecimento da irregularidade apontada no Relatório Técnico 01147/2017-7, objeto do Termo de Citação
02303/2017-1, determinamos a identiﬁcação de servidores efetivos para comporem uma Comissão de Avaliação Imobiliária - CAI/SEAG, a qual terá a incumbência de
avaliar os referidos bens imóveis, tudo com vistas à regularização/atualização dos registros contábeis, a ﬁm de
permitir a apresentação do Inventário de Bens Imóveis,
requeridos por essa Douta Corte de Contas.

Após, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer
Ministerial 04735/2018, da lavra do procurador Luciano Vieira, divergindo do corpo técnico deste Tribunal de
Contas e opinando pela irregularidade das contas, bem
como aplicação de multa pecuniária. Frisou-se que irregularidade em questão se consubstancia grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial,
uma vez que prejudica a correta compreensão da posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial da secretaria,
bem como omissão de prestar contas.

Para exercer as funções da CAI/SEAG contaremos com 02

Pois bem.
www.tce.es.gov.br

Conforme exposto, apesar do gestor responsável não
atender o termo de citação e ser considerado revel, o
seu sucessor informou os procedimentos que estavam
sendo tomados para regularização da situação e apresentação do inventário de bens imóveis nas futuras prestações de contas.
Restou veriﬁcado pela área técnica que no exercício de
2017, o inventário de bens imóveis foi peça integrante
da prestação de contas. Neste sentido, há de se ponderar que a irregularidade em comento já foi saneada, razão pela qual divirjo do Ministério Público de Contas e
não vislumbro potencial ofensivo do indicativo de irregularidade para macular as contas da secretaria, ante a
sua não reincidência.
Divirjo da área técnica que a manutenção da irregularidade seja pelo fato do senhor Octaciano Gomes de Souza Neto ter sido declarado revel, mas sim pela não apresentação do inventário de bens imóveis.
Neste sentido, destaco o artigo 240 da Resolução TC mº
261, de 4 de junho de 2013, vejamos:
Art. 240. No âmbito do Tribunal, além dos princípios gerais que regem o processo civil e o administrativo, deverão ser observados, entre outros, os princípios do contraditório, da ampla defesa, da impessoalidade, da oﬁcialidade, da verdade material, do formalismo moderado, da celeridade, da publicidade, da transparência e da
segurança jurídica.
Portanto, independente de apresentação da defesa, amparado no princípio da verdade material, deve haver
uma busca da verdadeira realidade dos fatos.
Destarte, diante da não apresentação do inventário de
bens imóveis no exercício de 2016, e considerando, toSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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davia, a regularização do indicativo de irregularidade no
exercício subsequente, entendo pela manutenção da irregularidade, entretanto, considero-a passível de ressalvas.

Gomes de Souza Neto, nos termos do artigo 84, inciso
II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.

Ressalta-se ainda, em consonância com a área técnica,
que não haverá emissão de determinação, haja vista que
as medidas necessárias já foram tomadas para o envio
do inventário de bens imóveis na PCA/2017.

1.3 Recomendar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder que:

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e divergindo do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO no sentido de que o colegiado aprove a
seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração.

1.3.1 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG em atendimento ao artigo 82 da
Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa nº
34/2015, ou outro que lhe substituir.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.3.2 Observe o princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a unidade de controle interno.

Conselheiro relator

1.4 Arquivar os autos após os trâmites legais.

1. ACÓRDÃO

2. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:

3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.

1.1 Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de
macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.1.1 Não apresentação do inventário de bens imóveis
(item 3.2.2.1 do RT 01147/2017 e 2.1 da ITC 3475/2018).
1.2 Julgar REGULAR COM RESSALVAS as contas da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, referentes ao exercício de 2016, de responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais do senhor Octaciano

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1430/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05023/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEDURB - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: JOAO CARLOS COSER
Procuradores: LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
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Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEDURB, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do senhor JOÃO CARLOS COSER.
Com base no Relatório Técnico n.º 00739/2017-7 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 01481/2017-2, foi proferida
a Decisão Monocrática n.º 01930/2017-3, por meio da
qual o senhor João Carlos Coser foi citado para justiﬁcar
os seguintes indícios de irregularidade:
3.3.1. Ausência de parecer conclusivo;
3.4.2.1. Divergência de R$ 65.132,66 entre o total da
contribuição patronal demonstrada na folha de pagamento em detrimento aos registros contábeis.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justiﬁcativas (Defesa n.º 00691/2018-8), bem
como documentação de apoio (Peças Complementar n.º
09012/2018-3).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 02703/2018-1, opinou pelo
afastamento dos indícios de irregularidades e, por consequência, pela regularidade das contas, com expedição de recomendações ao atual gestor para que (i) adote as medidas administrativas necessárias à implantação
da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18
de julho de 2017; (ii) encaminhe, nas futuras prestações
de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais
(PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar
621/2012; e (iii) ao nomear a equipe da Unidade Executora de Controle Interno, se observe a segregação de fun-

ções para o desempenho da atividade.

Analisados os autos, acompanho a conclusão da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade das contas, com expedição das recomendações propostas. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 02703/2018-1, abaixo transcritos:

na Administração Pública aprovado pela Resolução TC
227/2011, que as tarefas e responsabilidades essenciais
ligadas à autorização, tratamento, registro e revisão das
transações e fatos devem ser designadas a pessoas diferentes. Com o ﬁm de reduzir o risco de erros, desperdícios ou atos ilícitos, ou a probabilidade de que não sejam detectados estes tipos de problemas, é preciso evitar que todos os aspectos fundamentais de uma transação ou operação se concentrem nas mãos de uma única
pessoa ou seção. Diante desses fatos, sugere-se CITAR o
gestor responsável para justiﬁcar a ausência do parecer
conclusivo, bem como os responsáveis competentes pela sua elaboração.

“2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Das justiﬁcativas:

2.1 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO E DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES. (item 3.3.1 do RTC nº 739/2017)

Depreende-se do Relatório Técnico nº 739/2017-7, que
a Área Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao analisar as contas do Justiﬁcante na condição de gestor da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano no exercício de
2016, identiﬁcou única suposta irregularidade, capitulada no Item 3.3.1 do Relatório, qual seja, a ausência de
parecer conclusivo do Controle Interno acerca da Prestação de Contas.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04704/2018-9, de lavra do Procurador Luciano Vieira, ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela regularidade das contas, com expedição de recomendações.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

Base legal: Art. 1º, art. 3º; art. 4º, § único, c/c o art. 5º
da Resolução TC 227/2011 e art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Segundo o relatório técnico:
Entendemos que não seja óbice a Unidade Central de
Controle Interno do Estado – UCCI, representada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, emitir
os relatórios de controle interno das unidades gestoras
estaduais em substituição à unidade executora do controle. Entretanto, também entendemos que, caso haja
tal UCCI no âmbito de cada Poder ou Órgão que envolve a administração pública direta e indireta, o parecer
deva ser conclusivo conforme determina a Resolução TC
227/2011, art. 3º.
Quanto à divisão de tarefas, orienta o Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno
www.tce.es.gov.br

Nesse sentido, a conclusão do Relatório foi no sentido de
notiﬁcar o então Secretário de Estado de Saneamento,
habitação e Desenvolvimento Urbano para apresentar
as suas justiﬁcativas em relação à suposta irregularidade apontada.
Pois bem. Logo de início, cumpre registrar que não possui razão a indicação de responsabilidade do então Secretário Estadual de em razão da suposta irregularidade
suscitada, haja vista que a atividade entendida pela área
técnica do Tribunal de Contas como ausente é atribuída
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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pela legislação do próprio Tribunal de Contas a outro órgão da Administração, isto é, precisamente, ao órgão de
Controle Interno da Administração Estadual, a Secretaria
de Estado de Controle e Transparência.
Embora o Estado do Espírito Santo se organize sobre o
modelo de gestão desconcentrada, é necessário observar que a repartição legal de competências não permeou
atividades especíﬁcas, comuns à totalidade dos órgãos
estaduais e/ou incompatível com a natureza de algum
deles. Nesses casos, a legislação alocou as atribuições de
forma concentrada sob a competência de órgãos com expertise e estrutura adequadas para realizá-las.

compete privativamente ao titular da pasta de Controle
Interno e Transparência. Mister que deve, ademais, ser
exercido com total independência, de forma que não
cabe ao gestor de pasta diversa opinar ou inﬂuenciar
no conteúdo da análise de competência do responsável
pelo controle interno.
De fato, ainda que o Sr. João Carlos Coser tivesse acesso
ao parecer elaborado pelo titular da SECONT, não lhe caberia a análise crítica do conteúdo de tal manifestação
e nem mesmo lhe competia qualquer conduta que não
a aceitação, dado que a Lei não lhe faculta interferência
neste campo.

É o caso do Controle Interno, atividade que ﬁcou, em todos os setores da Administração Estadual, a cargo da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, em especial nos processos de prestação de contas, que devem ser
orientados e, ao ﬁnal, avaliados pelo titular.

Nesse sentido, até mesmo o auditor que subscreve o Relatório chama a atenção para a segregação de funções
evidente e necessária no caso em tela, o que denota a incoerência de exigir do ordenador de despesas a elaboração de parecer conclusivo sobre suas próprias contas.

A propósito, o artigo 4º da Lei Complementar 295 de
2004, estabelece o seguinte:

Ao gestor, obviamente, só toca a obrigação de disponibilizar, tempestivamente, todos os dados necessários à
elaboração de parecer pelo responsável pelo Controle Interno.

“Art. 4º Compete à AGE:
(...)
IX - orientar os agentes públicos nos assuntos pertinentes
à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;
(...)
XVII - veriﬁcar as prestações e tomadas de contas dos
ordenadores de despesas, administradores e demais
responsáveis, de direito e de fato, por bens e valores do
Estado ou a esses conﬁados;”
Dessa forma, resta inconteste que a atividade de análise da prestação de contas apresentada pelo ordenador

Para que não reste dúvida, vale transcrever o art. 4º da
Instrução Normativa TC nº 28/2013, que regulamenta
apresentação da prestação de Contas pelos gestores:
“Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para ﬁns de julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o rol
de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
www.tce.es.gov.br

controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12.;”
De outro lado, a Lei Complementar nº 380/2007, remetendo à Lei Estadual nº 3.043/1975 reservou à Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano a competência para os assuntos inerentes à
sua natureza especíﬁca. Senão, vejamos o seu artigo 46:
...
Como se vê, o sistema de desconcentração administrativa do Estado está pautado nos princípios da legalidade,
instrumentalidade, razoabilidade e eﬁciência, visto que
atribui aos órgãos estaduais competências e responsabilidades próprias à suas naturezas e congrega em Secretarias especíﬁcas e especializadas o exercício de atividades comuns a toda a Administração, estruturando-as para tanto.
É assim que, por exemplo, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência foi instituída com a atribuição especíﬁca de concentrar os procedimentos de controle interno e orientação e avaliação da prestação de contas da
Administração como um todo.
Tanto isso é verdade que se fossem pulverizadas tais atividades em cada órgão da Administração Municipal a
Secretaria especíﬁca consequentemente deixaria de existir por esvaziamento de suas atribuições.
Outra prova nesse sentido é que outras estruturas do Poder Executivo Estadual, cujas atribuições correspondem
à natureza especíﬁca de suas ﬁnalidades, como é o caso
da SEDURB, não são dotadas de equipamento material,
humano e orçamentário para realizar a administração
das atividades que não lhe são próprias. Os equipamenSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tos, recursos ﬁnanceiros, servidores públicos indispensáveis às atividades ligadas ao controle interno estão alocados na SECONT, justamente porque aquela é a Pasta
do Executivo Estadual que detém tais atribuições.
Ante ao exposto, forçosa a conclusão de que o que competia e o que era possível ao então Secretário de Estado
de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano,
foi por ele realizado e aprovado pela área técnica deste Tribunal de Contas. Entretanto, não lhe era dado obrigar a Secretaria relacionada ao controle interno a cumprir com suas obrigações relativas aos deveres impostos
ao seu titular.
Fora de dúvida, inclusive, que o ocupante da pasta SECONT à época, com formação especíﬁca na área competente, era bem ciente de todas as suas obrigações, não
sendo competência do titular da Sedurb a interferência
no conteúdo de seu pronunciamento.
Como se vê, Excelência, por tudo, a atribuição legal de
realizar o parecer do controle interno de forma conclusiva e com o conteúdo mínimo previsto na legislação não
era do Justiﬁcante, mas sim do titular da Secretaria de
Estado de Controle e Transparência.
Da análise das justiﬁcativas.
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar o responsável para que justiﬁcasse o envio do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno sem a devida conclusão e da ausência de segregação e função.
Entretanto, mesmo que o gestor da secretaria envie e
concorde com o Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado pela forma
da análise, elaboração e conclusão (ou não) do referido

relatório, mas sim do resultado apurado pelo Parecer,
sendo essa de exclusiva responsabilidade dos servidores
signatários da UECI’s.
Além disso, o Relatório Técnico Contábil não evidencia
quais os servidores estariam em desvio ou sem a observância de segregação de função, sendo assim não há como se pronunciar acerca da falta de segregação de função.
Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.
Entretanto, sugere-se expedir recomendação ao atual
gestor da unidade gestora em análise para que adote as
medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para
a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017
(artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18
de julho de 2017, de forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão e, ainda, ao designar a comissão que irá compor a Unidade de
Controle Interno se observe a segregação de funções dos
membros integrantes.
2.2 Divergência de R$ 65.132,66 entre o total da contribuição patronal demonstrada na folha de pagamento
em detrimento aos registros contábeis. (item 3.4.2.1 do
RTC nº 739/2017)

- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS” era R$
548.470,85 ao passo que o total líquido dos encargos
previdenciários da folha era R$ 613.603,51 (Figura acima). Havia, portanto, uma suposta divergência de R$
65.132,66 de encargos previdenciários não registrados
contabilmente. Diante desses fatos, SUGERE-SE que o
gestor seja citado para apresentar documentos com justiﬁcativas que sejam necessárias para os devidos esclarecimentos.
Tabela
Das justiﬁcativas:
Quanto a esse ponto, convém desde logo enunciar que
trata-se de erro meramente formal que, ante ao total
dos gastos da secretaria apresenta monta insigniﬁcante,
incapaz de abalar a ﬁdedignidade das contas prestadas.
Todavia, cumpre pontiﬁcar que, de fato, o total demonstrado no Relatório FOLRGPS 03- 33-FOLRGPS demonstra
o valor de R$ 613.603,51 enquanto que no Balancete o
saldo constante na conta contábil 312230100 – Contribuições Previdenciárias – INSS era de R$ 548.470,85, indicando, portanto, suposta divergência no valor de R$
65.132,66 de encargos previdenciários não registrados
contabilmente.

Segundo o relatório técnico:

Isso ocorreu porque, nas folhas de pagamento mensais
da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, o valor de INSS mensal patronal era composto por valor de contribuição
patronal mensal classiﬁcado na natureza de despesa
31901302 e valor de contribuição patronal mensal classiﬁcado na natureza de despesa 31900415.

De acordo com a nossa análise, vimos pelo Balancete que
o saldo de encerramento da conta contábil “312230100

O somatório dos valores indicados, pelas folhas de pagamento mensais, nas duas naturezas de despesa cita-

Base legal: art. 1º; art. 6, incisos I; art. 9º; art. 216, inciso
I, alínea a e § 5º do Decreto Federal 3.048/1999 c/c o art.
14, inciso I da Lei Federal 8.213/1991.
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das acima, formava o valor total do INSS patronal mensal. O total apurado na conta contábil 312230100 foi de
R$ 548.470,85. Este valor reﬂetiu o total geral na classiﬁcação 31901302. Já o valor total classiﬁcado na natureza
31900415 ﬁcou registrado em outra conta contábil, senão vejamos: 311410270 – Obrigações Patronais.
O total referente ao INSS mensal contabilizado na classiﬁcação 31900415 foi de R$ 66.272,87. O total referente
ao INSS mensal contabilizado na classiﬁcação 31901302
foi de R$ 547.201,36; sendo, portanto, o total geral de
INSS mensal contabilizado o valor de R$ 614.474,23.
Na tabela que segue em anexo são demonstrados os lançamentos referentes ao INSS patronal, nas naturezas
31901302 e 31900415.
Nota-se, portanto, que as irregularidades mencionadas
não constituem razões suﬁcientes a justiﬁcar qualquer
sanção ao gestor, de modo que devem julgadas as contas, também quanto a esse pormenor, aprovadas.
Tabela
Da análise das justiﬁcativas.
Com base nas justiﬁcativas e no acima preparado pelo
justiﬁcante, observa-se que o valor contábil liquidado de
contribuição previdenciária patronal devida ao INSS está condizente com os valores evidenciados pelo resumo
a folha de pagamento da SEDURB. Deve ser ressaltado
que valores liquidados referentes ao mês de dezembro
de 2016 tem seu vencimento para recolhimento no mês
de janeiro de 2017.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, exercício de 2016, sob a
responsabilidade do Sr. João Carlos Coser.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas da responsabilidade do Sr. João Carlos Coser, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, no
exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB.
Sugere-se, ainda, recomendar à Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB, na pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, no
prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de
18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Ao nomear a equipe da Unidade Executora de Controle
Interno se observe a segregação de funções para o desempenho da atividade”.

Assim, sugiro pelo afastamento do indicio de irregularidade.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relatora em:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO – SEDURB, referente ao exercício
de 2016, sob a responsabilidade do senhor JOÃO CARLOS COSER, dando-lhe quitação;
1.2 RECOMENDAR ao atual gestor que:
(i) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R,
de 18 de julho de 2017;
(ii) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
(iii) Ao nomear a equipe da Unidade Executora de Controle Interno se observe a segregação de funções para o
desempenho da atividade.
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
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Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1431/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04042/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SECTI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Proﬁssional
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: VANDERSON ALONSO LEITE, CAMILA
DALLA BRANDAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR
– QUITAÇÃO – ARQUIVAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora em:

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SECTI, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores VANDERSON ALONSO LEITE e CAMILA DALLA BRANDÃO, dando-lhes quitação;

Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA
DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SECTI, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores VANDERSON ALONSO LEITE e CAMILA DALLA BRANDÃO.

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00231/2018-5 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03931/2018-1, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.

2. Unânime.

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04755/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.

É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1432/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04530/2018-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FEAP - Fundo Especial de Apoio Ao Programa Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável

– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.

4. Especiﬁcação do quórum:

O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04166/2018-3, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.

É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Conselheira Substituta

Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO

1. ACÓRDÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO ESPECIAL DE
APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora em:

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, dando-lhes
quitação;

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00235/2018-3 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03491/2018-8, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC-1433/2018 – PLENÁRIO

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Processo: 04532/2018-1

2. Unânime.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2017

www.tce.es.gov.br
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nhos do Campo

1. ACÓRDÃO

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora em:

Responsável: Octaciano Gomes De Souza Neto
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO ESPECIAL DE
APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00236/2018-8 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03495/2018-6, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04169/2018-7, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO
CAMPO, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, dando-lhes quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1455/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07247/2008-7, 05941/2018-2, 06915/20084, 02799/2002-1, 02923/2001-4
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: CETURB-GV - Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI
CRUZ, JOSE CARLOS PEREIRA MOREIRA, SONIA MARIA
CASOTTI
Recorrente: FERNANDO ANTONIO ALENCAR
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO 2000 - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV – CONHECIMENTO – OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO – EXTINTA A PUNIBILIDADE EM PROL DO
RECORRENTE – PODER-DEVER DE PROFERIR JULGAMENTO ACERCA DAS CONTAS DO RECORRENTE – PROVIMENTO AO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - NÃO CABIMENTO
DA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA
A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES
- CONTAS REGULARES - AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA – APROVEITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS EM
FAVOR DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS - CIÊNCIA - ARQUIVAMENTO

- Quanto ao item 4.1.3 e 4.3.2 – pela manutenção das irregularidades.

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

CONCLUSÃO

I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto em
19/11/2008 pelo senhor Fernando Antônio Alencar em
face do ACÓRDÃO TC-362/2008, prolatado nos autos do
processo TC 2923/2001 (exercício de 2000).
Ressalta-se que as irreguaridades registradas no aludido acórdão dizem respeito a quatro gestores da CETURB,
dentre eles o recorrente, sendo que tdos os quatro gestores foram considerados responsáveis e apenados pela
totalidade das irregularidades.
Encaminhados os autos para a manifestação técnica, a 9ª
Secretaria de Controle Externo prolatou a Manifestação
Contábil de Recurso MCR 21/2013 (ﬂs. 110/129) em relação à matéria eminentemente contábil, a qual pugnou
pelo conhecimento do Recurso e provimento parcial, nos
seguintes termos:
5- CONCLUSÃO

A então 8ª Secretaria de Controle Externo emitiu a Instrução Técnica de Recurso (ﬂs. 132/153) opinando no seguinte sentido:
Diante das razões expostas, somos pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, quanto ao mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, excluindo-se da condenação imposta pelo ACÓRDÃO TC 369/2009 (Processo nº 2923/2001),
as seguintes irregularidades:
Subitem 1.2, Ausência de provisão para contingências –
infringência aos artigos 177 e 184 da Lei 6.404/76.
Subitem 2.4, irregularidade: Ausência de justiﬁcativa para o preço e para a escolha do executante – infringência
ao artigo 24, inciso XIII e artigo 26, caput e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Subitem 3.1, irregularidade: Ausência de anotações referentes à concessão de férias na ﬁcha de registro dos empregados – infringência ao Artigo 1º, item VI, da Portaria
MTPS/GM Nº 3.626/1991.
Quanto às demais irregularidades, opina-se por manter
a condenação nos termos do ACÓRDÃO TC-0362/2008.

- Quanto ao item 1.2 – pelo afastamento da irregularidade.

Considerando as manifestações técnicas, submeti o feito
ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que, por meio do Parecer 1656/2015 (ﬂs. 156/157),
se pronunciou em concordância com os argumentos fáticos e jurídicos delineados pela área técnica, qual seja,
provimento parcial do Recurso de Reconsideração.

- Quanto ao item 1.3 – pela manutenção da irregularidade.

Contudo, encaminhados os autos novamente ao Ministério Público Especial de Contas para se manifestar so-

Considerando todo o exposto, e diante do preceituado
no art. 79, inciso III, da Res. TC 182/02, concluímos opinando:

www.tce.es.gov.br

bre a prescrição, elaborou-se o Parecer de ﬂs. 165/168
(06/12/2016) opinando pela nulidade do presente feito
desde a Manifestação Contábil de Recurso (ﬂs.104), sob
o fundamento de que tramitam em apenso os Embargos
de Declaração (TC 6915/2008-4) que na época encontrava-se pendente de julgamento.
Porém, tendo sido julgados os Embargos de Declaração
em 14/03/2018, na forma do ACÓRDÃO TC 245/2018-Segunda Câmara, o Ministério Público de Contas, por meio
do Parecer 04342/2018-3 (ﬂs. 173/177) opinou no seguinte sentido:
[...] Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas:
1. Preliminarmente, por reconhecer a prescrição da pretensão administrativa;
2. Nos termos da ITR 93/2013, acompanhada pelo Parecer Ministerial de ﬂs. 156/157, para dar provimento parcial para excluir do acórdão objurgado os apontamentos
de nº 1.2, 2.4 e 3.1.
Desta feita, registro que anteriormente à interposição do
presente recurso de reconsideração, outra gestora condenada, senhora Denise de Moura Cadete Gazzinilli Cruz
interpôs Embargos de Declaração (processo apenso TC
6915/2008-4). E, na forma do Acórdão 00245/2018-7,
esta Corte de Contas conheceu e negou provimento aos
Embargos de Declaração opostos.
Assim, o Acórdão Plenário TC 362/2008 que tratou do
julgamento originário nesta Corte de Contas, nos autos
do TC 2923/2001 se manteve incólume.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
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Contudo, antes de adentrar no mérito das questões
apresentadas, insta enfrentar a preliminar de prescrição.
II.1 PRELIMINAR

Art. 375. A identiﬁcação da prescrição ainda na fase de
instrução, quando inexistente as hipóteses de imputação
de débito e a expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento da lei, autoriza a extinção do
processo, desde logo, por ausência de justa causa, mediante deliberação do colegiado.

então Relator Mário Alves Moreira, sendo relevante
colacionar sua parte dispositiva a ﬁm de melhor compreensão dos argumentos apresentados pelo recorrente:

II.2.1 Dos Indícios de Irregularidades

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2923/2001, em que são analisadas as contas da Companhia de Transportes da Grande Vitória – CETURB/GV, referentes ao exercício de 2000, sob a gestão dos Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz – Diretora Presidente, José Carlos Pereira Moreira – Diretor de Operação,
Fernando Antônio Alencar – Diretor de Planejamento e
Estudos Econômicos, e Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro.

Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente, o eximindo do dever de recolher a sanção pecuniária que lhe fora imposta, ante o que preconiza o art.
71 da Lei Complementar Estadual 621/2012:

II.2.2 DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (Processo TC
2799/2002) – INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Considerando que é de competência deste Tribunal
apreciar e julgar as contas dos órgãos desta natureza,
conforme o disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual;

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual (TC
2923/2001) e Relatório de Auditoria 2799/2002 referente ao exercício de 2000 da Companhia de Transportes da
Grande Vitória – CETURB-GV, sob a responsabilidade dos
ordenadores de despesas (Diretora Presidente – Denise
de Moura Cadete Gazzinelli Cruz; Diretor de Operação –
José Carlos Pereira Moreira; Diretor de Planejamento e
Estudos Econômicos – Fernando Antônio Alencar e Superintendente Administrativo e Financeiro – Sônia Maria Casotti).

Considerando que a 1ª Controladoria Técnica concluiu
pela irregularidade das contas;

II.1.1 Prescrição
Inicialmente, insta reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta Corte em relação aos fatos tratados nos autos, pois os Embargos de Declaração em face
do ACÓRDÃO TC 245/2018 - SEGUNDA CÂMARA foram
opostos em 29/10/2008 e seu julgamento ocorreu em
14/03/2018 (peça 03 do processo TC 6915/2008), portanto, quase dez anos após, não havendo qualquer ato
de interrupção ou suspensão.

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
[...]
§ 4º Interrompem a prescrição:
[...]
II – a interposição de recurso.
Não obstante, havendo o dever constitucional de julgar
as contas que se apresentam, resta enfrentar as questões de mérito postas, conforme recomenda o parágrafo único, do artigo 375, da Resolução TC 182/2002 (Regimento Interno). Vejamos:

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
processos com o dever constitucional de julgamento ou
apreciação de contas e registro de atos atribuído ao Tribunal.
II.2 MÉRITO

Sobre o aspecto técnico contábil, conforme análise feita
às ﬂs. 268 a 272 (processo TC 2923/2001), as contas foram consideradas regulares.
As irregularidades mantidas de responsabilidade do ora
recorrente, na forma do Acórdão 362/2008 foram as seguintes, em consonância com o voto (ﬂs. 667/672) do
www.tce.es.gov.br

Considerando que a Procuradoria de Justiça de Conas
opinou no mesmo sentido;
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e dois de julho de dois mil e oito, por unanimidade,
acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Mário Alves
Moreira, julgar irregulares as contas analisadas, com base no artigo 59, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar nº 32/93, apenando os Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, José Carlos Pereira Moreira, Fernando Antônio Alencar e Sônia Maria Casotti com multa no
valor correspondente a 1.000 (hum mil) VRTE, para cada
um, devendo estas quantias serem recolhidas ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 96, incisos I e II, comSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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binado com o artigo 62, todos da Lei Orgânica deste Tribunal, tendo em vista os seguintes procedimento irregulares:
1. Execução Orçamentária e Financeira:
Não atualização das ﬁchas de Controle de Execução Orçamentária e Financeira;
Ausência de provisão para contingências – infringência
aos artigos 177 e 184, da Lei nº 6.404/76 e ao Princípio
da Prudência;
Ausência de contabilização no patrimônio da empresa
dos módulos transferidos à CETURB/GV no exercício de
2.000;
Licitações e Contratos:
2.1. Prorrogação indevida do Contrato nº 07/98 – infringência aos artigos 3º e 41, “caput”, da Lei nº 8.666/93;
2.2. Ausência de publicação do Contrato nº 01/00 – infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei 8.666/93;
2.3. Não publicação do Contrato nº 03/00 – infringência
ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93
2.4. Contrato nº 04/99: Ausência de justiﬁcativa para o
preço e para a escolha do executante – infringência ao
artigo 24, do inciso XIII e artigo 26, “caput” e parágrafo
único, inciso III, da Lei nº 8.666/93
3. Pessoal:
3.1. Ausência de anotações referentes à concessão de
férias na Ficha de Registro dos Empregados – infringência ao artigo 1º, item VI, da Portaria MTPS/GM nº
3.626/1991;

fringência ao Decreto nº 4.258 de 09/11/99;
4.2. Autos de infração:
4.2.1. Divergência de datas apresentas pelo sistema CETURB/MULTAS – SQL, que relacionava os autos de infração com a data da irregularidade e não com a data de lavratura dos autos;
4.2.2. Ausência de controle dos dados apresentados pelo sistema CETURB/MULTAS – SQL;
4.2.3. Inobservância ao estabelecido no artigo 15 do Decreto nº 2740-N de 27/12/98
4.3. Alugueis:
4.3.1. Inexatidão dos valores contabilizados como receita que foram recebidos a títulos de aluguéis dos módulos;
4.3.2. Não contabilização dos valores inscritos como direito a receber da CETURB/GV, contrariando o princípio
contábil da oportunidade.
Dispões os Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz,
Jose Carlos Pereira Moreira, Fernando Antônio Alencar e
Sônia Maria Casotti do prazo de trinta dias, contados na
forma estabelecida pela Lei Orgânica deste Tribunal, para, interposição de recurso ou recolhimento espontâneo
da importância devida, comprovando, neste caso, o procedimento perante este Tribunal.
Acompanha este Acórdão, integrando-o, o voto do Relator.

4. Área Operacional:

Seguem, em anexo, a Instrução Técnica Conclusiva nº
037/2002, da 1ª Controladoria Técnica, e o Parecer nº
0561/03, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas.

4.1. Gerenciamento de Transporte Seletivo: Não cumprimento pelas permissionárias das ordens de serviços – in-

Pois bem, cotejando as justiﬁcativas prestadas, a então
1ª Controladoria Técnica confeccionou a Instrução Técwww.tce.es.gov.br

nica Conclusiva nº 037/2002 (ﬂs. 561 a 609 do Processo TC 2923/2000) nas quais, restringindo-se aos aspectos técnicos, pugnou pela conﬁrmação das irregularidades e propôs o julgamento pela irregularidade das contas e aplicação de multa.
Acompanhando o entendimento exposto na Instrução
Técnica Conclusiva 037/2002, o Plenário desta Corte de
Contas julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-a ao pagamento de multa de 1.000 VRTE, com
base no art. 96, inciso I e II, combinado com o art. 62, da
Lei Complementar 32/93.
Interpostos os Embargos de Declaração (Processo
6915/2008) em face da decisão proferida (Acórdão
362/2008-6), a Segunda Câmara, por meio do ACÓRDÃO
TC 245/2018 conheceu o presente recurso, porém, negou provimento, mantendo-se incólume o teor do ACÓRDÃO TC 362/2008 proferido pelo Plenário desta Corte de
Contas.
Não obstante, o recorrente, por meio do presente Recurso de Reconsideração alega que não era responsável por
alguns atos tido como irregulares.
Seguem abaixo, trechos das razões expostas pelo recorrente:
[...]
1.2. Ausência de Provisão para contingências- Infringência aos artigos 177 e 184, da Lei nº 6.404/76 e ao
princípio da prudência.
Cabem aqui as mesmas considerações feitas no subitem
anterior, a respeito do cargo ocupado, nesta empresa,
pelo subscritor e suas atribuições, para melhor entendimento das responsabilidades e competências que assumiu naquela oportunidade.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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No entanto, como já estão feitas obviamente não a repetiremos, mas chamamos a atenção para o fato de que o
subscritor exerceu o cargo de Diretor de Planejamento,
já anexada ao presente.
Resulta deste fato que o subscritor nunca foi responsável
por registros e procedimentos contábeis, como está substancialmente evidenciado nas justiﬁcativas feitas no subitem anterior e que aqui deixamos de repetir.
Além disso, e da mesma forma que a resposta anterior,
as contas do ano 2000 foram aprovadas na integra pela
auditoria independente e conselho ﬁscal da CETURB-GV,
pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral
dentro dos prazos legais, conforme comprovam os registros da ata na Junta Comercial.
Ainda pelas mesmas razões alegadas anteriormente,
cabe também aqui á lembrança de que a contabilidade
da empresa era realizada por proﬁssional do quadro
próprio da CETURB-GV, legalmente habilitado com graduação na proﬁssão de contador e com os devidos registros no conselho regional de contabilidade, como
demonstram os balanços elaborados e aprovados nas instâncias citadas.
[...]
1.3. Ausência de contabilização no patrimônio da empresa dos módulos transferidos à CETURB/GV no exercício de 2000.

terior destaco que resulta disso o fato de que o Subscritor nunca foi responsável por registros e procedimentos
contábeis, como está substancialmente evidenciado nas
justiﬁcativas feitas anteriormente e que aqui deixamos
de repetir e reconhecido pelo próprio texto da auditoria
do TC (Instrução Técnica Inicial nº 011/2002/1ª CT, folha
nº 378) quando registra:
“... Cumpre sublinhar que tanto a GEFIN – Gerência Financeira – a que está subordinado o setor contábil,
quanto à GEMAT – Gerência de Manutenção dos Terminais – encontram-se, referentemente à vinculação hierárquica, subordinados à Superintendência Administrativa e Financeira”.
[...]
Por sua vez, a 8ª Secretaria de Controle Externo, por
meio da Instrução Técnica de Recurso ITR 93/2013 sugere, no mérito, o provimento parcial do presente Recurso
de Reconsideração interposto pelo recorrente.
Lado outro, o MPEC pugna por reconhecer a extinção da
punibilidade, por estar presente o fenômeno da prescrição, afastando-se a condenação da multa imposta, mantendo-se, contudo, o julgamento pela irregularidade das
contas.

Invoco também neste subitem as mesmas considerações
feitas nos dois subitens anteriores a respeito das competências e atribuições legais do Cargo de Diretor de Planejamento que ocupei no período abrangido pelas contas objeto do presente documento.

Invocando as devidas vênias, discordo em parte do entendimento técnico e ministerial, pois percebo que que
em todas as irregularidades tratadas, apenas foi responsabilizado os ordenadores de despesa (Diretora Presidente, Diretor de Operação, Diretor de Planejamento e
Estudos Econômicos e Superintendente Administrativo e
Financeiro) e não os demais agentes que de alguma forma deram causa as irregularidades apontadas.

Reprisando a manifestação ﬁnal já dada no subitem an-

Sobre este aspecto, entendo pela inexistência de matriz
www.tce.es.gov.br

de responsabilidade no processo originário, pois não foi
individualizado as condutas dos subalternos do recorrente e por via de consequência não se estabeleceu com
a ﬁdedignidade exigida o nexo causal entre as ações e
omissões
Ora, veriﬁco que, em que pese o esforço realizado pelos
técnicos deste Tribunal de Contas, na referida instrução,
não houve a correta individualização da conduta dos responsáveis, bem como, do nexo de causalidade existente entre as suas condutas e os indícios de irregularidades apontados. Todas as irregularidades sugerem que,
ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como
responsáveis, outras ﬁguras atuantes, pois as atividades
estatais, em virtude da sua abrangência e complexidade,
não poderiam ser realizadas sem a distribuição de competências entre os diversos agentes públicos. Contudo,
apontaram-se apenas os ordenadores de despesas, dirigentes máximos da Empresa Pública, como responsáveis
nas irregularidades.
Desse modo, em vista os fartos e pacíﬁcos precedentes
acumulados no âmbito deste Tribunal, nos quais proferi
voto, no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade como no caso concreto, deixo de reabrir a instrução processual, afastando a responsabilização da ora recorrente - processos TC 536/2006 (Acórdão 101/2017);
TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12
(Acórdão 161/13); TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015);
TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC
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3541/2005 (Acórdão 548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
Assim, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes e a segurança jurídica.
Nesse sentido, esta Corte de Contas no processo TC
5159/2010-5 (ACÓRDÃO TC 237/2017 – PRIMEIRA CÂMARA) em que ﬁgurava a CETURB como unidade gestora acolheu as razões de defesa dos responsáveis no sentido de que não foi devidamente individualizada a conduta dos gestores, julgando REGULARES as contas da Denise de Moura Cadete, Diretora Presidente e dos senhores José Carlos Pereira Moreira, Diretor de Planejamento
e Fernando Elias Miguel Assad – Diretor de Operações da
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória –
CETURB, no exercício de 2009:
[...]
Nesse sentido, ratiﬁco integralmente o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas no tocante à incidência da prescrição da pretensão
punitiva desta Corte de Contas quanto às irregularidades formais constantes dos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3,
2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
4181/2013, abaixo discriminados:
[...]
Resta, portanto, o indício de irregularidade ensejador de
dano ao erário, constante do item 2.1.1.4da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4181/2013, qual seja:
- Manutenção de membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei (item

2.1.1.4 da ITC)
Base legal: art. 12 da Lei estadual 3693/1984 e artigo 20
do Estatuto Social Ressarcimento: sendo passível de ressarcimento ao erário o valor de R$ 3.878,92 correspondente a 2.012,932 VRTE.
Para análise do mesmo, é mister considerar que tanto a
área técnica quanto o Ministério Público de Contas acataram a alegação da senhora Denise de Moura Cadete
Gazzineli Cruz, em sede de sustentação oral, no sentido de que não foi devidamente individualizada a conduta dos senhores Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz
(Diretora Presidente), José Carlos Pereira Moreira (Diretor de Planejamento) e Fernando Elias Miguel Assad (Diretor de Operações), bem como, do nexo de causalidade existente entre as suas condutas e os indícios de irregularidades apontados. Ou seja, em que medida os responsáveis atuaram ou se omitiram para as irregularidades veriﬁcadas e o que lhe seria exigível conhecer acerca
do suposto ilícito.
Registra a área técnica, com intuito de fornecer elementos de convicção para se reiniciar ou não a instrução processual, que os fatos ocorreram em 2009 e que em breve análise dos autos, percebe-se que não há elementos
probatórios suﬁcientes para se apontar todos os outros
eventuais responsáveis, demandando, provavelmente, a
realização de diligência, que, contudo, poderá tornar-se
infrutífera em razão do longo tempo decorrido dos fatos.
Destaca, ainda, que este Tribunal, em casos análogos,
tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/
omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos os sewww.tce.es.gov.br

guintes processos: Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão
232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão
231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015).
Considerando que não há nos autos elementos suﬁcientes para que seja devidamente individualizada a conduta
de cada responsável, e a alta probabilidade de que a realização de diligência 8 anos após a ocorrência dos fatos
seja realmente infrutífera, entendo ser inviável a complementação da instrução do feito pela unidade técnica competente.
Impõe-se, portanto, a conclusão pelo afastamento da
responsabilidade dos gestores pela inconsistência relativa à Manutenção de Membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei, nos
moldes sugeridos pela área técnica e corroborados pelo
douto Órgão Ministerial.
Tendo em vista a prescrição das demais irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 11/2011, e que não foram registrados quaisquer indícios de irregularidades nos autos da Prestação de Contas
Anual, conclui-se pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de
Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Preliminarmente, por considerar prescrita a pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente às irregularidades formais constantes dos itens
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2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4181/2013;
3.2 Por acolher as razões da defesa e afastar a responsabilidade da senhor a Denise de Moura Cadete Grazzinelli Cruz e dos senhores José Carlos Pereira Moreira e
Fernando Elias Miguel Assad no tocante à inconsistência
apontada no item 2.1.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4181/2013 -Manutenção de membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei;
3.3 Por julgar regulares as contas da senhora Denise
de Moura Cadete Grazzinelli Cruz, Diretora Presidente, e dos senhores José Carlos Pereira Moreira, Diretor
de Planejamento, e Fernando Elias Miguel Assad – Diretor de Operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB, no exercício de 2009,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
AC Ó R D ÃO
Vistos, relatados e discutidos ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, considerar prescrita a pretensão
punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente
às irregularidades formais constantes os itens 2.1.1.1,
2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4181/2013;

lidade da senhora Denise de Moura Cadete Grazzinelli
Cruz e dos senhores José Carlos Pereira Moreira e Fernando Elias Miguel Assad no tocante à inconsistência
apontada no item 2.1.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4181/2013 - Manutenção de membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei;
3. Julgar regulares as contas da senhora Denise de Moura Cadete Grazzinelli Cruz, Diretora Presidente, e dos senhores José Carlos Pereira Moreira, Diretor de Planejamento, e Fernando Elias Miguel Assad – Diretor de Operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória –CETURB, no exercício de 2009, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação aos responsáveis, nos termos do artigo
85 do mesmo diploma legal;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

2. Acolher as razões da defesa e afastar a responsabiwww.tce.es.gov.br

V - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modiﬁcação de enunciado de súmula, de jurisprudência paciﬁcada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e especíﬁca, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da conﬁança e da isonomia.
Por ﬁm, cumpre esclarecer, também com esteio na indigitada jurisprudência, não ser cabível a reabertura da
instrução processual após decurso de excessivo lapso
temporal (mais de 17 anos), como é o caso dos autos,
por ofensa a garantias constitucionais como a do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do
processo, ante a inviabilidade de defesa acerca de fatos
ocorridos há mais de uma década e da duração razoável
do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna, bem como os princípios básicos que regem as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, notadamente
as que se referem aos conceitos de priorização de auditorias (NAGs - 4205).
Por ﬁm, entendo que os efeitos do recurso apresentado
pelo senhor Fernando Antônio Alencar sejam aproveitados pelos demais responsáveis, por tratar-se de norma
regimental, cuja aplicabilidade está intrínseca ao julgamento do presente recurso. Neste sentido, é o entendimento do artigo 401 do RITCEES, que estabelece que “havendo responsabilidade solidária na decisão recorrida, o
recurso apresentado por uma das partes aproveitará a
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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todas, mesmo àquela que tiver sido julgada revel ou não
o houver interposto”.

e os artigos 373 a 375 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno);

Assim, entendo que a decisão a ser proferida nestes autos, beneﬁciando o recorrente, deve ser estendida aos
demais gestores (Denise de Moura Cadete Gazzinilli Cruz
– Diretora Presidente, José Carlos Pereira Moreira – Diretor de Operação e Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro), já que a situação é
idêntica e os interesses são consonantes e tratam-se dos
mesmos atos. Cito como precedente os seguintes julgados: Parecer Prévio TC 023/2013 (Processo 3496/2009),
Parecer Prévio 086/2014 (Processo 5609/2010), Parecer
Prévio TC 085/2014 (Processo 5608/2010).

1.2. DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração, afastando a responsabilidade do recorrente no
tocante às irregularidades apontadas na ITR 00093/20131 e a condenação de multa imputada no ACÓRDÃO TC
362/2008 – Plenário, conforme exposto no item II.1.1
e II.2.2 do voto, julgando REGULARES as contas do senhor Fernando Antônio Alencar, Diretor de Planejamento e Estudos Econômicos da CETURB-GV, no exercício de
2000, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação à responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.3. Pelo aproveitamento das alegações de recurso do
senhor Fernando Antônio Alencar, Diretor de Planejamento e Estudos Econômicos, em benefício de Denise de
Moura Cadete Gazzinilli Cruz – Diretora Presidente, José Carlos Pereira Moreira – Diretor de Operação e Sônia
Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro, de acordo com a previsão dos artigos 401 da Resolução 261/2013, para que seja julgado regular as suas
contas, dando plena quitação;

Conselheiro relator

1.4. Dar CIÊNCIA, na forma regimental, aos interessados;

1. ACÓRDÃO

1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo do entendimento
trazido na Instrução Técnica de Recurso 00093/2013 e
acompanho em parte o Parecer do Ministério Público de
Contas 04342/2018-3 e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 8210/20175, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Preliminarmente, por que seja declarada a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva deste Tribunal em relação
aos fatos tratados nestes autos, nos termos do artigo 71,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica)

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
www.tce.es.gov.br

4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1457/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04738/2018-3, 07354/2013-6
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Serra
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessados: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
EDMO PIRES MARTINS, LORRANA SOUZA ASSIS
Recorrente: EVILASIO DE ANGELO
PEDIDO DE REEXAME – CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO – PREEITURA MUNICIPAL DE SERRA – CONHECIMENTO - SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES – AUSÊNCIA
DE NEXO DE CAUSALIDADE - PROVIMENTO AO PEDIDO
DE REEXAME – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto em 04/06/2018
pelo senhor Evisálio de Ângelo – Ex-Secretário Municipal
de Obras em face do ACÓRDÃO TC 220/2018, prolatado
nos autos do processo TC 7354/2013, que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou multa ao
recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inicialmente, proferi Decisão Monocrática 01341/2018-3
(peça 05), oportunidade em que conheci o presente recurso ora interposto e determinei a devida análise e instrução recursal.
Ato contínuo, o feito foi encaminhado a este relator, para
apreciação do pedido de efeito suspensivo.
Em razão disso, nos termos do voto proferido (peça 08),
o Plenário desta Corte de Contas prolatou a Decisão
02150/2018-9 (peça 09) concedendo o efeito suspensivo ao presente recurso.
Encaminhados os autos para a manifestação técnica, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC prolatou a Instrução Técnica de Recurso
00270/2018-5 (peça 12), a qual pugnou pelo conhecimento do Recurso e não provimento, nos seguintes termos:
4- CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se no mérito pela NEGATIVA
DE PROVIMENTO, devendo ser mantido o ACÓRDÃO TC220/2018 Plenário, em todos os seus termos.
Considerando a manifestação técnica, submeti o feito

ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que, por meio do Parecer 04651/2018-5 (peça 16), se
pronunciou em concordância com os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pelo NRC.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que se encontra devidamente instruído, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
II.2 MÉRITO
O presente recurso foi interposto em face do Acórdão
00220/2018-7 proferido no processo TC 07354/203-6
que trata de Representação apresentada pelo Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Espírito Santo – SENGE/
ES, informando sobre a presença de supostas irregularidades no edital de Concorrência Pública nº 006/2013,
cujo objeto foi a contratação de empresa para execução
de serviços de elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia, com pedido de medida cautelar,
sob a responsabilidade dos senhores Evilásio de Ângelo
– ex-secretário Municipal de Obras e Edmo Pires Martins
– Secretário Municipal de Obras
As irregularidades mantidas de responsabilidade do ora
recorrente, na forma do Acórdão 0220/2018-7 foram as
seguintes, em consonância com o voto do relator (peça
54) conselheiro Domingos Augusto Taufner, sendo relevante colacionar sua parte dispositiva a ﬁm de melhor
compreensão dos argumentos apresentados pelo recorrente:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1 Julgar parcialmente Procedente a presente Representação.
1.2. Manter as irregularidades
1.2.1. 3.1.1 Estabelecimento de critérios subjetivos para
análise das propostas técnicas e limitação para a nota da
proposta de preço.
1.2.2. 3.1.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica dos licitantes.
1.3. Rejeitar parcialmente as razões de justiﬁcativas do
Sr Evilásio de Ângelo – Ex-Secretário Municipal de Obras,
em relação ás irregularidades 2.1 Estabelecimento de
critérios subjetivos para análise das propostas técnicas
e limitação para a nota da proposta de preço e 2.2 Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica dos licitantes, aplicando-lhe multa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais). Acolher em relação à irregularidade 2.1.1 –Terceirização ilegal de atividades típicas
e essenciais da administração municipal, em detrimento
do necessário concurso público.
1.4. Acolher as razões de justiﬁcativas do Sr Edmo Pires
Martins –Secretário Municipal de Obras, em relação ás
irregularidades 2.1.1 –Terceirização ilegal de atividades
típicas e essenciais da administração municipal, em detrimento do necessário concurso público.
1.5. Expedir as seguintes Determinações à Prefeitura
Municipal de Serra:
1.5.1. –Em editais cujo tipo de licitação seja técnica e
preço, se abstenha de inserir exigências que diﬁcultem
a aferição, por parte da equipe julgadora das propostas.
Primando sempre pela objetividade para ﬁns pontuação dos participantes na prestação do serviço ou cumprimento da obrigação;
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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1.5.2 –Se abstenha de exigir em editais tempo de experiência dos proﬁssionais que prestarão os serviços. Bastando para a comprovação de experiência a apresentação de atestados que comprovem que já tenham prestado serviços de natureza semelhante.
1.6. Dê ciência aos responsáveis.
1.7. Após os trâmites legais, arquivem-se os presentes
autos.
Não obstante, o recorrente, por meio do presente Pedido de Reexame alega que é ilegítimo para ﬁgurar como
responsável das supostas irregularidades apontadas, dada a impossibilidade técnica e prática de que acompanhasse detalhadamente os atos administrativos questionados. Para tanto, cita que o entendimento exposto pelo Conselheiro substituto Marco Antônio da Silva no processo originário reﬂete a melhor decisão a ser aplicada
ao caso concreto:
Seguem abaixo, trechos das razões expostas pelo recorrente:
[...]

Municipal de Obras, que delega aos proﬁssionais habilitados nas áreas técnicas afetas, bem como na área jurídica, e competente para tanto, o embasamento sobre
tais questões.
No caso em tela, as exigências de qualiﬁcação técnica e
critérios de avaliação de propostas, nos termos em que
realizadas, não ocorreu sem maiores justiﬁcativas. Ao
contrário, conforme comprovam as cópias existentes os
autos, o processo administrativo respectivo contou com
todos os requisitos legais pertinentes, tendo sido regularmente submetido aos técnicos municipais competentes.
Nesse sentido, convém aqui chamar atenção, Conselheiro Relator, para o fato de que o Sr. Evilásio não possui formação técnica jurídica, nem tampouco como engenheiro, sendo-lhe inexigível o entendimento de questões peculiares a esses campos do saber que, no mais das vezes,
são mesmo desconhecidas dos leigos.
[...]

Sem que seja mesmo preciso adentrar ao mérito, há que
se ressaltar desde logo que os critérios técnicos para seleção de propostas lançadas no Termo de Referência
aqui questionado se fundamentaram em trabalho (sic)
realizados pelos técnicos da área componentes da Secretaria, além de parecer jurídico que não apresentou reparos à forma do edital proposto.

Em questões desse feito, por óbvio, o que se espera do
gestor não é a atuação pessoal no sentido de indicar a interpretação jurídica ou técnica mais correta, já que não
consta entre os requisitos do cargo de prefeito municipal a habilitação técnica como advogado ou como engenheiro, mas tão somente a observância do procedimento legal aplicável, submetendo o caso ao crivo do órgão
jurídico municipal.

De fato, da análise de todo o demonstrado nos autos,
emerge sem sombra de dúvidas o fato de que em momento algum a veriﬁcação acerca da legalidade dos procedimentos relativos à licitação e contratos públicos poderia ser pessoalmente supervisionada pelo Secretário

Foi exatamente o que foi feito no caso em testilha, sendo
certo que o titular da Procuradoria Geral do Município,
proﬁssional legalmente habilitado para indicar a melhor
interpretação das normas no caso concreto, emitiu parecer favorável `realização da contratação conforme prewww.tce.es.gov.br

tendido, nos termos em que foi formulada por técnicos
habilitados na área de engenharia que compõem os quadros da Secretaria.
Importante notar que, conforme já enunciado por este próprio Tribunal em várias oportunidades, existe nos
processos administrativos a necessária segregação de
funções, que atrai a consequente compartimentalização
de responsabilidades, principalmente frete ao fato de
ser impossível ao ordenador de despesas acompanhar
todo e qualquer procedimento executado por seus auxiliares, mormente quando se trata de ações de natureza eminentemente técnica que somente podem ser conduzidas por proﬁssionais da área, como no caso em tela.
[...]
Nesse sentido, torna-se deveras rigoroso atribuir ao Secretário Municipal de Obras qualquer possível irregularidade havida nos Termos de Referência para contratação
de serviços de engenharia realizados pela Municipalidade em relação a serviços de engenharia.
[...]
Com efeito, diante de tal contexto, resta evidente que
o entendimento exposto no Voto Vista do Conselheiro
Marco Antônio da Silva reﬂete a melhor decisão a ser
aplicada ao caso concreto, tendo em vista a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aos
pronunciamentos desta Corte.
Assim, em razão desta razoabilidade que deve permear a
situação dos órgãos de controle, bem como da aplicação
dos princípios da segurança jurídica e da individualização
das condutas para ﬁns de responsabilização, não se aﬁgura razoável a punição do Gestor por atos dos quais não
tomou parte, e nem poderia, à míngua de competência
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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técnica para isso.
Ora, será que poderia se esperar do secretário Municipal
de Obras, cidadão sem formação jurídica, decisão que
contrariasse manifestação técnica exarada pelo corpo
técnico responsável, agindo em desconformidade com
sua orientação? Evidente que tal comportamento não
revelaria a melhor forma de conduzir a Administração
Pública.
Nota-se, então, a toda evidência e com apoio na legislação, que resta ﬂagrante no caso em tela a ilegitimidade
do Sr. Evilásio de Ângelo para ﬁgurar como responsável
das supostas irregularidades apontadas, dada a impossibilidade técnica e prática de que acompanhasse detalhadamente os atos administrativos questionados.
Assim, veriﬁca-se que, inexistindo provas acerca do envolvimento efetivo do Secretário Municipal na suposta
irregularidade, em que a Municipalidade limitou-se a seguir orientação dos órgãos técnicos responsáveis, não há
que se falar em responsabilização.
Diante disso, indispensável se faz seja reformado o v.
acórdão ora recorrido no sentido de afastar a irregularidade apontada em desfavor do Sr. Evilásio de Ângelo,
não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação de penalidade de multa em desfavor do mesmo em
razão da suposta irregularidade aqui apreciada. É o que
se REQUER!
Por sua vez, o Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas – NRC, por meio da Instrução Técnica de
Recurso 00270//2018-5 opina, no mérito, pela negativa de provimento, devendo ser mantido o Acordão TC
220/2018-Plenário.
A área técnica entende que em que pese o recorrente

alegar que os critérios técnicos para seleção de propostas lançados no Termo de Referência se fundamentaram
em trabalhos realizados pelos técnicos da Secretaria de
Obras, foi o próprio recorrente quem solicitou a contratação dos serviços e encaminhou o termo de referência.
Cita julgamento do STF (MS 20.335) em que ﬁrmou o entendimento de que o ordenador de despesas a é responsável pelas irregularidades apuradas em sua administração, tendo em vista que deve exercer a supervisão dos
atos praticados por seus subordinados.

autônomas, tendo por base a conhecida e necessária segregação de funções estatais, já que impossível ao gestor máximo refazer todos os atos que seus subordinados levam a sua ratiﬁcação, principalmente, aqueles que
prescindem de expertise técnica, como o caso presente,
de serviços de engenharia.

Por ﬁm, aduz que este Tribunal vem reconhecendo a culpa in vigilando e elegendo como elemento subjetivo caracterizador da responsabilidade. Para tanto, cita uma
jurisprudência desta Corte (ACÓRDÃO TC 372/2015 –
Plenário – Processo 3417/2008).

Sendo assim, deve-se fazer a análise da participação do
recorrente sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vez
que não pode ser imputado ao Ordenador de Despesa,
neste caso, o Secretário de obras, que encaminhou e retiﬁcou o Termo de Referência, considerando o acompanhamento e apreciação do procedimento licitatório por
parte da Presidente de Comissão de Licitação, bem como
pelo fato de que o procedimento à licitação se deu com
respaldo em fundamentado Parecer Jurídico.

Invocando as devidas vênias, discordo do entendimento técnico e ministerial, pois percebo que nas irregularidades tratadas, apenas foi responsabilizado o ordenador
de despesa (Secretário Municipal de Obras) e não os demais agentes que de alguma forma deram causa as irregularidades apontadas, em razão dos preceitos que
fundamentam a responsabilidade subjetiva, atrelada a
segregação de funções públicas, que vem a afastar a responsabilidade do gestor, pelos motivos que passo a expor.

Nessa linha, veriﬁco que não houve a correta individualização da conduta do responsável, bem como, do nexo
de causalidade existente entre a sua conduta e os indícios de irregularidades apontados. As irregularidades sugerem que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos
autos, como responsáveis, outras ﬁguras atuantes, pois
as atividades estatais, em virtude da sua abrangência e
complexidade, não poderiam ser realizadas sem a distribuição de competências entre os diversos agentes públicos.

É importante esclarecer que a atuação da Administração
Pública se concretiza não por meio de um único agente,
o que seria inconcebível, cabendo a cada agente a prática de determinado ato, a responsabilidade pelo resultado ilícito deve alcançar aqueles que deram causa, isolada ou solidariamente.

Ressalto que já proferi votos favoravelmente ao afastamento da responsabilidade do ordenador de despesas
quando subsidiado por cadeia decisória/opinativa em
outras oportunidades, considerações que vão além dos
questionamentos sobre culpa in vigilando ou in eligendo, porém, sempre diante das especiﬁcidades do caso
concreto.

Assim, a Administração Pública deve realizar seus atos
por intermédio de funções separadas e relativamente
www.tce.es.gov.br
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va 05261/017-7) observei que a conduta do recorrente
foi “encaminhar e ratiﬁcar termo de referência em que
constavam critérios subjetivos para análise da proposta
técnica e limitação que eliminou a vantagem das propostas que apresentavam menores preços”. Ora, existia um
Edital (Concorrência Pública 006/2013) elaborado por algum agente público (ﬂs. 58/101 - não se extrai a conclusão que o edital foi elaborado pela Presidente de Comissão de Licitação) e todo o seu desdobramento teria sido
submetido à análise prévia do parecerista jurídico (ﬂs.
162/179) que apontava pela legalidade da contratação,
sem qualquer ressalva.
De fato, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, a conduta do recorrente teria sido respaldada por ato de terceiros, o que lhe conferia legalidade do procedimento licitatório, restando a meu ver caracterizado no caso concreto uma excludente de sua ilicitude (fato de terceiro).
Outrossim, não vislumbro na conduta do recorrente dolo
ou erro grosseiro (culpa grave) passíveis de serem identiﬁcados pelo homem comum. Não vejo outro entendimento a não ser entender como correto um processo licitatório em que o procurador municipal atesta a legalidade.
Concessa venia, não cabe a pretensa culpa in vigilando
ou in elegendo. Ora a conduta do recorrente deve ser
medida por sua participação, ou seja, deve haver nexo
de causalidade entre seu ato e o resultado ilícito.
Ademais, o erro grosseiro está intrinsecamente ligado
a um agir com desleixo, incúria, desmazelo, desprezo à
coisa pública, o que, aparentemente, ultrapassa a mera
questão da análise da delegação de competências e de
sua culpa in vigilando e da culpa in elegendo.

Vale ressaltar que em abril de 2018, a Lei de Introdução à
Normas de Direito Brasileiro (LINDB), regulamentada pela Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, sofreu
fortes alterações introduzidas pela Lei 13.655, de 25 de
abril de 2018, dentre elas o artigo 28, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a responsabilização do agente público à prática de ato doloso
ou de ato contaminado por erro grosseiro, restringindo,
com isso, as hipóteses de responsabilização de agentes
públicos por atuação culposa.
Primeiramente, é imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário de erro escusável, sendo, portanto,
injustiﬁcável por ofender conhecimentos ou deveres elementares e, mesmo que a lei não tenha dito, advém de
uma ação culposa que pode ser decorrente de uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não de um
mero equivoco justiﬁcável.
Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:
[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister (por
exemplo, quando expedir um ato administrativo de cassação de uma licença, com base numa legislação revogada). Não se trata de violar a probidade, por divergência
de interpretações com o seu controlador, mas de atuar
com menoscabo e com desídia para com a função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para
o administrador honesto. Disponível em < https://www.
www.tce.es.gov.br

conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto> Acesso em 25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao
de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao
avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 10, da Lei 8.429, de
2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa),
ﬁrmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS
ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) PE025183
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II, 459 E 515,
CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AO
ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE, NO CASO
CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.
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[...]

ção pela prática de ato de improbidade administrativa,
inclusive no que diz respeito ao elemento anímico vetor
da conduta perpetrada pelos agentes condenados.

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA

INTERES.: UNIÃO

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA

2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para
a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipiﬁcação das condutas descritas
nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 479.812/
SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que
restou devidamente comprovada nos autos. (julgado em
27/2/2018)

AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)

ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipiﬁcação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei
8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas
do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010
(julgado em 8/2/2018)
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO

EMENTA

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS

1. As instâncias ordinárias foram claras em especiﬁcar a
existência de todos os elementos necessários à condena-

ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
www.tce.es.gov.br

ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de
origem manteve sentença que, por sua vez, julgara improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos arts.
9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos ora agravados pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades em procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de Assunção/PB, para execução de obras custeadas com verbas
oriundas de convênio ﬁrmado com o Ministério das Cidades.
III. Em se tratando de improbidade administrativa, é ﬁrme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “a improbidade é ilegalidade tipiﬁcada e
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qualiﬁcada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que
a conduta do agente seja dolosa, para a tipiﬁcação das
condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92,
ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10”
(STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
CORTE ESPECIAL, Documento: 61172580 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certiﬁcado - DJe: 16/11/2017 Página 1
de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe de 28/09/2011). Em
igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014;
REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp
456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)
Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
culposo de improbidade administrativa. Vejamos:
[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma falta de observância qualquer dos deveres de uma boa administração, mas de enganos grosseiros, da culpa manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz da
racionalidade que se espera dos agentes públicos e de
padrões objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade
Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 246-247).

se modo, entendo que não está conﬁgurado no presente
caso dolo e/ou erro grosseiro que autorize a imputação
de responsabilidade, pois não há conﬁrmação de que o
agente não foi responsável pela elaboração do edital e
termo de referência.
De outro giro, em vista os fartos e pacíﬁcos precedentes
acumulados no âmbito deste Tribunal, nos quais proferi
voto, no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade como no caso concreto, afasto a responsabilidade do
recorrente - processos TC 536/2006 (Acórdão 101/2017);
TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12
(Acórdão 161/13); TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015);
TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC
3541/2005 (Acórdão 548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
Assim, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes e a segurança jurídica.

Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em consonância com entendimento doutrinário e jurisprudencial.

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

Assim, é como se o art. 28 dissesse que o agente público
somente responde em caso de dolo ou culpa grave. Des-

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
www.tce.es.gov.br

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modiﬁcação de enunciado de súmula, de jurisprudência paciﬁcada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e especíﬁca, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da conﬁança e da isonomia.
Ora, fato é que na hipótese vertente a atuação do secretário de obras, único apontado como responsável, se resumiu à encaminhar e ratiﬁcar termo de referência em
que constavam critérios subjetivos para análise da proposta técnica e limitação que eliminou a vantagem das
propostas que apresentavam menores preços, tendo em
vista estarem balizados por agentes que possuem expertise técnica suﬁciente a respaldar os atos subsequentes
do gestor, estando, inclusive, na cadeia decisória, mais
próximo da irregularidade eventualmente acometida.
Desta forma, acompanhando o entendimento desta
Corte de Contas, entende-se por afastar a responsabilidade do senhor Evilásio de Ângelo, uma vez que não há
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nexo de causalidade entre sua conduta e a presente irregularidade e ainda assim há uma excludente de ilicitude.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), discordando do entendimento trazido pelo NRC na Instrução Técnica de Recurso
00270/2018-5 e Parecer do Ministério Público de Contas 04561/2018-1 e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 4738/2018-3, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. DAR PROVIMENTO ao presente Pedido de Reexame, afastando a responsabilidade do recorrente no tocante às irregularidades apontadas (2.1 Estabelecimento de critérios subjetivos para análise das propostas técnicas e limitação para a nota da proposta de preço e 2.2
Exigências restritivas para a habilitação técnica e proposta técnica dos licitantes) e a condenação de multa imputada no Acórdão recorrido TC 00220/2018-7 – Plenário, mantendo-se os demais termos do referido Acórdão.

Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), LARISSA BONA (OAB: 23383-ES)
EMENTA: PEDIDO DE REEXAME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM FACE DO PREFEITO - COM MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DA MULTA APLICADA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo senhor Osmar Passamani, Prefeito Municipal de Marilândia nos exercícios de 2013 a 2014, em face do ACÓRDÃO TC 557/2018, proferido pela Segunda Câmara desta Corte nos autos do Processo TC 7034/2013, cuja parte
dispositiva foi lavrada com o seguinte teor:
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente representação.

1.2. Dar CIÊNCIA, na forma regimental, ao interessado;

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia

1.2. Considerar PROCEDENTE a Representação, nos termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos do Regimento Interno; e aplicar multa individual aos
responsáveis Sr. Geder Camata e Sr. Osmar Passamani
no valor de R$ 3.000,00, prevista no art. 135, II, Lei Complementar 621/2012.

1.3. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.3. Dar ciência aos interessados.

2. Unânime.

Interessado: GEDER CAMATA

1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do

Recorrente: OSMAR PASSAMANI

2. Unânime.

ACÓRDÃO TC-1458/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06298/2018-5, 07034/2013-1
Classiﬁcação:Pedido de Reexame

www.tce.es.gov.br
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3. Data da Sessão: 16/05/2018 - 15ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Em sua peça recursal pleiteou o recorrente a atribuição
de efeito suspensivo, sendo tal pedido deferido pelo
Plenário desta Corte, conforme Decisão TC 2151/2018-3
(ﬂs. 24-29), exarada nos termos do Voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. A mesma
Decisão determinou a remessa dos autos a este Núcleo
para instrução.
O feito seguiu para análise do Núcleo de Recursos e Consultas, que através da Instrução Técnica de Recurso – ITR
273/2018, assim opinou:
4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
4.1.1 seja NEGADO PROVIMENTO ao Pedido de Reexame apresentado pelo senhor Osmar Passamani, em razão do não acolhimento das razões recursais apresentadas, mantendo-se incólume o teor do ACÓRDÃO TC
557/2018, proferido pela Segunda Câmara desta Corte

de Contas.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas se
manifestou, anuindo na integralidade a proposta técnica, por meio do Parecer Ministerial – PPJC 4623/2018.
Tendo o feito constado da pauta da 36ª sessão ordinária Plenária (16/10/2018), foi realizada sustentação pelo
senhor Pedro Josino Cordeiro, representante do senhor
Osmar Passamani, acostando-se as respectivas notas taquígrafas 00196/2018-7.
II FUNDAMENTOS:
II.1 Admissibilidade Recursal:
A presença dos pressupostos recursais já foi por mim
apreciada no voto 4005/2018, que deu origem à Decisão
TC 2151/2018-3, através da qual o Plenário desta Corte deliberou pelo CONHECIMENTO do presente Pedido
de Reexame, por entender satisfeitas as exigências legais e regulamentares para sua admissão, conforme termos que transcrevo:
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face
de decisão de mérito proferida em processo de ﬁscalização –, tempestividade – já que observado o prazo de 30
(trinta) dias – e legitimidade – pois formulado pela parte interessada.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do recorrente, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos,
além de estar suﬁcientemente instruída, cumprindo, por
isso, os pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente
pedido de reexame, no exercício da competência monowww.tce.es.gov.br

crática assegurada pelo art. 161, da LC 621/2012 e art.
177, §2º, do RITCEES – aplicáveis ao pedido de reexame
por disposição expressa do art. 166, §3º da LC 621/2012
e do art. 410, §3º do RITCEES –, e determino a abertura da instrução processual com o regular prosseguimento do feito.
Neste cenário, deixo de tecer outras considerações acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e, na linha do entendimento vertido no voto 4005/2018, entendo por conhecer do presente expediente recursal.
II.2 Do mérito:
O presente expediente recursal visa impugnar o ACÓRDÃO TC 557/2018, prolatado nos autos do processo TC
7034/2013, proferido, sem divergência, pela Segunda
Câmara desta Corte, que julgou procedente a representação ofertada em face dos prefeitos do município de
Marilândia à época dos fatos, senhores Osmar Passamani (ora recorrente) e Geder Camata, reconhecendo suas responsabilidades quanto à irregularidade atinente
à “ausência de controle nos gastos com combustíveis”
na Prefeitura Municipal de Marilândia e aplicando a cada um dos gestores a penalidade de multa no valor de
R$3.000,00, tendo por base o comando legal disposto no
art. 135, inciso II, da LC 621/2012.
Há de se destacar inicialmente que os argumentos apresentados pelo recorrente na peça recursal foram reproduzidos em fase de defesa oral pelo seu patrono, motivo
pelo qual analiso em conjunto e sem distinção as justiﬁcativas e fatos alegados.
O recorrente inicia sua argumentação aduzindo o seguinte:
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Ressaltamos inicialmente que, do período auditado 2010 à 2014 - o Sr. Osmar Passamani somente era gestor
nos exercícios de 2013 e 2014.
Ainda, desde que assumiu a Prefeitura, no exercício de
2013, os gastos com combustível sofreram redução apesar do aumento no número de veículos da frota Municipal, atestando a eﬁcácia no controle da nova gestão.
Esclarecemos também que a rotina administrativa de
controle de gastos com combustível existia sim, tanto
que nas Notas Fiscais anexadas aos autos pelos Auditores consta, no rodapé, a referência aos cupons ﬁscais.
Tal controle era suﬁciente à identiﬁcação do veículo e
Secretaria pertencente, requisições formuladas e valor,
subsidiando a elaboração e ateste das citadas Notas Fiscais, consideradas em conformidade pela própria área
técnica deste Tribunal.
Ocorre que o arquivamento destes cupons não era realizado corretamente, o que permitia que, após o ateste das Notas Fiscais, os mesmos se perdessem ou extraviassem na própria Prefeitura. Não havia a preocupação, após a veriﬁcação dos valores, ateste da Nota Fiscal e pagamento, com uma posterior solicitação destes
cupons. (g.n).
O recorrente prossegue sua argumentação informando
que após a auditoria realizada por este Tribunal teria dado início à elaboração de Instrução Normativa para regulamentar o controle de abastecimentos de combustíveis
em veículos da frota municipal, de sorte que cada veículo passou a ter “[...] uma prancheta contendo placa,
Secretaria, data de abastecimento, quantidade de litros,
quilometragens de saída e chegada”.
Assim, com base na norma interna de controle de gastos,

editada no segundo semestre de 2015 (Instrução Normativa Semcont nº 005/2015), argumenta o recorrente
que não haveria motivo para que este Tribunal lhe aplicasse multa posto que o caráter educativo da sanção já
teria sido alcançado anteriormente à própria imposição
da punição. Alegando, ainda, que a equipe de auditoria
teria veriﬁcado “[...] a regular liquidação de despesa concluindo pela inexistência de dano ao erário [...]”.
De plano, constato que a deﬁciência do controle de gastos com combustíveis se mostra ponto incontroverso,
vez que o próprio gestor recorrente reconhece“[...] não
era realizado corretamente [...]”, permitindo “[...] que se
perdessem ou extraviassem na própria Prefeitura”.
Todavia, inobstante a conﬁssão do recorrente e a atitude de corrigir as falhas apontadas em momento futuro à
época da prolação do Acórdão, com a elaboração de instrução normativa, entendo que não subsistem motivos
para a reforma do julgado, com o afastamento da pena
de multa a ele imputada, ao contrário, revela-se sanção
adequada ao caso, ante a gravidade dos fatos apontados
pela auditoria e materializados no Relatório de Fiscalização RA-D 4/2015:
Ao analisar os processos de abastecimento apresentados pela Administração, parte integrante desse relatório,
a equipe de inspeção notou a presença, somente, das
Notas Fiscais, sem o acompanhamento dos cupons ﬁscais para demonstrar as datas dos abastecimentos, placas dos veículos abastecidos, quantidade de litros individualizados por veículo, bem como, a ausência de formulário de controle onde deveriam informar os objetivos das viagens. Ou seja, não há nos autos, elementos
que permitam identiﬁcar quais veículos foram abastecidos, se os mesmos pertencem a frota municipal ou parwww.tce.es.gov.br

ticular, de modo a comprovar a efetiva existência do interesse público (g.n).
Também não merece acolhida o alegado pelo recorrente quanto à liquidação das despesas com combustível,
no seu entender considerada correta pela área técnica,
uma vez que em nenhum momento a equipe de auditagem, responsável pela elaboração do Relatório de Fiscalização RA-D 4/2015, fez qualquer aﬁrmação no sentido
de que haveria regularidade na liquidação de despesas
com combustíveis.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, a equipe técnica aponta, no item 3.1 do RA-D 4/2015, a “ausência
de controle nos gastos com combustíveis”, o que conduz
ao entendimento de que a liquidação da despesa não
se dava de forma regular, ante a inexistência de documentos que demonstrassem, adequadamente, as datas
dos abastecimentos, as placas dos veículos atendidos e
a quantidade de combustível utilizado por cada veículo.
Nesse diapasão, cabe esclarecer que a regularidade na
liquidação de despesas pressupõe a perfeita correlação
entre o que foi efetivamente gasto pela administração e
o que foi por ela pago, a teor do disposto no artigo 63 e
parágrafos da Lei 4.320/1964.
Contudo, na hipótese vertida nestes autos conﬁrmou-se a irregularidade atinente à ausência de controle efetivo de gastos com combustíveis e, uma vez que não havia elementos suﬁcientes para aﬁrmar que a totalidade
dos combustíveis adquiridos não teria sido utilizada pela
frota municipal em atendimento às ﬁnalidades públicas,
restou o afastamento do ressarcimento imputado.
Não se pode olvidar que o afastamento do ressarcimento no caso concreto não induz ao entendimento equivoSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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cado de que não existiu irregularidade/dano, como sustenta o recorrente, mas sim caracteriza-se como uma situação de dano presumido, em razão da diﬁculdade de
apontar-se concretamente o montante a ressarcir.

O argumento, entretanto, não merece qualquer acolhida
uma vez que a parte dispositiva é clara quanto ao fundamento legal utilizado na fundamentação da aplicação da
multa imposta ao Recorrente, senão vejamos:

No tocante ao argumento de que a penalidade de multa não deveria remanescer uma vez que este Tribunal já
teria atingido a sua função educativa, cumpre esclarecer que as sanções aplicadas, nos limites da competência ﬁxada constitucionalmente para esta Corte de Contas, não têm apenas caráter pedagógico, mas também
cumprem a função de reprovar condutas que se revelem
atentatórias quanto à transparência e controle necessários na gestão de recursos públicos, consoante historicamente positivado no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, de
seguinte teor:

1. ACÓRDÃO

Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de
justiﬁcar seu bom e regular emprêgo na conformidade
das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
Correta, portanto, a aplicação da penalidade de multa
ao ora recorrente ante a reprovabilidade de sua conduta consistente na inexistência de controle de gastos com
combustíveis pela frota municipal nos exercícios de 2013
e 2014.
Ao ﬁnal o recorrente alega que o ACÓRDÃO TC
557/2018-Segunda Câmara teria incorrido em equívoco
ao utilizar o Regimento Interno, publicado em junho em
2013 (Res. TC 261/2013), na dosimetria da pena imposta, em decorrência de que a irregularidade que teria tido
“[...] início no começo do exercício de 2013 [...]”, e nesse
sentido, requer que “[...] seja aplicado o Regimento vigente na época [...]”.

[...]
1.2. Considerar PROCEDENTE a Representação, nos termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos do Regimento Interno; e aplicar multa individual aos
responsáveis Sr. Geder Camata e Sr. Osmar Passamani no
valor de R$ 3.000,00, prevista no art. 135, II, Lei Complementar 621/2012.
Assim, o fundamento para a aplicação da sanção de multa foi a Lei Complementar 621, de 08 de março de 2012,
anterior, portanto, ao advento do fato tido por irregular,
que foi veriﬁcado - em relação ao senhor Osmar Passamani, nos exercícios de 2013 e 2014.
Dessa forma, levando-se em conta o princípio do tempus
regit actum, segundo o qual os atos jurídicos são disciplinados pela lei em vigor à época em que ocorrera, correta
a aplicação da penalidade de multa ao Recorrente com
fundamento na Lei Complementar 621/2012, precisamente, no caso em tela, seu art. 135, II, de seguinte teor:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...];
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial;
www.tce.es.gov.br

Registro que o Regimento Interno aprovado pela Resolução TC 261/2013, no tocante à aplicação da multa, apenas suplementa a LC 621/2012 estabelecendo limites
percentuais mínimos e máximos como critério dosimétrico.
Em outras palavras, a subsunção entre a conduta tida
por reprovável e a penalidade de multa a ser aplicada
é feita com a utilização da Lei Complementar 621/2012,
sendo que apenas a gradação da sanção pecuniária é realizada através do Regimento Interno, consoante comando legal contido no art. 135, § 5º, da LC 621/2012:
art. 135. [...]
§ 5º O Regimento Interno, ou ato normativo aprovado na
forma do artigo 195 desta Lei Complementar, disporá sobre a gradação da multa prevista no caput deste artigo,
em função da gravidade da infração (g.n).
Mantém-se, portanto, a aplicação da penalidade de multa ao ora recorrente, senhor Osmar Passamani, com fundamento na Lei Complementar 621/2012, tendo a dosimetria baseada no atual RITCEES, não havendo motivo
para a modiﬁcação do ACÓRDÃO TC 557/2018 - Segunda Câmara, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente Pedido de Reexame.
III. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), VOTO, acompanhando a área
técnica e o Órgão Ministerial, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 6298/2018, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração impetrado, conforme fundamentado no item II.1 do voto;
1.2. NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com a manutenção do julgamento proferido, nos termos dispostos no
ACÓRDÃO TC 557/2018 - Segunda Câmara (processo TC
7034/2013), conforme fundamentado no item II.2 do voto;
1.3. DAR CIÊNCIA ao recorrente do resultado deste julgamento.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/10/2018 - 37ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição

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

ACÓRDÃO TC-1510/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05941/2018-2, 07247/2008-7, 06915/20084, 02799/2002-1, 02923/2001-4
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: CETURB-GV - Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI
CRUZ
Interessados: JOSE CARLOS PEREIRA MOREIRA, FERNANDO ANTONIO ALENCAR, SONIA MARIA CASOTTI
Procuradores: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR
(OAB: 10236-ES), GILCÉIA NOVAES, LUCIANO KELLY DO
NASCIMENTO (OAB: 5205-ES), MARCELLA RIOS GAVA
FURLAN, THIAGO KLEIN DIAS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO 2000 - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV – CONHECIMENTO – OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO – EXTINTA A PUNIBILIDADE EM PROL
DA RECORRENTE – PODER-DEVER DE PROFERIR JULGAMENTO ACERCA DAS CONTAS DA RECORRENTE – PROVIMENTO AO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – INEXISwww.tce.es.gov.br

TÊNCIA DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - NÃO CABIMENTO DA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR
OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO –
PRECEDENTES - CONTAS REGULARES - AFASTAMENTO
DA MULTA APLICADA – APROVEITAMENTO DAS RAZÕES
RECURSAIS EM FAVOR DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS - CIÊNCIA - ARQUIVAMENTO
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto em
03/07/208 pela senhora Denise de Moura Cadete Gazzinilli Cruz em face do ACÓRDÃO TC-245/2018, prolatado nos autos do processo TC 6915/2008, que conheceu
e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela recorrente.
Insta frisar que o Acórdão Plenário TC 362/2008 que tratou do julgamento originário neta Corte de Contas, nos
autos do TC 2923/2001 (exercício de 2000) se manteve
incólume.
Ressalta-se que as irreguaridades registradas no aludido acórdão dizem respeito a quatro gestores da CETURB,
dentre eles a recorrente, sendo que todos os quatro gestores foram considerados responsáveis e apenados pela
totalidade das irregularidades.
Inicialmente, proferi Decisão Monocrática 01170/20184 (peça 05), oportunidade em que conheci o presente
recurso ora interposto e determinei a devida análise e
instrução recursal.
Ato contínuo, encaminhados os autos para a manifestação técnica, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Consultas – NRC prolatou a Instrução Técnica de Recurso 00217/2018-5 (peça 07), a qual pugnou pelo conhecimento do Recurso e provimento parcial, nos seguintes
termos:
4- CONCLUSÃO
Isto posto, diante das razões fáticas e jurídicas analisadas, sugere-se, no Mérito, o provimento parcial do presente Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Denise de Moura Cadete Gazzinilli Cruz, a ﬁm de reconhecer a extinção da punibilidade da recorrente, por
estar presente o fenômeno prescricional, afastando-se a
condenação da multa imposta, mantendo-se, contudo, o
julgamento pela irregularidade das contas, por não ser
imprescindível ao caso a confecção da matriz de responsabilização.
Considerando a manifestação técnica, submeti o feito ao
crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
que, por meio do Parecer 03567/2018-7 (peça 11), se
pronunciou em concordância com os argumentos fáticos
e jurídicos delineados pelo NRC, qual seja, provimento
parcial do Recurso de Reconsideração.
Tendo o feito constado da pauta da 30ª sessão ordinária
do Plenário (04/09/2018), foi realizada sustentação pela senhora Denise de Moura Cadete Gazzinilli, acostando-se as respectivas notas taquígrafas às ﬂs. 1096/1131
dos autos.

II.1 PRELIMINAR
II.1.1 Prescrição
Inicialmente, insta reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta Corte em relação aos fatos tratados nos autos, pois os Embargos de Declaração em face
do ACÓRDÃO TC 245/2018 - SEGUNDA CÂMARA foram
opostos em 29/10/2008 e seu julgamento ocorreu em
14/03/2018 (peça 03 do processo TC 6915/2008), portanto, quase dez anos após, não havendo qualquer ato
de interrupção ou suspensão.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
processos com o dever constitucional de julgamento ou
apreciação de contas e registro de atos atribuído ao Tribunal.
II.2 MÉRITO
II.2.1 Dos Indícios de Irregularidades

Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade da recorrente, a eximindo do dever de recolher a sanção pecuniária que lhe fora imposta, ante o que preconiza o art.
71 da Lei Complementar Estadual 621/2012:

II.2.2 DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (Processo TC
2799/2002) – INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual (TC
2923/2001) e Relatório de Auditoria 2799/2002 referente ao exercício de 2000 da Companhia de Transportes da
Grande Vitória – CETURB-GV, sob a responsabilidade dos
ordenadores de despesas (Diretora Presidente – Denise
de Moura Cadete Gazzinelli Cruz; Diretor de Operação –
José Carlos Pereira Moreira; Diretor de Planejamento e
Estudos Econômicos – Fernando Antônio Alencar e Superintendente Administrativo e Financeiro – Sônia Maria Casotti).

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
[...]
§ 4º Interrompem a prescrição:
[...]
II – a interposição de recurso.

Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra
devidamente instruído, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

Não obstante, havendo o dever constitucional de julgar
as contas que se apresentam, resta enfrentar as questões de mérito postas, conforme recomenda o parágrafo único, do artigo 375, da Resolução TC 182/2002 (Regimento Interno). Vejamos:

Contudo, antes de adentrar no mérito das questões
apresentadas, insta enfrentar a preliminar de prescrição.

Art. 375. A identiﬁcação da prescrição ainda na fase de
instrução, quando inexistente as hipóteses de imputação

II FUNDAMENTOS

de débito e a expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento da lei, autoriza a extinção do
processo, desde logo, por ausência de justa causa, mediante deliberação do colegiado.

www.tce.es.gov.br

Sobre o aspecto técnico contábil, conforme análise feita
às ﬂs. 268 a 272 (processo TC 2923/2001), as contas foram consideradas regulares.
As irregularidades mantidas de responsabilidade da ora
recorrente, na forma do Acórdão 362/2008 foram as seguintes, em consonância com o voto (ﬂs. 667/672) do
então Relator Mário Alves Moreira, sendo relevante
colacionar sua parte dispositiva a ﬁm de melhor comSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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preensão dos argumentos apresentados pela recorrente:

gulares:

4.2. Autos de infração:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2923/2001, em que são analisadas as contas da Companhia de Transportes da Grande Vitória – CETURB/GV, referentes ao exercício de 2000, sob a gestão dos Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz – Diretora Presidente, José Carlos Pereira Moreira – Diretor de Operação,
Fernando Antônio Alencar – Diretor de Planejamento e
Estudos Econômicos, e Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro.

1. Execução Orçamentária e Financeira:

4.2.1. Divergência de datas apresentas pelo sistema CETURB/MULTAS – SQL, que relacionava os autos de infração com a data da irregularidade e não com a data de lavratura dos autos;

Considerando que é de competência deste Tribunal
apreciar e julgar as contas dos órgãos desta natureza,
conforme o disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual;

Não atualização das ﬁchas de Controle de Execução Orçamentária e Financeira;
Ausência de provisão para contingências – infringência
aos artigos 177 e 184, da Lei nº 6.404/76 e ao Princípio
da Prudência;

4.2.2. Ausência de controle dos dados apresentados pelo sistema CETURB/MULTAS – SQL;

Ausência de contabilização no patrimônio da empresa
dos módulos transferidos à CETURB/GV no exercício de
2.000;

4.2.3. Inobservância ao estabelecido no artigo 15 do Decreto nº 2740-N de 27/12/98

Licitações e Contratos:

4.3.1. Inexatidão dos valores contabilizados como receita que foram recebidos a títulos de aluguéis dos módulos;

2.1. Prorrogação indevida do Contrato nº 07/98 – infringência aos artigos 3º e 41, “caput”, da Lei nº 8.666/93;

Considerando que a 1ª Controladoria Técnica concluiu
pela irregularidade das contas;

2.2. Ausência de publicação do Contrato nº 01/00 – infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei 8.666/93;

Considerando que a Procuradoria de Justiça de Conas
opinou no mesmo sentido;

2.3. Não publicação do Contrato nº 03/00 – infringência
ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e dois de julho de dois mil e oito, por unanimidade,
acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Mário Alves
Moreira, julgar irregulares as contas analisadas, com base no artigo 59, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar nº 32/93, apenando os Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, José Carlos Pereira Moreira, Fernando Antônio Alencar e Sônia Maria Casotti com multa no
valor correspondente a 1.000 (hum mil) VRTE, para cada
um, devendo estas quantias serem recolhidas ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 96, incisos I e II, combinado com o artigo 62, todos da Lei Orgânica deste Tribunal, tendo em vista os seguintes procedimento irre-

2.4. Contrato nº 04/99: Ausência de justiﬁcativa para o
preço e para a escolha do executante – infringência ao
artigo 24, do inciso XIII e artigo 26, “caput” e parágrafo
único, inciso III, da Lei nº 8.666/93
3. Pessoal:
3.1. Ausência de anotações referentes à concessão de
férias na Ficha de Registro dos Empregados – infringência ao artigo 1º, item VI, da Portaria MTPS/GM nº
3.626/1991;

4.3. Alugueis:

4.3.2. Não contabilização dos valores inscritos como direito a receber da CETURB/GV, contrariando o princípio
contábil da oportunidade.
Dispões os Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz,
Jose Carlos Pereira Moreira, Fernando Antônio Alencar e
Sônia Maria Casotti do prazo de trinta dias, contados na
forma estabelecida pela Lei Orgânica deste Tribunal, para, interposição de recurso ou recolhimento espontâneo
da importância devida, comprovando, neste caso, o procedimento perante este Tribunal.
Acompanha este Acórdão, integrando-o, o voto do Relator.

4. Área Operacional:

Seguem, em anexo, a Instrução Técnica Conclusiva nº
037/2002, da 1ª Controladoria Técnica, e o Parecer nº
0561/03, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas.

4.1. Gerenciamento de Transporte Seletivo: Não cumprimento pelas permissionárias das ordens de serviços – infringência ao Decreto nº 4.258 de 09/11/99;

Pois bem, cotejando as justiﬁcativas prestadas, a então
1ª Controladoria Técnica confeccionou a Instrução Técnica Conclusiva nº 037/2002 (ﬂs. 561 a 609 do Proces-
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so TC 2923/2000) nas quais, restringindo-se aos aspectos técnicos, pugnou pela conﬁrmação das irregularidades e propôs o julgamento pela irregularidade das contas e aplicação de multa.
Acompanhando o entendimento exposto na Instrução
Técnica Conclusiva 037/2002, o Plenário desta Corte de
Contas julgou as contas da recorrente irregulares, condenando-a ao pagamento de multa de 1.000 VRTE, com
base no art. 96, inciso I e II, combinado com o art. 62, da
Lei Complementar 32/93.
Interpostos os Embargos de Declaração (Processo
6915/2008), a Segunda Câmara, por meio do ACÓRDÃO
TC 245/2018 conheceu o presente recurso, porém, negou provimento, mantendo-se incólume o teor do ACÓRDÃO TC 362/2008 proferido pelo Plenário desta Corte de
Contas.
Não obstante, a recorrente, por meio do presente Recurso de Reconsideração alega a inexistência de matriz
de responsabilidade no processo originário, que não teria individualizado as condutas dos subalternos da recorrente e por via de consequência não se estabeleceu com
a ﬁdedignidade exigida o nexo causal entre as ações e
omissões. Para tanto, colaciona alguns julgados (Acórdão 1513/2015 e Acórdão 237/2017), as quais em situações assemelhadas, esta Corte de Contas afasta a responsabilidade do gestor:
Seguem abaixo, trechos das razões expostas pelo recorrente:
[...]
No caso em comento, em que pese as inconsistências
detectadas, que como será demonstrado não justiﬁcam
responsabilidade da Recorrente, não restou comprovada

a má-fé por parte da autuação da presidente da empresa, fato esse inclusive reconhecido pelo próprio trabalho realizado pela equipe técnica deste Egrégio Tribunal.
É certo que a necessidade de o dirigente máximo da Ceturb-GV veriﬁcar, em cada caso, o cumprimento de disposições legais corriqueiras pelos seus subordinados implicaria excessiva concentração de atribuições que inviabilizaram a administração de estruturas organizativas
complexas, tais quais as desempenhadas por aquela empresa pública, que lida com o transporte coletivo de milhares de usuários do Sistema Transcol, tratando-se de
uma das atividades administrativas mais penosas e complexas encampadas pelo Estado.
Trilhar o caminho em que se responsabiliza o gestor máximo indiscriminadamente por todas as ações praticadas
pelos funcionários hierarquicamente inferiores, ou por
atos/omissões identiﬁcados em períodos posteriores a
exoneração da recorrente, das quais não teve ciência ou
não deveria atual, além de contrariar as modernas tendências de organização gerencial em que se privilegiam
a descentralização de atividades e a segregação de funções, por certo remontará o emprego de conduta avessa
à legalidade e a razoabilidade.
É o caso identiﬁcado na referenciada instrução técnica
inicial, que pretende imputar responsabilidade à Diretora Presidente da Ceturb-GV por falhas identiﬁcadas que
nada se referem ao período de sua atuação, ou a atribuição a ela conferida.
Com o devido respeito, mas se uma dada obrigação administrativa se refere a espectro atribuído a outro ordenador, como esperar imputar à Recorrente a responsabilidade por aquele ato/omissão praticado? Se não houver provas de que tenha a Diretora Presidente, seja por
www.tce.es.gov.br

ação ou por omissão, faltado com o dever expressamente a ela cometido, seria razoável aplicar-lhe sanção? Ainda mais isoladamente? Quer nos parecer que não nobres Julgadores!
Tanto é verdade, que o Próprio Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, sensível a essa realidade vem
adotando com a justeza de espírito a ele conferida pela Constituição Estadual medidas para a salvaguarda de
garantias na individualização da pena, evitando atitudes
em ofensa a razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
Por sua vez, o Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas – NRC, por meio da Instrução Técnica de
Recurso 00217/2018-5 sugere, no mérito, o provimento parcial do presente Recurso de Reconsideração interposto pela recorrente, a ﬁm de reconhecer a extinção da
punibilidade, por estar presente o fenômeno da prescrição, afastando-se a condenação da multa imposta, mantendo-se, contudo, o julgamento pela irregularidade das
contas, por não ser imprescindível ao caso a confecção
da matriz de responsabilização.
Invocando as devidas vênias, discordo em parte do entendimento técnico e ministerial, pois percebo que que
em todas as irregularidades tratadas, apenas foi responsabilizado os ordenadores de despesa (Diretora Presidente, Diretor de Operação, Diretor de Planejamento e
Estudos Econômicos e Superintendente Administrativo e
Financeiro) e não os demais agentes que de alguma forma deram causa as irregularidades apontadas.
Ora, veriﬁco que, em que pese o esforço realizado pelos
técnicos deste Tribunal de Contas, na referida instrução,
não houve a correta individualização da conduta dos resSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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ponsáveis, bem como, do nexo de causalidade existente entre as suas condutas e os indícios de irregularidades apontados. Todas as irregularidades sugerem que,
ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como
responsáveis, outras ﬁguras atuantes, pois as atividades
estatais, em virtude da sua abrangência e complexidade,
não poderiam ser realizadas sem a distribuição de competências entre os diversos agentes públicos. Contudo,
apontaram-se apenas os ordenadores de despesas, dirigentes máximos da Empresa Pública, como responsáveis
nas irregularidades.

5159/2010-5 (ACÓRDÃO TC 237/2017 – PRIMEIRA CÂMARA) em que ﬁgurava a CETURB como unidade gestora e a recorrente como responsável acolheu as razões de
defesa dos responsáveis no sentido de que não foi devidamente individualizada a conduta dos gestores, julgando REGULARES as contas da Denise de Moura Cadete, Diretora Presidente, e dos senhores José Carlos Pereira Moreira, Diretor de Planejamento, e Fernando Elias
Miguel Assad – Diretor de Operações da Companhia de
Transportes Urbanos da Grande Vitória –CETURB, no
exercício de 2009:

Desse modo, em vista os fartos e pacíﬁcos precedentes
acumulados no âmbito deste Tribunal, nos quais proferi
voto, no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade como no caso concreto, deixo de reabrir a instrução processual, afastando a responsabilização da ora recorrente - processos TC 536/2006 (Acórdão 101/2017);
TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12
(Acórdão 161/13); TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015);
TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC
3541/2005 (Acórdão 548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).

[...]

Assim, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes e a segurança jurídica.

Base legal: art. 12 da Lei estadual 3693/1984 e artigo 20
do Estatuto Social Ressarcimento: sendo passível de ressarcimento ao erário o valor de R$ 3.878,92 correspondente a 2.012,932 VRTE.

Nesse sentido, esta Corte de Contas no processo TC

Nesse sentido, ratiﬁco integralmente o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas no tocante à incidência da prescrição da pretensão
punitiva desta Corte de Contas quanto às irregularidades formais constantes dos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3,
2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
4181/2013, abaixo discriminados:
[...]
Resta, portanto, o indício de irregularidade ensejador de
dano ao erário, constante do item 2.1.1.4da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4181/2013, qual seja:
- Manutenção de membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei (item
2.1.1.4 da ITC)

Para análise do mesmo, é mister considerar que tanto a
área técnica quanto o Ministério Público de Contas acawww.tce.es.gov.br

taram a alegação da senhora Denise de Moura Cadete
Gazzineli Cruz, em sede de sustentação oral, no sentido de que não foi devidamente individualizada a conduta dos senhores Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz
(Diretora Presidente), José Carlos Pereira Moreira (Diretor de Planejamento) e Fernando Elias Miguel Assad (Diretor de Operações), bem como, do nexo de causalidade existente entre as suas condutas e os indícios de irregularidades apontados. Ou seja, em que medida os responsáveis atuaram ou se omitiram para as irregularidades veriﬁcadas e o que lhe seria exigível conhecer acerca
do suposto ilícito.
Registra a área técnica, com intuito de fornecer elementos de convicção para se reiniciar ou não a instrução processual, que os fatos ocorreram em 2009 e que em breve análise dos autos, percebe-se que não há elementos
probatórios suﬁcientes para se apontar todos os outros
eventuais responsáveis, demandando, provavelmente, a
realização de diligência, que, contudo, poderá tornar-se
infrutífera em razão do longo tempo decorrido dos fatos.
Destaca, ainda, que este Tribunal, em casos análogos,
tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/
omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos os seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão
232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão
231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015).
Considerando que não há nos autos elementos suﬁcientes para que seja devidamente individualizada a conduta
de cada responsável, e a alta probabilidade de que a reSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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alização de diligência 8 anos após a ocorrência dos fatos
seja realmente infrutífera, entendo ser inviável a complementação da instrução do feito pela unidade técnica competente.
Impõe-se, portanto, a conclusão pelo afastamento da
responsabilidade dos gestores pela inconsistência relativa à Manutenção de Membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei, nos
moldes sugeridos pela área técnica e corroborados pelo
douto Órgão Ministerial.
Tendo em vista a prescrição das demais irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 11/2011, e que não foram registrados quaisquer indícios de irregularidades nos autos da Prestação de Contas
Anual, conclui-se pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de
Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Preliminarmente, por considerar prescrita a pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente às irregularidades formais constantes dos itens
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4181/2013;
3.2 Por acolher as razões da defesa e afastar a responsabilidade da senhor a Denise de Moura Cadete Grazzinelli Cruz e dos senhores José Carlos Pereira Moreira e
Fernando Elias Miguel Assad no tocante à inconsistência
apontada no item 2.1.1.4 da Instrução Técnica Conclusi-

va ITC 4181/2013 -Manutenção de membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei;
3.3 Por julgar regulares as contas da senhora Denise
de Moura Cadete Grazzinelli Cruz, Diretora Presidente, e dos senhores José Carlos Pereira Moreira, Diretor
de Planejamento, e Fernando Elias Miguel Assad – Diretor de Operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB, no exercício de 2009,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
AC Ó R D ÃO
Vistos, relatados e discutidos ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, considerar prescrita a pretensão
punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente
às irregularidades formais constantes os itens 2.1.1.1,
2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4181/2013;
2. Acolher as razões da defesa e afastar a responsabilidade da senhora Denise de Moura Cadete Grazzinelli
Cruz e dos senhores José Carlos Pereira Moreira e Fernando Elias Miguel Assad no tocante à inconsistência
apontada no item 2.1.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4181/2013 - Manutenção de membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei;
www.tce.es.gov.br

3. Julgar regulares as contas da senhora Denise de Moura Cadete Grazzinelli Cruz, Diretora Presidente, e dos senhores José Carlos Pereira Moreira, Diretor de Planejamento, e Fernando Elias Miguel Assad – Diretor de Operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória –CETURB, no exercício de 2009, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação aos responsáveis, nos termos do artigo
85 do mesmo diploma legal;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modiﬁcação de enunciado de súmula, de jurisprudência paciﬁcada ou de tese adotada em julgamento de
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e especíﬁca, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da conﬁança e da isonomia.
Por ﬁm, cumpre esclarecer, também com esteio na indigitada jurisprudência, não ser cabível a reabertura da
instrução processual após decurso de excessivo lapso
temporal (mais de 17 anos), como é o caso dos autos,
por ofensa a garantias constitucionais como a do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do
processo, ante a inviabilidade de defesa acerca de fatos
ocorridos há mais de uma década e da duração razoável
do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna, bem como os princípios básicos que regem as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, notadamente
as que se referem aos conceitos de priorização de auditorias (NAGs - 4205).
Por ﬁm, entendo que os efeitos do recurso apresentado
pela senhora Denise Denise de Moura Cadete Gazzinelli
Cruz sejam aproveitados pelos demais responsáveis, por
tratar-se de norma regimental, cuja aplicabilidade está
intrínseca ao julgamento do presente recurso. Neste sentido, é o entendimento do artigo 401 do RITCEES, que estabelece que “havendo responsabilidade solidária na decisão recorrida, o recurso apresentado por uma das partes aproveitará a todas, mesmo àquela que tiver sido julgada revel ou não o houver interposto”.
Assim, entendo que a decisão a ser proferida nestes autos, beneﬁciando a recorrente, deve ser estendida aos
demais gestores (José Carlos Pereira Moreira – Diretor
de Operação; Fernando Antônio Alencar – Diretor de
Planejamento e Estudos Econômicos e Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro), já

que a situação é idêntica e os interesses são consonantes e tratam-se dos mesmos atos. Cito como precedente os seguintes julgados: Parecer Prévio TC 023/2013
(Processo 3496/2009), Parecer Prévio 086/2014 (Processo 5609/2010), Parecer Prévio TC 085/2014 (Processo 5608/2010).

II.2.2 do voto, julgando REGULARES as contas da senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Diretora Presidente da CETURB-GV, no exercício de 2000, na forma
do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação à responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.3 Pelo aproveitamento das alegações de recurso da
senhora Denise Denise de Moura Cadete Gazzinilli Cruz –
Diretora Presidente, em benefício dos senhores José Carlos Pereira Moreira – Diretor de Operação; Fernando Antônio Alencar – Diretor de Planejamento e Estudos Econômicos e Sônia Maria Casotti – Superintendente Administrativo e Financeiro, de acordo com a previsão dos artigos 401 da Resolução 261/2013, para que seja julgado
Regular as suas contas, dando plena quitação;

Conselheiro relator

1.4 Dar CIÊNCIA, na forma regimental, aos interessados;

1. ACÓRDÃO

1.5 Arquivar os autos após os trâmites legais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

2. Unânime.

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho em parte o
entendimento trazido pelo NRC na Instrução Técnica de
Recurso 00217/2018-5 e Parecer do Ministério Público
de Contas 03567/2018-7 e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

1.1 Preliminarmente, por que seja declarada a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva deste Tribunal em relação
aos fatos tratados nestes autos, nos termos do artigo 71,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica)
e os artigos 373 a 375 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno);
1.2 DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração, afastando a responsabilidade da recorrente no
tocante às irregularidades apontadas na ITC 037/2002
e a condenação de multa imputada no ACÓRDÃO TC
362/2008 – Plenário, conforme exposto no item II.1.1 e
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 30/10/2018 - 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1876/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02782/2018-1, 04279/2012-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Marco Antônio da Silva
Recorrente: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Interessado: TACIANA PASOLINI MAGALHAES, ALBINA
CONSERVACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Procuradores: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO (OAB:

CAMPANA TRISTAO (OAB: 9445-ES), RUBENS CAMPANA
TRISTAO (OAB: 13071- ES), WILER COELHO DIAS (OAB:
11011-ES), ANDREI COSTA CYPRIANO, ISAAC PAVEZI
PUTON, JEDSON MARCHESI MAIOLI (OAB: 10922-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – QUESTÃO PRELIMINAR – ACÓRDÃO LAVRADO COM CONTEÚDO DIVERSO
DO QUE FOI DELIBERADO PELO COLEGIADO – NULIDADE DO ACÓRDÃO N.º 01121/2017-2 – ENCAMINHAR
À SGS PARA LAVRATURA DO ACÓRDÃO NOS TERMOS
CORRETOS – CONSIDERAR PREJUDICADA A ANÁLISE
DE MÉRITO DO RECURSO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO – ARQUIVAMENTO APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Edson Figueiredo Magalhães, em face do Acórdão n.º 01121/2017-2, prolatado nos autos do Processo TC 4279/2012, por meio do qual foi julgada procedente a representação, culminando na condenação do
recorrente ao pagamento de multa individual, no valor
equivalente a 2.000 VRTE, e ressarcimento ao erário no
importe de R$ 782.164,67 (setecentos e oitenta e dois
mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete
centavos), sendo R$ 312.611,67 (trezentos e doze mil,
seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos), em
razão da manutenção das seguintes irregularidades:

POS DE SOUZA (OAB: 14235-ES), MARLILSON MACHA-

3.1.1 Ausência de Fiscalização do Contrato, com imputação de ressarcimento da quantia de R$ 341.176,09
(item 2.1 desta ITC e item III.1 da ITI 673/2012).

DO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931-ES), RODRIGO

Responsável: Sr. Edson Figueiredo Magalhães; ressarci-

10041-ES), BRUNO RICHA MENEGATTI (OAB: 19794ES), DIOGO PAIVA FARIA (OAB: 12151-ES), LUCAS CAM-

www.tce.es.gov.br

mento da quantia de R$ 341.176,09 (trezentos e quarenta e um mil cento e setenta e seis reais e nove centavos);
3.1.2 Ausência de Aplicação das Penalidades Contratuais, com imputação de ressarcimento da quantia de
R$ 128.376,91 (item 2.2 desta ITC e item III.2 da ITI
673/2012).
Responsável: Sr. Edson Figueiredo Magalhães; ressarcimento da quantia de R$ 128.376,91 (cento e vinte e oito mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e um
centavos);
3.1.3. Outros Danos ao Erário decorrentes do Contrato nº 148/2009, com imputação de ressarcimento de
R$ 653.787,76 (item 2.4 desta ITC e item III.3.1 da ITI
673/2012).
Responsáveis: Sr. Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito; ressarcimento solidário com a sociedade empresária Albina Conservação e Serviços Ltda. da quantia de
R$ 312.611,67 (trezentos e doze mil seiscentos e onze
reais e sessenta e sete centavos), haja vista que o valor de R$ 341.176,09 já está sendo imputado no item
2.1 da ITC. Empresa Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda. – Contratada; ressarcimento da quantia de
R$ 653.787,76 (seiscentos e cinquenta e três mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos),
salientando que deste total a quantia de R$ 312.611,67
(trezentos e doze mil seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos) há responsabilidade solidária com o
Sr. Edson Figueiredo Magalhães.
Em seu recurso, arguiu a prescrição da pretensão punitiva, bem como a ausência de nexo causal entre atos
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praticados pelo recorrente e as irregularidades a ele
imputadas.
Ao ﬁnal, requereu a declaração da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a reforma do
Acordão n.º 01121/2017-2, para afastar as penalidades
impostas ou, por ﬁm, mitigá-las.
Por meio da Decisão Monocrática n.º 01084/2018-3, o
então relator deliberou pelo conhecimento do recurso,
encaminhando os autos à área técnica para instrução.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, na Instrução Técnica
de Recurso n.º 00252/2018-7, opinou pelo não provimento do recurso, com manutenção integral dos termos do Acórdão n.º 01121/2017-2.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 04339/2018-1, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo não provimento do Recurso de Reconsideração.
Na 34ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia
02/10/2018, o Dr. Marlison Machado Sueiro de Carvalho, patrono do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, realizou sustentação oral, por meio da qual suscitou, preliminarmente, um equívoco constante dos autos e, em
especial, da análise técnica.
Indicou o causídico que a irregularidade atinente à
ausência de aplicação das penalidades contratuais,
com imputação de ressarcimento da quantia de R$
128.376,91 (item 2.2 da ITC n.º 08372/2013-1, elaborada nos autos do Processo TC 4279/2012) foi, em verdade, afastada pelo colegiado, após o relator do pro-

cesso, Conselheiro Domingos Augusto Taufner, acolher
a proposta apresentada no Voto Vista n.º 00095/20171, preferido pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva.
Além disso, repisou os argumentos de mérito já apresentados.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, atenho-me à questão preliminar apresentada pelo patrono do Sr. Edson Figueiredo Magalhães,
na 34ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia
02/10/2018.
Analisando os autos do Processo TC 4279/2012, vislumbro que, de fato, assiste razão o recorrente.

Relator
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
CONVERTER os presentes autos em Tomada de Contas
Especial, na forma do art. 57, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da ocorrência
de dano ao erário, em face da manutenção das irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.3 desta decisão,
nos termos do artigo 115, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

Como se depreende do voto complementar (Peça
Complementar n.º 06339/2017-7) prolatado pelo então Conselheiro Relator, Domingos Augusto Taufner, o
mesmo encampou as razões expostas pelo Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva no Voto Vista n.º
00095/2017-1, afastando a irregularidade identiﬁcada
no item 2.2 da ITC n.º 08372/2013-1 (ausência de aplicação das penalidades contratuais, com imputação de
ressarcimento da quantia de R$ 128.376,91). Vejamos:

ACOLHER as razões de justiﬁcativas apresentadas pela Sra. Taciana Pasolini Magalhães e AFASTAR a sua responsabilidade antes as irregularidades apontadas;

“[...]

JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, referente aos exercícios 2009 a 2011,
CONDENANDO-O em ressarcimento ao erário, solidariamente com a sociedade empresária Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda, na quantia de R$
653.787,76, com fundamento no artigo 84, inciso III,
alíneas “c” e “e”, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.3 desta de-

Assim, após análise fática e jurídica dos presentes autos corroboro entendimento exarado pelo Conselheiro
em Substituição Marco Antonio da Silva, em seu Voto-Vista, VOTO, acompanhando-o na íntegra e divergindo parcialmente do entendimento técnico e Ministerial, para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

ACOLHER parcialmente as razões de justiﬁcativas
apresentadas pelo Sr. Edson Figueiredo Magalhães
– Prefeito de Guarapari/ES, nos exercícios de 2009 a
2011, AFASTAR a irregularidade indicada no item 2.2
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, pelas razões acima descritas;
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cisão;
APLICAR multa individual aos responsáveis Sr. Edson Figueiredo Magalhães, no valor equivalente a 2.000 VRTE’s e Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda., no
valor equivalente a 5.000 VRTE’s;
EXPEDIR ao atual Prefeito Municipal de Guarapari, no
sentido de que a designação de ﬁscal dos contratos seja feita por ato formal e recaia sempre em servidor efetivo da Administração Pública, indicando de forma clara e objetiva o seu nome, cargo e matrícula, bem como
descrevendo suas atribuições genéricas (art. 67, §§ 1º
e 2º da Lei nº 8.666/93) e especíﬁcas, se houver”.
No entanto, para a lavratura do Acórdão n.º
01121/2017-2, a Secretaria Geral da Sessões considerou o primeiro voto proferido pelo Conselheiro Relator,
fazendo constar no Acórdão a manutenção da irregularidade identiﬁcada no item 2.2 da ITC n.º 08372/20131, de forma diversa da que foi efetivamente deliberado
pela Corte. Vejamos:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4279/2012, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia cinco de setembro de dois mil e
dezessete, sem divergência, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer e considerar procedente a presente Representação, nos termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos do Regimento Interno, em razão
da manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 Ausência de Fiscalização do Contrato, com impu-

tação de ressarcimento da quantia de R$ 341.176,09
(item 2.1 desta ITC e item III.1 da ITI 673/2012). Responsável: Sr. Edson Figueiredo Magalhães; ressarcimento da quantia de R$ 341.176,09 (trezentos e quarenta e um mil cento e setenta e seis reais e nove centavos);

ao erário, com fundamento no inciso IV do art. 57 da
Lei Complementar 621/2012 c/c art. 317 do Regimento Interno;

3.1.2 Ausência de Aplicação das Penalidades Contratuais, com imputação de ressarcimento da quantia
de R$ 128.376,91 (item 2.2 desta ITC e item III.2 da
ITI 673/2012): Responsável: Sr. Edson Figueiredo Magalhães; ressarcimento da quantia de R$ 128.376,91
(cento e vinte e oito mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos);

4. Rejeitar razões de justiﬁcativas apresentadas pelo
senhor Edson Figueiredo Magalhães, e julgar irregulares suas contas, condenando-o em ressarcimento ao
erário no valor de R$ 782.164,67, sendo a quantia de
R$ 312.611,67 em solidariedade com a sociedade empresária Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda;

3.1.3. Outros Danos ao Erário decorrentes do Contrato nº 148/2009, com imputação de ressarcimento de
R$ 653.787,76 (item 2.4 desta ITC e item III.3.1 da ITI
673/2012) Responsáveis: Sr. Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito; ressarcimento solidário com a sociedade empresária Albina Conservação e Serviços Ltda.
da quantia de R$ 312.611,67 (trezentos e doze mil seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos), haja
vista que o valor de R$ 341.176,09 já está sendo imputado no item 2.1 da ITC. Empresa Albina Conservação
e Serviços Técnicos Ltda. – Contratada; ressarcimento
da quantia de R$ 653.787,76 (seiscentos e cinquenta
e três mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e
seis centavos), salientando que deste total a quantia de
R$ 312.611,67 (trezentos e doze mil seiscentos e onze
reais e sessenta e sete centavos) há responsabilidade
solidária com o Sr. Edson Figueiredo Magalhães.
2. Converter em Tomada de Contas Especial a presente Representação, tendo em vista a existência de dano
www.tce.es.gov.br

3. Acolher razões de justiﬁcativas apresentadas pela senhora Taciana Pasolini Magalhães, e afastando sua responsabilidade ante as irregularidades apontadas;

5. Julgar irregulares as contas da sociedade empresária Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda., condenando-a ao ressarcimento da quantia total de R$
653.787,76 com amparo no art. 84, inc. III, alíneas “c”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, sendo a quantia
de R$ 312.611,67 em solidariedade com o Sr. Edson Figueiredo Magalhães;
6. Aplicar multa individual aos responsáveis senhor Edson Figueiredo Magalhães no valor equivalente a 2000
VRTE e Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda.,
no valor equivalente a 5000 VRTE, nos termos do art.
62 da Lei Complementar Estadual 32/93;
7. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Guarapari
que a designação de ﬁscal dos contratos seja feita por
ato formal e recaia sempre em servidor efetivo da Administração Pública, indicando de forma clara e objetiva o seu nome, cargo e matrícula bem como descrevendo suas atribuições genéricas (art. 67, §§ 1º e 2º da Lei
8.666/93) e especíﬁcas, se houver;
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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8. Dar ciência aos interessados;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Abstiveram-se de votar, por suspeição, os senhores
conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo”.

no dia 05/09/2017, e posteriormente publicado, possibilitando à parte interessada a interposição de recurso
em face do decisum correto.
Prejudicada a análise de mérito do presente expediente recursal, já que interposto em face de acórdão declarado nulo.
Ante o exposto, divergindo da área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

O próprio Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, na Manifestação Técnica n.º
01359/2018-3, elaborada após a realização da defesa
oral, entendeu que, de fato, houve um erro na elaboração do acórdão e que o mesmo deve ser retiﬁcado.

1. ACÓRDÃO

Ocorre que, a despeito disso, o corpo técnico entendeu
que o mérito recursal deve ser enfrentado, considerando o texto que deveria ter constado do acórdão e não
aquela que, em verdade, consta.

1.1. DECRETAR A NULIDADE do Acórdão n.º
01121/2017-2, uma vez que os termos constantes do
mesmo não reﬂetem o que fora efetivamente deliberado pelo Plenário da Corte;

Nesse caso, divirjo do entendimento técnico, por entender que a lavratura do acórdão em termos diversos
do que aqueles deliberados pelo colegiado, representa
falha processual grave, devendo ser imediatamente retiﬁcada, de forma a não gerar prejuízos ao recorrente.

1.2. ENCAMINHAR os autos do Processo TC 4279/2012
à Secretaria Geral das Sessões para lavratura do acórdão nos termos efetivamente deliberados pelo Plenário da Corte, na sessão realizada no dia 05/09/2017,
devendo ser o mesmo posteriormente publicado, possibilitando à parte interessada a interposição de recurso em face do decisum correto;

Para tanto, entendo pela nulidade do Acórdão n.º
01121/2017-2, devendo ser os autos do Processo TC
4279/2012 devolvidos à Secretaria Geral das Sessões
para lavratura do acórdão nos termos efetivamente deliberados pelo Plenário da Corte, na sessão realizada

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

1.3. CONSIDERAR PREJUDICADA a análise de mérito
do presente Recurso de Reconsideração, uma vez que
anulado o Acórdão n.º 01121/2017-2, em face do qual
www.tce.es.gov.br

o mesmo fora interposto;
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 - 45ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Domingos
Augusto Taufner.
4.2 Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora), João Luiz Cotta Lovatti (convocado) e Marco
Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

122

ATOS DA 1a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
PARECER PRÉVIO

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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

Ministério Público Especial de Contas

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016

- CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, exercício de 2016,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e
alterações posteriores.

Processo: 05099/2017-4

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: LUIZ AMERICO BOREL, MARIA EMANUELA
ALVES PEDROSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA DE ALTO
RIO NOVO – EXERCÍCIO DE 2016 – ACOLHER AS RAZÕES
DE DEFESA - PARECER PRÉVIO REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO - ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

No Relatório Técnico 001070/2017-8 (evento 52) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 001522/2017-8 (evento
53) para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 002464/2017-1
(evento 56) e 002465/2017-5 (evento 57), os responsáveis encaminharam os documentos e justiﬁcativas (eventos 62 a 64), as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02192/2018-2 (evento 67), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas, concluindo nos
seguintes termos:

PARECER PRÉVIO TC-0106/2018
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

lidade da senhora Maria Emanuela Alves Pedroso, referente ao exercício de 2016 e o senhor Luiz Américo Borel, responsável pelo encaminhamento das contas.

I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Alto Rio Novo, sob a responsabiwww.tce.es.gov.br

Tendo em vista o que determina a legislação pertinente,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se que
esta Corte de Contas recomende ao Poder Legislativo de
Alto Rio Novo a REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas Anual, de responsabilidade de Maria Emanuela Alves Pedroso, na forma do art. 80 da lei complementar
621/12, em função da mantença da irregularidade dos
seguintes itens:
Item 2.6. Ausência de Controle das Fontes de Recursos
Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Encaminhadas no Anexo ao Balanço PatrimoSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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nial Consolidado, bem como no Relatório de Gestão Fiscal (Item 6.1.1 do RT 1070/2017); Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
Item 2.7. Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de
caixa para pagamento (Item 7.4.2 do RT 1070/2017); Base Normativa: art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Item 2.8. Despesas executadas em valores superiores às
receitas realizadas – Déﬁcit Orçamentário (Item 12.1.13
do RT 1070/2017); Base Normativa: artigos 85, 90, 91,
102 da Lei 4.320/1964.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o em. procurador Heron
Carlos de Oliveira elaborou o parecer PPJC 02457/20189 (evento 71) e manifestou-se de acordo com a área técnica.
Por ocasião da defesa oral, ocorrida na 22ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara realizada em 18/07/2018,
foram juntadas notas taquigráﬁcas (00109/2018-8) e
material referente a documentos da defesa (Memorial
00045/2018-1), onde o conselheiro relator determinou
o retorno dos autos ao seu gabinete para análise da documentação apresentada.
II FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Le-

gislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios,
onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de; BARROS,
Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas
Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal –
STF analisou a matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o parecer
www.tce.es.gov.br

é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de 2016,
informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face de dispositivos
da Constituição do Estado de Sergipe que dispõem sobre
as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte ﬁnal do inciso
XII do art. 68, que permite que as Câmaras Legislativas
apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, caso este não o ofereça em 180 dias a contar do
respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou ofensa
ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no
ponto, que o parecer prévio a ser emitido pela Corte de
Contas seria imprescindível, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. (FURTADO, José de Ribamar
Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas da
União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima
que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave
que, quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201,
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de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração ﬁnanceira do município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de três meses a três anos,
e a condenação deﬁnitiva acarreta a perda de cargo e
a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão ﬁscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ﬁcarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato de
prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos respon-

sáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: Sepúlveda
Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as duas
competências, além de manifesta, é tradicional, sempre
restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do
Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança –
ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do
Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das ﬁnanças da unidade federativa (União, estados, DF e municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos
programas governamentais, demonstram os níveis de
www.tce.es.gov.br

endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enﬁm,
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de
Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, 1 cic.
49, IX da CF/88). (g.n.)
Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para o
exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de
contas e julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do
Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília:
2007, p.70):
Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e
efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
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contas com foco na conduta do Chefe do Executivo no
exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.
Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução deﬁne em seu art. 3º,
“c”, III, as Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão
política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a
efeito pelo Poder Legislativo.
O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enﬁm, nos balanços gerais, deﬁnidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a ﬁscalização ﬁnanceira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vin-

te e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80,
I, II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 1070/2017-3
A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do chefe
do Poder Executivo municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas,
projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos
de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal,
quais sejam: o Plano Plurianual de Investimento, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;
bem como, em respeito às diretrizes e metas ﬁscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núwww.tce.es.gov.br

cleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2. FORMALIZAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENCAMINHAMENTO
DA PCA
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme disposições contidas na Instrução Normativa TC 34/2015, recebida e homologada no sistema
CidadES em 17/04/2017, nos termos do artigo 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, e
art. 34, §1º da Lei Orgânica do Município inobservando,
portanto, o prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas encerra-se em 17/04/2019.
Considerando o exposto, sugere-se a citação do atual
prefeito para apresentar justiﬁcativas, com base no art.
135 da Lei Complementar 621/2012 (passível de aplicação de multa).
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 826/2015,
elaborada nos termos do § 2º, do artigo 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), deﬁnindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e meSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tas ﬁscais a serem observados na execução orçamentária.

4.1.1 Abertura de créditos adicionais suplementares
acima do limite autorizado na LOA

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
847/2016, estimou a receita em R$ 24.700.000,00 e ﬁxou a despesa em R$ 24.700.000,00 para o exercício em
análise, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 1.235.000,00, conforme
5º da LOA.

Base Legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei
nº 4.320/64) e art. 5º da LOA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme demonstrado:
Tabela
Ressalva-se abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite autorizado na LOA conforme será relatado no item 4.1.1 deste RT
De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 3.115.025,33 conforme segue:
Tabela
Veriﬁca-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
Tabela
Ressalva-se abertura de créditos adicionais com a fonte
de excesso de arrecadação em valor superior ao excesso de arrecadação alcançando no exercício e o déﬁcit de
execução orçamentária em recursos de convênios conforme relatado no item 4.1.2.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

Conforme demonstrado na tabela 01 deste relatório veriﬁcou-se que form abertos créditos adicionais suplementares no total de R$ 2.538.066,22, com base na Lei
Orçamentária Anual, conforme demonstrado na tabela
a seguir:
Tabela 1.1 Créditos adicionais abertos com amparo na
LOA – Lei nº 847/2016.
Tabela
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 1.235.000,00
e a efetiva abertura foi de R$ 2.538.066,22, constata-se
a infringência à autorização estipulada. Face ao epôsto,
propõe-se a citação da ex prefeita para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais legais
e contábeis.
4.1.2 Abertura de crédito adicional com a fonte excesso
de arrecadação inexistente.
Base legal: CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43, §1º,
inciso II da Lei nº 4.320/64
Examinou-se o Balanço Orçamentário Consolidado e
constatou-se que o município de Alto Rio Novo registrou
déﬁcit de arrecadação de R$ 3.301.254,65 e déﬁcit orçamentário de R$ 1.427.917,42, este último demonstrado na tabela 09 deste RT.
Apesar do déﬁcit de arrecadação acima citado, a ex-Chefe do Poder Executivo do município autorizou abertura
de créditos adicionais utilizando a fonte de recursos exwww.tce.es.gov.br

cesso de arrecadação no montante de R$ 2.633.508,40,
conforme evidenciado na tabela 03 – fonte de créditos
adicionais e na tabela abaixo:
Tabela 3.1 Créditos adicionais abertos em 2015 com a
fonte excesso de arrecadação
Tabela
Constatou-se que o déﬁcit de arrecadação total de R$
3.301.254,65 evidenciado no Balanço Orçamentário
Consolidado – Exercício 2016, supera o excesso de arrecadação registrado por natureza de receita orçamentária
no mesmo demonstrativo, conforme evidenciado na tabela a seguir:
Tabela
As receitas orçamentárias exibidas na tabela 3.2 acima demonstram excesso de arrecadação no total
de R$ 1.545.509,17, sendo este valor inferior em R$
1.087.999,23 aos créditos adiconais abertos no exercício sob exame, com a fonte excesso de arrecadação (R$
2.633.508,40).
Destaca-se que as demais receitas orçamentárias demonstradas no Balanço Orçamentário Consolidado apresentaram déﬁcit de arrecadação, sendo os mais relevantes os contabilizados nas contas receita de transferências
correntes intergovernamentais e receita de transferências de capital intergovernamentais nos montantes de R$ 2.683.432,32 e – R$ 1.300.000,00 respectivamente.
Observou-se ainda, que o município autorizou, mediante
decretos executivos, a abertura de créditos especiais para atender despesas de capital utilizando a fonte recursos de convênios, conforme evidenciados na tabela 3.3
abaixo. Constatou-se que o município obteve um excesso de arrecação de R$ 978.676,78 em recursos de conSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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vênios, conforme demonstrado na tabela 3.2 anterior.
Entretanto, conforme evidenciado no BALEXO Consolidado, foram empenhados R$ 1.078.626,78, em despesas de capital, em dotações autorizadas por créditos especiais abertos nas fontes de convênios, registrando um
déﬁcit de arrecadação na fonte retrocitada no valor de
-R$ 85.950,00 (R$ 992.676,78 – R$ 1.078.626,78) conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela
Considerando todo o exposto, considerando o déﬁcit de
arrecadação total de R$ 3.301.254,65, considerando que
no Exercício de 2016 foram abertos créditos adicionais
no montante de 2.633.508,40 com a fonte de recursos
excesso de arrecadação, considerando o déﬁcit de execução orçamentária em recursos de convênios, propõe-se a citação da responsável para apresentar justiﬁcativas, comprovado as receitas arrecadas por vinculação
dos recursos utilizadas na abertura dos créditos adicionais por excesso de arrecadação, devidamente acompanhados de provas documentais, contábeis e legais.
4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política ﬁscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capacidade que o município tem
em gerar receitas suﬁcientes para custear as despesas
correntes e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.
As receitas primárias (não-ﬁnanceiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de

serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias
à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas ﬁnanceiras).

belecida na LDO para resultados primário e nominal do
município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:

Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida ﬁscal líquida, indicando a necessidade ou não de ﬁnanciamento do setor público junto a terceiros.

Tabela

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de resultados primário e nominal, conforme o §1º do art. 4º:

TC 5669/2016 – Meta Bimestral de Arrecadação, 1º bimestre de 2016

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento
das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta estawww.tce.es.gov.br

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas conforme consta nos seguintes processos:

TC 4415/2016 – Resultado Nominal, 2º bimestre de 2016
TC 10179/2016 - Resultado Nominal, 4º bimestre de
2016
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO
quanto à limitação de empenho
Base Legal: art. 9º da LC nº 101/2000 (LRF) e art. 24 da
LDO (Lei Municipal nº 1.759 de 07/10/2015)
Veriﬁcou-se que o município, em 2016, não atingiu a meta estabelecida na LDO para resultado nominal, bem como meta de arrecadação (tabela 04).
Assim, no exercício sob exame, o município não alcançou o planejamento ﬁscal colocando em situação de risco ﬁscal o Poder Executivo Municipal haja vista o descumprimento das metas estabelecida na LDO para resultado nominal e meta de arrecadação (tabela 04) no Exercicio de 2016.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por
ato próprio e nos montantes necessários, da limitação
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de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
A LDO do município contém a previsão em seu art. 25 de
quais são os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação ﬁnanceira, na hipótese do não atingimento das metas de resultado nominal e
primário, conforme a seguir:
Figura
Tendo em vista que o município encerrou o exercício em
análise com déﬁcit orçamentário, recebeu pareceres de
alerta deste TCEES pelo não cumprimento das metas e
possui em sua LDO requisitos a serem observados diante
de tal hipótese, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF
e 25 da LDO, a citação do responsável para justiﬁcar-se,
trazendo aos autos os atos que implementaram a limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, segundo
os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, veriﬁca-se que
houve uma arrecadação de 86,63% em relação à receita prevista:
Tabela
A receita orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue:
Tabela
A execução orçamentária consolidada representa
82,06% da dotação atualizada, conforme se evidencia na
tabela a seguir:
Tabela
A despesa orçamentária, segundo a classiﬁcação por categoria econômica, é a que segue:

Tabela
A execução orçamentária evidencia um resultado deﬁcitário no valor de R$1.427.917,42, conforme demonstrado a seguir:
Tabela
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução ﬁnanceira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o
exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela
Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos termos de veriﬁcação:
Tabela
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
5.1 Divergência entre o saldo do termo de veriﬁcação
das disponibilidades de caixa consolidado e a soma das
disponibilidades de caixa das unidades gestoras do município.
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64
Observou-se que as disponibilidades do município de Alto Rio Novo, informadas no arquivo TVDISP-Consolidado
totaliza R$ R$ 1.121.377,37 e diverge em R$ 1.765.579,06
das disponibilidades de caixa das unidades gestoras do
município de Alto Rio Novo informadas nos recpecitos
TVDISP, cujo montante totaliza R$ 2.886.956,43 conforme demonstrado na tabela 11 anterior.
www.tce.es.gov.br

Considerando a inconsistência acima indentiﬁcada pelo
sistema CidadES e ausência de notas explicativas às demonstrações contábeis quanto a situação relatada, propõe-se a citação da ex prefeita para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais.
6. EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor
de R$ 1.839.614,84. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas reﬂetiu positivamente
no patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Tabela
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:
Tabela
Demonstra-se, a seguir, o resultado ﬁnanceiro apurado
no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no
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Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro (Fonte de
Recursos):

ais. Também foi veriﬁcada a não evidenciação das obrigações ﬁnanceiras no RGF.

Tabela

Constatou-se ainda que o superávit ﬁnanceiro evidenciado no Balanço Patrimonial, na fonte de recuso próprios,
é de R$ 4.666.653,13, sendo que o ativo ﬁnanceiro total,
antes de qualquer dedução, é menor, no montante de
R$ 4.333.357,24. Considerando que o resultado ﬁnanceiro resulta do confronto entre ativo e passivo ﬁnanceiro,
constata-se a impossibilidade de haver superávit de R$
4.666.653,13.

O superávit ﬁnanceiro, representado pela diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de
créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei
4.320/1964.
Ademais, veriﬁca-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Tabela
6.1.1 Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado, bem como no Relatório de Gestão Fiscal
Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), veriﬁcou-se que os valores constantes nas disponibilidades, obrigações ﬁnanceiras e os resultados ﬁnanceiros das diversas fontes de recursos são
inconsistentes com os apresentados no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre de 2016. A seguir
Anexo 5 encaminhado pelo município:
Tabela
O município possui, segundo o Balanço Patrimonial, disponibilidade de caixa bruta de R$ 2.886.956,43, sendo que a evidenciada no RGF é de apenas 131 mil re-

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do
art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos legalmente vinculados à ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justiﬁcativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade.
7. GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
www.tce.es.gov.br

A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e
pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que
por sua vez, segundo deﬁnição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016,
que, conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 20.288.368,67
Constatou-se, com base na documentação.o que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 53,73% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela
Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites legal e prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 57,34% em relação à receita corrente líquida, conforme demonstrado
na planilha AÊNDICE C deste relatório, e evidenciado reSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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sumidamente na tabela a seguir:
Tabela
Conforme se observa da tabela anterior, considerando
as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a
Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para ﬁns ﬁscais, corresponde ao montante total das obrigações ﬁnanceiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de operações
de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações de crédito em
virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o
montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres ﬁnanceiros (disponibilidade de caixa e
demais haveres ﬁnanceiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo 52

da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução 40/2001,
disciplinado que a dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da
prestação de contas anual do município, ao ﬁnal do exercício em análise, a dívida consolidada líquida representou 47,40% da receita corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a seguir:
Tabela
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação supramencionada.

A Constituição da República outorgou a competência ao
Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos
municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação das operações de
crédito pelos municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou deﬁnido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:

7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS

16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um
exercício ﬁnanceiro;

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da
Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea
“c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos
ﬁnanceiros assumidos em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição ﬁnanciada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos ﬁnanceiros.

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias
concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e
dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu
que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta
e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:

As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são deﬁnidas pela LRF como
operações de crédito destinadas a atender insuﬁciência
de caixa durante o exercício ﬁnanceiro.

Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer
garantias anteriormente prestadas;

www.tce.es.gov.br

Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,
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deﬁnido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal deﬁniu,
conforme artigo 10 da Resolução 43/2001, que o saldo
devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as
disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de
contas, os montantes e limites de operações de crédito
contratadas pelo município, apurados ao ﬁnal do exercício em análise:
Tabela
De acordo com os demonstrativos encaminhados [não]
foram extrapolados, no exercício, os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e
no art. 167 da Constituição da República, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias.
7.4 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
7.4.1 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar

O passivo ﬁnanceiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos
de terceiros.
Restos a pagar são as despesas legalmente empenhadas
pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classiﬁca os restos a pagar da seguinte forma,
em seu art. 36:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, porém o objeto adquirido
ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o
pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi veriﬁcado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.
www.tce.es.gov.br

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução,
não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa
forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não
paga será inscrita em restos a pagar não processados.
Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à ﬁnalidade especíﬁca, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo
5), que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para ﬁns da inscrição em Restos a Pagar
de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a veriﬁcação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-ﬁnanceira
de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suﬁciente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações
de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente mencionados, e ainda, consideranSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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do-se as informações encaminhadas pelo responsável
em sua prestação de contas, veriﬁcou-se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão
Fiscal do Poder Executivo (2º semestre de 2016) são as
que seguem:

dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suﬁciente disponibilidade de caixa para este efeito.

Tabela

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer sobre o tema em seu Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), assim se pronunciou:

Notas explicativas à tabela 22:
a) Não foi constatado restos a pagar não liquidados cancelados no exercício;
b) A coluna demais obrigações é composta de consignações, depósitos, outras obrigações a curto prazo.
c) As despesas despesas de exercícios anteriores (elemento 92) empenhadas em 2017 totalizaram R$
9.762,29, e foram utilizadas as seguintes fontes: Saúde
Recursos Próprios: R$ 9.502,00 e Recursos Não Vinculadas: R$ 261,29. Conforme demonstrado na tabela acima
a disponibilidade líquida na fonte Saúde Recursos Próprios em 31/12/2016 totalizou R$ 21.899,31
e) a tabela acima foi gerada pelo sistema CidadES com
base nos dados encaminhados no TVDISP e DEMRAP,
ambos arquivos encaminhados em anexo a PCA em formato estruturado xml.
d) O município de Alto Rio Novo não possui RPPS
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
7.4.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa para pagamento
Base legal: art. 42 da LRF
Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de
Responsabilidade Fiscal estabeleceu, em seu artigo 42,
a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, nos

Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício ﬁnanceiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suﬁciente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução ﬁnanceira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,
a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão ﬁscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos ﬁnanceiros.

exercício” e não apenas nos dois últimos quadrimestres.
[...]
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o ﬁnal do ano ou, se for o caso,
ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados
no ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a
ser observado é o de disponibilidade de caixa, considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o ﬁnal do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.
Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações
dos recursos públicos (parágrafo único do art. 8º da mesma lei), a veriﬁcação do cumprimento se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade
de caixa existente, levando-se em conta os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do exercício e não apenas nos dois últimos quadrimestres. Havendo insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros, resta conﬁgurado o descumprimento do dispositivo.

[...]

Entende-se como assunção de obrigação de despesa
aquela proveniente de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62):

Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de
contratação no seu último ano de mandato, o gestor deve veriﬁcar previamente se poderá pagá-la, valendo-se
de um ﬂuxo de caixa que levará em consideração “os encargos e despesas compromissadas a pagar até o ﬁnal do

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais

www.tce.es.gov.br
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como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
(grifo nosso).
Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento
de contrato, a nota de empenho pode extrapolar o aspecto meramente orçamentário-ﬁnanceiro e assumir natureza contratual.
Do detalhamento a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu obrigações de despesa no período vedativo (01/05 a 31/12/2016) com insuﬁciência de recursos
ﬁnanceiros para pagamento, nas seguintes fontes de recursos:
Tabela
Os restos a pagar empenhados e liquidados no período
vedativo, derivados ou não de contratações pactuadas
são os evidenciados no APÊNDICE G deste Relatório Técnico, nas fontes Educação (Recursos próprios) e Não Vinculados.
Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações sobre as obrigações de despesa consideradas na
apuração: nº e data do empenho, fornecedor, histórico
da despesa, classiﬁcação dos restos a pagar entre processados e não processados, valor, fonte de recursos, nº
e data de assinatura do contrato/congênere.
Diante do exposto, propomos a citação da responsável
para apresentar alegações de defesa acompanhadas de
documentos comprobatórios.
7.5 DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER
NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO.
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II,
subseção II, questões acerca da despesa com pessoal e
de seu controle total:

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art.
169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao ﬁnal do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no
art. 20.
Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao ﬁnal de mandato do titular do Poder Executivo Municipal, necessário que seja avaliada a mencionada disposição estabelecida no parágrafo único do art.
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para tanto, mister demonstrar a forma como esta Corte de Contas dá interpretação ao mencionado dispositivo. Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada
esta matéria e o Plenário desta Corte de Contas ﬁrmou
entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012,
publicado no Diário Oﬁcial do Estado de 25/01/2012, de
onde se extrai:
Já o preceito contido no parágrafo único do referido art.
21, além do cunho de moralidade pública implícito no
citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em ﬁnal de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o
conseqüente comprometimento dos orçamentos futuwww.tce.es.gov.br

ros e a inviabilização das novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a todos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma que
o caput do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar a administração nos últimos 180 dias da gestão de seus dirigentes, uma vez
que, se assim fosse, nesse período, estariam impedidos
de realizar qualquer tipo de ato que resultasse aumento de despesa. Dessa forma, considerando que o objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da
Lei Complementar nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações dos administradores voltadas para o atingimento das metas previstas
no planejamento do órgão. 15. Assim, para que haja a
incidência da vedação prevista no mencionado dispositivo legal, com a consequente nulidade dos atos, é necessário que estes se apresentem conjugados dos seguintes
pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal, reﬂetir ato de favorecimento indevido e ser praticado
nos 180 dias que antecedem o ﬁnal do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os atos de continuidade administrativa que,
guardando adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação especíﬁca e suﬁciente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...]
Isto posto, conclui-se que a concessão de abono pecuniário pela Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, cedidos e inatiSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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vos, pode acontecer por meio de lei em sentido estrito/
formal, de iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias, observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, §
1º, da CF.”
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos
últimos 180 dias (de 05 de julho até ﬁnal do exercício) do
mandato do Prefeito Municipal, foi analisada a informação das folhas de pagamento referentes às competências de junho a dezembro do exercício em análise, de onde se apurou:
Tabela
Observação: O município de Alto Rio Novo não possui
RPPS
Tabela
Como resultado, depreende-se que não há evidências de
descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de
Contas.
7.6 RENÚNCIA DA RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária,
da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentá-

ria, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O artigo 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da
renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação
dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o
exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneﬁciar instituições com renúncia de receita.
8. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da
República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de
www.tce.es.gov.br

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e
devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) para o pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 29,91% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
planilha de apuração, APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
proﬁssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação
que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 71,41% das receitas provenientes do Fundeb,
conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o ﬁnanciamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Deﬁniu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios,
objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibi-

lidade, ﬁscalização, avaliação e controle da aplicação dos
recursos destinados à saúde.

dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.

1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 21,20% da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a
seguir:
Tabela
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) e atribuiu
aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência ﬁscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
www.tce.es.gov.br

1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) resumiu as funções dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores,
pais de alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao
chefe do Poder Executivo para que este, por ato oﬁcial,
os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e ﬁscalização
da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB
não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do
Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas
ou irregularidades eventualmente cometidas, para que
as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha
a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo
em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, veriﬁcando os registros contábeis e os
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise
da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-ﬁnanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notiﬁcar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades
na utilização dos recursos.

Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que integra a
prestação de contas anual do município, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado não se manifestou quanto a aprovação ou reprovação das contas, julgando-se
impossibilitado de emitir opinião, em razão de inconsistências das informações e a falta de documentações
passíveis de análises e conclusões pelo referido conselho, conforme veriﬁcou-se pela ata da reunião do Conselho Municipal de Controle e Acompanhamento Social do
Fundeb realizada no dia 21 de março de 2017.

Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em
seu âmbito de atuação.

8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE

A Instrução Normativa TC 34/2015 disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos
artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.

A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos
de Saúde a competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução
orçamentária e ﬁnanceira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações
respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
(LC 141/2012, art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:

No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração
do relatório detalhado referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução ﬁnanceira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.

Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a
prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
9. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.

Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os
municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.

Auditorias realizadas ou em fase de execução no período
e suas recomendações e determinações;

Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
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limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela
Portanto, veriﬁca-se, da tabela acima, que o limite constitucional foi cumprido.
10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a ﬁnalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eﬁcácia e eﬁciência, da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão

institucional.
No parágrafo primeiro, ﬁcou estabelecido que “os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e ﬁscalização do Sistema
de Controle Interno da Administração Pública, aprovando também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, e
estabelecendo prazos para que os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 34/2015 previsão para
encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no Anexo II,
Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC
nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
www.tce.es.gov.br

Com base nos documentos encaminhados, constata-se
que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei
municipal 1379/2012, sendo que a Câmara Municipal
não subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, sendo que não foram apontados indicativos de irregularidades.
11. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
12. ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS)
12.1 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
12.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabeSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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la seguinte:

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001

da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Tabela

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

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

Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados.

Tabela

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

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

Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação
Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001

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

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

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

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela seguinte:

Tabela

Tabela

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

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

12.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação
Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário

12.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
www.tce.es.gov.br

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela seguinte:
Tabela
12.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
seguinte:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
12.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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12.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
seguinte:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se observância ao método das partidas dobradas.
12.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita prevista, conforme demonstrado na tabela seguinte:
Tabela
Conforme consistência eletrônica de dados realizada pelo sistema CidadES a autorização da despesa (dotação atualizada) extrapolou a receita prevista em R$

3.115.025,33 (tabela 42).
Observou-se que a dotação a maior no valor de R$
3.115.025,33 foi em decorrência de abertura de créditos
adicionais no exercício de 2016 com as fontes de recursos superávit ﬁnanceiro do exercício anterior no valor de
R$ 481.516,93 e excesso de arrecadação no valor de R$
2.633.508,40. Porém, o muncipio apresentou déﬁcit de
arrecadação conforme relatado no item 4.1.2 deste relatório, não havendo o necessário suporte orçamentário e
legal que justiﬁque o déﬁcit de previsão orçamentário indicado pelo sistema CidadES.
Pelo exposto, propõe-se a citação da ex prefeita para
apresentar justiﬁcativas acompanhadas de provas documentais
12.1.13 Despesas executadas em valores superiores às
receitas realizadas
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela
Conforme indicado sistema CidadES veriﬁcou-se que as
despesas empenhadas suplantaram as receitas arrecadadas no exercício de 2016, tendo o município de Alto Rio Novo apresentado déﬁcit orçamentário de R$
1.427.917,42 (tabela 44).
Ressalva-se que os créditos adicionais abertos no exercício de 2016 com a fonte superávit ﬁnanceiro do exercício
anterior no valor de R$ 481.516,93 não foram suﬁcientes
para cobrir o déﬁcit orçamentário supra citado.
Considerando o exposto, propõe-se a citação da ex prewww.tce.es.gov.br

feita para apresentar justiﬁcativas acompanhadas de
provas documentais
13. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Legal: Lei Municipal nº 1.579 de 03/09/2012; arts.
37, incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição
da República.
A Lei Municipal 736/2012 ﬁxou os subsídios do Prefeito
e do Vice-Prefeito do município de Alto Rio Novo, para
a legislatura 2013/2016, em R$ 8.500,00 e R$ 4.200,00
respectivamente, podendo ser atualizados anualmente,
sempre na mesma data e idêntico índice concedido sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais,
a título de revisão de caráter geral anual, conforme previsto no artigo 4º da lei em comento.
Da análise das ﬁchas ﬁnanceiras da Prefeita e do Vice-Prefeito referentes ao exercício de 2016, veriﬁca-se que
a Prefeita, percebeu R$ 8.500,00 mensais a título de subsídio; e o Vice-Prefeito, percebeu 4.200,00 mensais a título de subsídio no decorrer do exercício de 2016.
Diante do exposto, constata-se que as despesas com a
remuneração desses Agentes Políticos, durante o exercício 2016, estão em conformidade com os dispositivos legais supracitados.
14. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, reﬂetiu a
atuação da prefeita municipal responsável pelo governo
no exercício de 2016, chefe do Poder Executivo municipal, no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

140

ATOS DA 1a CÂMARA

teve por base as informações apresentadas nas peças e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela citação da responsável, com base
no artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012:
Tabela
II.3 DAS IRREGULARIDADES AFASTADAS NA ITC
2192/2018
Insta salientar que as irregularidades apontadas no Relatório Técnico descritas abaixo, sob as quais a área técnica sugeriu o afastamento:
II.3.1 Descumprimento de prazo de encaminhamento da
PCA (item 2.1 do RT 01070/2017 e 2.1 da ITC 2192/2018).
II.3.2 Abertura de créditos adicionais suplementares
acima do limite autorizado na LOA (item 4.1.1 do RT
01070/2017 e 2.2 da ITC 2192/2018).
II.3.3 Abertura de crédito adicional com a fonte excesso
de arrecadação inexistente (Item 4.1.2 do RT 1070/2017
e 2.3 da ITC 2192/2018).
II.3.4 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho (Item 4.2.1 do RT 1070/2017
e 2.4 da ITC 2192/2018).
II.3.5 Divergência entre o saldo do Termo de Veriﬁcação
das Disponibilidades de Caixa Consolidado e a soma das
disponibilidades de caixa das unidades gestoras do município (Item 5.1 do RT 1070/2017 e 2.5 da ITC 2192/2018).
II.3.6 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada (Item 12.1.12 do RT
1070/2017 e 2.8 da ITC 2192/2018).
Acompanho o posicionamento vertido pela área técnica

quanto ao afastamento das irregularidades expostas acima e em relação aos indicativos de irregularidades remanescentes, passo a expor as razões que formaram meu
convencimento.
II.4 IRREGULARIDADES REMANESCENTES
A defendente apresenta em defesa oral algumas questões que devem ser levadas em consideração antes da
emissão do parecer prévio das contas ora analisadas, senão vejamos:
II.4.1 Ausência de Controle das Fontes de Recursos Evidenciadas no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro encaminhadas no Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado, bem como no Relatório de Gestão Fiscal (Item 6.1.1 do RT 1070/2017 e 2.6 da ITC 2192/2018).
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
Alega a defendente que o motivo técnico da divergência,
foi a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, que ocasionaram as inconsistências nas fontes de recursos de disponibilidade e empenhos a pagar por fonte.
Segue a defendente, encaminhando o Fluxo de Caixa detalhado por fonte de recurso, evidenciando as informações exigidas no Relatório de Gestão Fiscal da Lei.
Pois bem.
Após análise do ﬂuxo de caixa encaminhada pela defendente, veriﬁquei que se mantem a divergência entre o
superávit ﬁnanceiro apresentado no anexo do Balanço
Patrimonial, o apresentado no Anexo 5 do RGF (Sistema
LRFWeb) e o ﬂuxo de caixa encaminhado para a substituição.
www.tce.es.gov.br

O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da LRF, a saber:
Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
ou despesa obrigatória ﬁquem identiﬁcados e escriturados de forma individualizada;
Observa-se que o gestor apresentou a disponibilidade ﬁnanceira existente por fontes de recursos, entretanto, as
inconsistências permaneceram, deixando de apresentar
corretamente o superávit ﬁnanceiro por fonte a ser utilizado de forma individualizada para abertura de créditos
adicionais no exercício seguinte.
Logo, a informação deverá ter utilidade para a abertura
de créditos adicionais no próximo exercício, não inﬂuenciando na apuração do resultado orçamentário, ﬁnanceiro e patrimonial do exercício corrente, sendo ponto de
análise na prestação de contas do exercício de 2017, caso o município tenha utilizado essa fonte para suplementação.
Diante dos fatos constatados nesse processo, a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado
com impropriedade formal. Deixo de considerá-lo, contudo, de natureza grave.
Por ﬁm, determino ao atual gestor que realize a paraSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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metrização dos relatórios: Anexo do Balanço Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro
Apurado no Balanço Patrimonial e o Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o objetivo da correta evidenciação das fontes de recursos.
II.4.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa paga pagamento (Item 7.4.2 do RT 1070/2017 e 2.7
da ITC 2192/2018).
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
II.4.3 Despesas executadas em valores superiores às receitas realizados – déﬁcit orçamentário (Item 12.1.13
do RT 1070/2017 e 2.9 da ITC 2192/2018).
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº
4.320/64.
Analisarei as duas irregularidades em conjunto por se
tratarem do mesmo objeto, ou seja, despesas realizadas
sem disponibilidade ﬁnanceira.
Em linhas gerais, a defendente apresenta a situação econômica e ﬁnanceira do município durante sua gestão,
evidenciando que cumpriu todos os limites legais e constitucionais, também informa que em 2014 o município
foi o terceiro em maior volume de investimento per capita do Estado, e em 2016, ﬁcou entre os municípios que
tiveram mais ganham com o Índice de Participação dos
Municípios (IPM).
Continua discorrendo que em sua gestão, além de reduzir a dívida herdada de seu antecessor, pagou toda a dívida gerada em seu mandato, mesmo diante de um período de recessão no país.
Também pontuou que dois fatores naturais geraram pre-

juízos à municipalidade: fortes chuvas intercaladas por
períodos de seca, onde utilizou recursos próprios para
fazer o enfrentamento aos danos causados pelos fenômenos.
Alega a defendente que, visando solucionar todo passivo registrado na gestão anterior, bem como no intuito de organizar contabilmente o município, já no início
de sua gestão procedeu com a baixa de débitos prescritos, transferência da dívida ﬂutuante para dívida fundada, com parcelamentos dos valores devidos em restos a
pagar.
Sobre este prisma, mas em outras palavras, a defesa
questiona a forma de atuação de nosso corpo técnico,
entendendo que deveríamos ir além dos preceitos legais
e levar em consideração a situação vivenciada no município, bem como o caráter de essencialidade de algumas
despesas públicas, exempliﬁcando as seguintes despesas
realizadas em sua gestão, ditas como essenciais em seu
contexto de atuação:
Primeiramente, argumenta que a festa do município, inicialmente por ela suspensa, foi mantida após o protesto
da sociedade e, por trazer divisas para o comércio local
e por se constituir a principal atividade de lazer de vulto
à população da região, ensejando, também em razão do
clamor dos comerciantes, a alteração de sua data de realização para coincidir com a do recebimento da colheita do café, o que viria a fomentar ainda mais o comércio local.
Por outro lado, justiﬁca a locação de imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, em que funciona
auditório para realização de curso de qualiﬁcação proﬁssionalizante, almoxarifado, material de higiene e limpeza e merenda escolar, abrigando naquele local atividades
www.tce.es.gov.br

administrativas da Educação há mais de dez anos.
A defesa também intenta explicar as despesas com diárias pagas à Brasília, sob o argumento da necessidade de
pleitear recursos federais em razão de convênios ﬁrmados com o governo federal, cujos objetivos contemplados seriam, entre outros, a construção de muros de arrimo, liberado em 24/10/2016, e a aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde do município,
também liberados ao ﬁnal de sua gestão.
Ainda sob este aspecto argumenta que em se tratando
de município de pequeno porte os recursos federais são
de suma importância, o que demandou a organização
de sua gestão e uma prestação de contas adequada dos
convênios respectivos, o que veio a socorrer o município
de ﬁcar impossibilitado de ﬁrmar novos convênios e/ou
não poder receber novos repasses.
No que diz respeito à dívida previdenciária, aﬁrma que o
orçamento de seu sucessor não ﬁcou comprometido (orçamento de 2017), uma vez que ao assumir uma dívida
previdenciária de vulto, organizou seus pagamentos via
parcelamentos realizados a longo prazo, o que evitou dívidas passíveis de comprometer o orçamento vindouro.
Além disto, segundo a defendente, sua gestão foi ﬁnalizada com todas as certidões devidamente válidas e regularizadas.
Por ﬁm, a defesa solicita a este Corte de Contas uma análise contábil histórica do município a ﬁm de veriﬁcar a
veracidade de suas alegações e compreender a situação
herdada, bem como os esforços realizados pela defendente em prol do município em questão, no intuito de alcançar o equilíbrio orçamentário e ﬁnanceiro legalmente exigido.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Pois bem.
Em suma, a defesa se reporta a diﬁculdade que suportou em sua gestão para equilibrar as contas públicas, em
razão dos saldos remanescentes de dívidas herdadas de
2012.
Não é demais relembrar que vivemos desde o ﬁm do ano
de 2014 a pior recessão econômica da história do Brasil,
retratado por um declínio que parece sem ﬁm. Não bastasse o encolhimento do Produto Interno Bruto nacional
da ordem de 3,8% (três vírgula oito por cento) em 2015,
a propositura das (poucas) medidas anticíclicas na esfera federal no ano subsequente foram absolutamente insuﬁcientes para reverter o viés de queda da economia,
o que fez o país amargar outro índice negativo congênere, de 3,6% (três vírgula seis por cento) em 2016, que em
escala global só foi pior em países que atravessam franca guerra civil.

mestres. § 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa
de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente
aos quatro últimos trimestres.

Neste contexto, importa deixar registrado que o gestor
que a antecedeu teve em todo seu mandato suas contas rejeitadas por este Tribunal, consoante se depreende
das prestações de contas anual de 2009 a 2012:

No caso concreto, veriﬁco que tal crise foi agravada no
município sob análise, especiﬁcamente na gestão da ora
defendente, pois ao analisar a prestação de contas anual referente ao seu primeiro exercício de seu mandato
(2013), no Balancete de Veriﬁcação constante no processo TC 3356/2014, constato que a gestora em comento
suportou uma dívida, oriunda do exercício de 2012, no
montante de R$ 5.948.480,57, que correspondia um percentual de 26,46% de sua receita total naquele exercício
de R$22.478.750,14.

Tabela

Isso obviamente resulta no empobrecimento geral da
população; no corte de milhões de empregos; em um
retrocesso do ritmo de atividade econômica nacional; e
desemboca, por ﬁm, na arrecadação dos entes federativos, que experimenta seguidas quedas desde então.

Em contraponto, no seu último exercício de mandato
(2016), conforme prestação de contas anual constante nos presentes autos, também no Balancete de Veriﬁcação, constato que a gestora reduziu a dívida para
R$1.349.380,94, o que corresponde a 5,68% da receita
total de R$ 23.776.928,61, conﬁgurando uma situação
muito melhor que a herdada teria sido deixada pela defendente para o seu sucessor.

Em períodos de recessão, há que se destacar que o legislador reconheceu a diﬁculdade enfrentada pelos entes
da federação, ao deﬁnir prazo em dobro para a recondução dos limites legais de pessoal e da dívida consolidada,
conforme previsão do art. 66 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, in verbis:

Também não podemos olvidar que os demais limites foram fartamente cumpridos no exercício sob análise, conforme transcrição acima, tendo aplicado 29,91% na Educação (quando o mínimo seria 25%), 71,41% no pessoal do magistério (enquanto o mínimo seria de 60%), e
21,20% na Saúde (sendo o mínimo de 15%).

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro tri-

Também os gastos com pessoal foram realizados dentro do limite legal de 56%, atingindo um percentual de
53,73%, sendo que seu antecessor também descumpriu
esse limite, cujo percentual foi de 56,81%.
www.tce.es.gov.br

Importa evidenciar as irregularidades mantidas em cada prestação de contas, constantes nos respectivos pareceres prévios:
TC 2886/2010 - PCA de 2009:
1.1. Divergência na composição patrimonial da conta Valores/Almoxarifado – Infringência ao artigo 85 da Lei nº
4.320/64;
1.2. Divergência na composição patrimonial da conta Bens Imóveis – Infringência ao artigo 85 da Lei nº
4.320/64;
1.3. Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos – Infringência ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64;
1.4. Divergência na composição patrimonial da conta Restos a Pagar – Infringência ao artigo 85 da Lei nº
4.320/64;
1.5. Divergência na composição patrimonial da conta Dívida Fundada - Infringência ao artigo 85 da Lei nº
4.320/64; PARECER PRÉVIO TC-031/2011 ah/rj/sj
1.6. Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO 16) não
confere com os valores dos anexos 14 e 15;
1.7. Descumprimento do limite legal de Despesa com
Pessoal do Poder Executivo - infringência aos artigos 20,
inciso III, alínea “b” e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00;
1.8. Descumprimento do limite legal de Despesa com
Pessoal Consolidada - infringência aos artigos 22 e 23 da
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Lei Complementar nº 101/00 e ao artigo 169, § 3º da
Constituição Federal.

(item 1.5. da ICC) Base Legal: Art. 127, VIII, da Resolução
TC 182/02. PARECER PRÉVIO TC-044/2014 am/fbc

Valores/Almoxarifado (item 1.14. da ICC) Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64

TC 1864/2011 – PCA de 2010:

5.2.6. Demonstrativo da dívida ativa, tributária e não tributária, devidamente assinado pelo gestor e por proﬁssional responsável (item 1.6. da ICC) Base Legal: Art. 127,
X, da Resolução TC 182/02.

5.2.15. Divergência na composição patrimonial da conta Bens Móveis (item 1.15. da ICC) Base Legal: artigo 85
da Lei 4.320/64

1.1. Ausência da conciliação dos saldos bancários e dos
extratos bancários;
1.2. Ausência dos extratos dos meses subsequentes em
que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos
e créditos constantes das conciliações;
1.3. Déﬁcit Orçamentário;
1.4. Divergência na composição patrimonial das contas
“Valores/Almoxarifado”, “Depósitos” e “Restos a Pagar”;
1.5. Limite de despesa com pessoal do Poder Executivo
e Limite de despesa com pessoal consolidada (Executivo/ Legislativo).
TC 2259/2012 – PCA de 2011:
5.2.1 Conciliação dos saldos bancários (item 1.1. da ICC)
Base Legal: Art. 127, III, c, da Resolução TC 182/02.
5.2.2 Extratos bancários (item 1.2. da ICC) Base Legal:
Art. 127, III, c, da Resolução TC 182/02.
5.2.3 Extratos dos meses subsequentes em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos
constantes das conciliações (item 1.3. da ICC) Base Legal:
Art. 127, III, d, da Resolução TC 182/02.
5.2.4 Relatório Conclusivo do órgão central do sistema
de controle interno, ou equivalente (item 1.4. da ICC) Base Legal: Art. 127, V, da Resolução TC 182/02.
5.2.5 Balancete da execução extra-orçamentária do mês
de dezembro, demonstrando a movimentação das receitas e despesas com o saldo inicial, saldo acumulado de
entradas e saídas e saldo ﬁnal, evidenciado por relatório detalhado por nível de conta-contábil de lançamento

5.2.7. Fichas ﬁnanceiras do Prefeito e do Vice-Prefeito
(item 1.7. da ICC) Base Legal: Art. 127, XIII, da Resolução TC 182/02.
5.2.8. Demonstrativo segregando a receita de Imposto
de Renda Retido na Fonte incidente sobre a remuneração paga aos servidores públicos, identiﬁcado por poder
(item 1.8. da ICC) Base Legal: Art. 127, XIV, da Resolução
TC 182/02.

5.2.16. Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos (item 1.16. da ICC) Base Legal: artigo 85 da
Lei 4.320/64
5.2.17. Divergência na composição patrimonial da conta
Restos a Pagar (item 1.17. da ICC) Base Legal: artigo 85
da Lei 4.320/64
5.2.18. Divergência na composição patrimonial da conta
Dívida Fundada (item 1.18. da ICC) Base Legal: artigo 85
da Lei 4.320/64

5.2.9. Instrumento normativo ﬁxador do subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito (item 1.9. da ICC) Base Legal: Art.
127, XV, da Resolução TC 182/02.

5.2.19. Demonstração das Variações Patrimoniais (ANEXO 15) (item 1.19. da ICC) Base Legal: Anexo 15 da Lei
4.320/64

5.2.10. Demonstrativo contábil e dos resumos mensais,
por evento, das folhas de pagamento dos proﬁssionais
do magistério (item 1.10. da ICC) Base Legal: Art. 127,
XVI, da Resolução TC 182/02.

5.2.20. Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO 16)
(item 1.20. da ICC) Base Legal: Anexo 16 da Lei 4.320/64

5.2.11. Demonstrativo contábil mensal das obrigações
patronais incidentes sobre a folha de pagamento dos
proﬁssionais de magistério (item 1.11. da ICC) Base Legal: Art. 127, XVII, da Resolução TC 182/02.
5.2.12. Déﬁcit Orçamentário (item 1.12. da ICC) Base Legal: Art. 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.

5.2.21. Remuneração dos Proﬁssionais do Magistério
(item 1.21. da ICC) Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da República de 1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006) PARECER PRÉVIO TC-044/2014 am/fbc
5.2.22. Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (item 1.22. da ICC) Base Legal: art. 212 da
Constituição da República de 1988

5.2.13. Balanço Financeiro (item 1.13. da ICC) Base legal:
Anexo 13 da Lei 4.320/64

5.2.23. Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito (item
1.23. da ICC) Base Legal: Artigo 29, V da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.

5.2.14. Divergência na composição patrimonial da conta

TC 3061/2013 – PCA de 2012:

www.tce.es.gov.br
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Despesa com pessoal (Executivo e Consolidado)

to.

Remessa e publicação de dados e pareceres de alerta
pertinentes ao relatório resumido da execução orçamentária - RREO e ao relatório de gestão ﬁscal - RGF

TC 4034/2012 PCB 2º BIM/2012

Descumprimento do art. 42 da LRF em R$ 5.524.141,31..

TC 4041/2012 RREO 2º BIM/2012

Importa ainda salientar a gestão temerosa que o município suportou com o prefeito antecedente, no período de
2009 – 2012, constatada através das inconsistências nas
prestações de contas bimestrais e quadrimestrais, por
intermédio dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), encaminhados a este Tribunal nestes exercícios, sem contar com as omissões que reiteradamente ocorreram perante este órgão de controle neste mesmo período, senão vejamos:

Acórdão 190/2013: Multa + Notiﬁcação atual prefeito

TC 125/2012 PCB 5º BIM/2011
Acórdão 482/2012: Multa + reiterar citação
Acórdão 29/2012: Manter multa anteriormente aplicada
+ notiﬁcar a contadora do município e a prefeita
TC 1124/2012 RREO 6º BIM/2011
Acórdão 206/2012: omissão na remessa – aplicação de
multa.
TC 1125/2012: RGF 3º QUAD/2011

Decisão 4561/2012: omissão na remessa – arquivamento.

TC 5530/2012 RREO 3º BIM/2012
Acórdão 199/2013: Multa + Notiﬁcação atual prefeito
TC 5422/2012 PCB 3º BIM/2012
Decisão 545/2013: omissão na remessa – arquivamento.
TC 6603/2012 RREO 4º BIM/2012
Acórdão 188/2013: Multa + Notiﬁcação atual prefeito
TC 6510/2012 PCB 4º BIM/2012
Acórdão 436/2013: Multa + Notiﬁcação atual prefeito
TC 415/2013: RREO 5º BIM/2012
Decisão 2861/2013: Arquivamento, encaminhamento
dos arquivos referentes ao período de omissão (Protocolo 3048/2013)
TC 2684/2013: PCB 6º BIM/2012
Acórdão 245/2015: Multa + citação
TC 4042/2012: RGF 1º QUAD/2012

Acórdão 581/2014: Saneamento da omissão - arquivamento
TC 2110/2013: RGF 3º QUAD/2012
Decisão 2467/2013: Arquivamento, encaminhamento
dos arquivos referentes ao período de omissão
Como foi anteriormente informado, no período de mandato da defendente de 2013-2016, foram constatadas
duas situações de emergência e calamidade pública decretadas no município de Alto Rio Novo, a primeira decorrente de enxurradas, em 2013, conforme Decreto n.
2924-S, de 23 de dezembro de 2013, e a segunda, em
2015, em razão de seca prolongada, conforme Decreto
n. 4940/2015, de 05 de outubro de 2015, o que reforça
as alegações da defesa quanto às diﬁculdades econômicas e ﬁnanceiras enfrentadas pela prefeita à época.
Neste cenário, devemos reconhecer que a ex-prefeita teve a necessidade de organizar as ﬁnanças do ente, de
forma a dar maior transparência à gestão daquele município e, ao mesmo tempo, envidou esforços para diminuir a dívida do município e não prejudicar as despesas
de manutenção da máquina pública, como foi explicado
em sua defesa, ou seja, sem que a economia do município, já tão prejudicada com a queda na economia nacional e local, bem como pela falta de zelo de seu antecessor com a coisa pública, viesse a padecer ainda mais.

Decisão 4562/2012: omissão na remessa – arquivamento.

Acórdão 1206/2014: Multa e reiterar citação, em detrimento da omissão. Posteriormente, o acórdão foi tornado sem efeito (Decisão 692/2018), em vista de que no
dia 16/04/2013, data anterior a apreciação do referido
acórdão, o responsável encaminhou a prestação de contas.

TC 2717/2012 RREO 1º BIM/2012:

TC 6604/2012: RGF 2º QUAD/2012

Neste ínterim, transcrevo a situação ﬁnanceira e orçamentária que herdou a gestora em questão, bem como
as medidas por ela adotadas de parcelamento destas dívidas, como forma de saneamento, tendo por consequência o acréscimo da dívida fundada, o que vem a conﬁrmar a veracidade das alegações de defesa a respeito:

Decisão 6097/2012: omissão na remessa – arquivamen-

Acórdão 437/2013: Multa + Notiﬁcação

Tabela

Acórdão 195/2013: omissão na remessa – aplicação de
multa.
TC 2498/2012: PCB 1º BIM/2012

www.tce.es.gov.br
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(*) Inscrição em dívida fundada decorre de INSS, FGTS e
Precatórios (herança);
(**) Em 2013 - cumpriu todos os limites;
(***) Em 2014 – houve déﬁcit orçamentário e ﬁnanceiro, cabendo esclarecer que houve um incremento na arrecadação de R$7.000.000,00 referente a convênios que
tambem tiveram contrapartida de recursos próprios;
(****) Em 2015 – houve pequeno déﬁcit orçamentário.
Veriﬁquei também, que não houve apenas a inscrição em
dívida fundada, mas também o pagamento das parcelas
no período de 2013 a 2016, no valor de R$ 6.351.539,37,
demonstrando a utilização da receita arrecadada em sua
gestão com despesas não pagas dos gestores anteriores.
Tabela
Percebe-se que a situação do município de 2016 se apresenta muito melhor que 2012, embora tenha sido apontado o descumprimento ao artigo 42 e déﬁcit orçamentário.
Por ﬁm, registro as prestações de contas anuais apresentadas pela gestora em comento, conforme opinamento
técnico desta Corte de Contas (2013-2016):
Tabela
Nestas circunstâncias, ressalto os termos da Lei
13.665/2018, Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), sancionada no dia 25 de abril passado, que alterou a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, na qual foram introduzidos dez novos artigos, trazendo inovações importantes aos que detêm poder de decisão, com avaliação motivada com base no mundo real e
não em abstrações jurídicas.
Na hipótese vertente, me reporto especialmente ao ar-

tigo 22, com o qual o legislador quer evitar, com razão,
que ao gestor sejam impostas ações de cumprimento inviável ou impossível. Portanto, a partir desta alteração
legislativa o julgador em sua decisão deverá inteirar-se
da situação do gestor e ter em conta a realidade, não
bastando a alegação genérica que a ele cabe dar efetividade a políticas públicas, in verbis:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as diﬁculdades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a
seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas
que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação
do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Na linha de raciocínio apontada, reconheço os obstáculos e as diﬁculdades vivenciadas pela gestora, em razão
das exigências das políticas públicas habitualmente enfrentadas, agravada pela situação do antecedente de
sua gestão e dos fenômenos naturais, que limitaram e/
ou condicionaram a ação da agente em questão, circunstâncias atenuantes que devem ser ponderadas nesta dewww.tce.es.gov.br

cisão, nos termos do art. 22 da citada Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Veriﬁco, ainda, como de grande valia esta contextualização para conferir a presteza, zelo e eﬁciência na gestão da defendente, notadamente para demonstrar que o
não cumprimento ao art. 42 da LRF e o déﬁcit orçamentário se deu na hipótese vertente por fatos alheios à conduta da defendente, uma vez que ao gestor médio não
caberia exigir conduta diversa.
Deste modo, entendo que devemos apreciar a hipótese
concreta sob o enfoque não somente do art. 22 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), mas
também considerando a excludente de culpabilidade veriﬁcada, merecendo, ainda, a avaliação à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos,
muito pelo contrário, já eram abordados pela ﬁlosoﬁa na
antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de equidade e suas respectivas relações com a justiça, deﬁniu que
o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
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cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualiﬁcativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de
1988, consagrou princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o art. 5º, LIV
da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus

bens sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar a
atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, ﬁnalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, quando aﬁrma
que “um princípio ou postulado intimamente conectado
ao devido processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos administrativos,
que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não
é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
www.tce.es.gov.br

públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar
com a Administração Pública, ou dela receber benefícios
ﬁscais ou creditícios, subvenções por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da
vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ﬁnalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eﬁciência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a ﬁns de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oﬁcial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e ﬁns, vedada a imposição
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de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

de exercer qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, que é a
básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por isso:

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) veriﬁcar a natureza da conduta praticada e o
seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam com a Administração Pública ou que manejam recursos públicos.

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suﬁcientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de
alegações ﬁnais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do ﬁm público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
[g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma intensidade a privação de bens, na medida em que um processo administrativo que visa rejeitar as contas de uma
agente público pode atingir a vida política do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia
decodiﬁcam outra questão relevante para os direitos e garantias constitucionais. Eles asseveram que ao não estabelecer seguro critério e devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador.
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28, novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa deﬁne o princípio da proporcionalidade da seguinte
forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora
que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha ﬁgura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater um pequeno alvo. De lá para
cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade
de certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pewww.tce.es.gov.br

lo menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende a
aprovação no teste da proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige relação de pertinência entre os meios escolhidos
e os ﬁns colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos ﬁns, porém e sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em favor
daquela que afetar o menos possível os interesses e as liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito: A
cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para
atingir o ﬁm, contudo, ainda assim, desproporcionais em
relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos
revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para atingir o ﬁm.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao Administrativo Sancionador, conclui-se que a adoção
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
apreciação dos pareceres prévios emitidos pelos tribunais
de contas sobre as contas que os prefeitos devem anualmente é medida que se impõe por decorrência da ordem
constitucional instaurada e do Estado Democrático de Direito.
O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que a ﬁscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo
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municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo municipal, na forma
da lei e que o controle externo da Câmara Municipal será
exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados
ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas
dos municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para a aprovação
de emendas à Constituição, concedendo um elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte: v. 77, no 4,
ano XXVIII, 2010).
A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver a
opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas por
meio da emissão do parecer prévio.
O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos programas
governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e despesas com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe,
temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito das
ﬁnanças públicas são avaliados pelos tribunais de contas
que, inexoravelmente, se manifestam pela sua “aprova-

ção”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.

porcionalidade devem ser observados nessa apreciação.

As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura pela
Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque de assuntos ligados à administração pública municipal é avaliado na
emissão dos pareceres prévios das contas prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em se tratando de contas de governo, a análise desta Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo
na condução da gestão ﬁscal do Ente, vista de maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de José de Ribamar Caldas Furtado:

O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março de
2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado) estabelece que na ﬁscalização e no julgamento de contas que
lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eﬁciência, a eﬁcácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos
de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da
aplicação de subvenção e da renúncia de receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a
emissão do parecer prévio pela aprovação das contas com
ressalva, quando ﬁcar caracterizada impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações
serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto
das informações acima analisadas, permitirá que este Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude veriﬁcar: (i)
a conﬁrmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são
elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada a gestão ﬁscal merece destaque e por isso os princípios da razoabilidade e prowww.tce.es.gov.br

Tratando-se de exame de contas de governo o que deve
ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das
funções políticas de planejamento, organização, direção e
controle das políticas públicas idealizadas na concepção
das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eﬁcácia, eﬁciência e efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do
Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial.
(Direito Financeiro. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.
609).
Nesse contexto, mesmo que tenham sido identiﬁcadas falhas de natureza essencialmente formais, cumpre observar
o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do subprincípio da insigniﬁcância,
de maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também
aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa
de direitos fundamentais da pessoa humana.
Tal corolário ganha relevo na análise individualizada do caso concreto quando é dever do aplicador do Direito ponderar as circunstâncias em torno do fato, a natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras particularidades
que circundam a realidade sob exame, inclusive, avaliar a
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questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício do processo punitivo. É
o que ensina Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit. p. 201 e 203).
O autor lembra que, para a imposição da sanção ou de
qualquer consequência jurídica, não basta a mera compreensão do fato como norma hipoteticamente violada, limitando-se a atuação sancionadora ao registro da infração,
sendo este apenas o primeiro passo, exigindo-se do órgão
judicante, ir além:
Lembre-se que a tipiﬁcação formal é apenas um primeiro
passo no enquadramento da conduta do agente, fruto, via
de regra, de uma leitura preliminar do texto legal, na perspectiva de incidência da norma. Necessário, ainda, veriﬁcar a adequação material de sua conduta à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais profundas, exame de
particularidades comportamentais, circunstâncias concretas, causas e motivações especíﬁcas e relevantes do agir
humano, fatores sociais complexos e inﬂuentes no resultado, enﬁm, um conjunto interminável de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie de estágio preliminar
no raciocínio jurídico da decisão, não o estágio deﬁnitivo.
[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta fatores complexos e múltiplos que podem aparecer nos casos concretos. Descreve-se a conduta proibida com suporte em um
juízo abstrato, valorativo de pautas comportamentais básicas, levando em conta padrões de conduta abstratos. Sem
embargo, a ocorrência efetiva da conduta no mundo real
torna imperioso o exame das particularidades do caso concreto, daí emergindo a possibilidade de uma real conduta
que não ofenda, de fato, o bem juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)

Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como independe
da identiﬁcação da tipicidade formal, no caso o descumprimento ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa
ao bem jurídico tutelado, ultrapassando o exame da forma por si só.
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis abstratas, interpretando-as em conformidade com a ordem
constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê, ainda
que implique um mergulho em universo bastante indeterminado de conceitos e até de valores, não pode traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
Ante o exposto, entendo por acolher as razões da defesa,
vez que o histórico do município demonstrou no caso concreto a veracidade de suas alegações, de modo a compreender a difícil situação herdada, que exigiu da agente pública maiores esforços para alcançar o equilíbrio orçamentário e ﬁnanceiro legalmente exigido.
Assim, inobstante o descumprimento ao art. 42 da LRF, entendo por afastar qualquer apenamento, diante da impossibilidade no caso concreto de conduta diversa a ser adotada pela gestora defendente, caracterizando-se como uma
excludente de culpabilidade, que inviabiliza, por consequência, a rejeição de suas contas, mantendo-lhe apenas a
ressalva.
II.5 QUADRO RESUMIDO DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as ﬁnanças públicas estão disciplinadas principalwww.tce.es.gov.br

mente na Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao ﬁnal de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por signiﬁcativas transformações, que ao longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina ﬁscal, tendo como marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição da Lei no
4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das
práticas de contabilidade ao setor público brasileiro às normas internacionais de contabilidade; e (iv) a edição da Lei
da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição Federal de 1988 tenha destacado como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação das contas prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da LRF que ele ganhou
contornos operacionais para garantir o cumprimento da
responsabilidade da gestão ﬁscal, cujas disposições criam
obrigações por meio de instrumentos como o Anexo de
Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal
constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.
Outras importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, instituiu condições e limites para despesas obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal, desSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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pesas com seguridade social, dívida pública, operações de
crédito, garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Parecer Prévio que submeto à sua consideração.

denciação das fontes de recursos.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se
extrair os seguintes dados:

gue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de aces-

Conselheiro relator

so público, a prestação de contas relativa ao exercício ﬁ-

1. PARECER PRÉVIO

nanceiro em questão e o respectivo parecer prévio, na for-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:

ma do art. 48 da LRF.

Tabela1 - Resultado Governamental
Tabela
Os dados acima demonstram que o município obteve resultado positivo na gestão patrimonial, inclusive com superávit ﬁnanceiro para abertura de créditos orçamentários
no exercício subsequente.
Quanto aos resultados negativos orçamentários e ﬁnanceiros, estes tiveram como consequência a manutenção das
irregularidades referentes ao art. 42 da Lei 101 e ao desequilíbrio ﬁnanceiro e orçamentário, já fundamentado nesse voto pelo seu afastamento.
Entretanto, a municipalidade atendeu aos outros limites
constitucionais e legais, pois não ultrapassou os limites
com pessoal do poder executivo e consolidado, não realizou operações de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao legislativo dentro
do máximo permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade da Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso, Prefeita Municipal, referente ao exercício de 2016, atendeu aos limites constitucionais, legais, com exceção ao art. 42 da LRF
e o déﬁcit orçamentário.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no

1.1. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão de
macular as contas, conforme fundamentado neste voto:
1.1.1 Ausência de Controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro
encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial consolidado, bem como no Relatório de Gestão Fiscal.
1.1.2 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suﬁciente disponibilidade de caixa
para pagamento.
1.1.3 Despesas executadas em valores superiores às receitas realizadas – Déﬁcit Orçamentário.
1.2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da
Prefeitura de Alto Rio Novo, no exercício de 2016, sob a
responsabilidade da Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso,
na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Determinar ao atual gestor que realize a parametrização dos relatórios: Anexo do Balanço Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit Financeiro Apurado no
Balanço Patrimonial e o Relatório da Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar, com o objetivo da correta eviwww.tce.es.gov.br

1.4. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divul-

1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 32ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Rodrigo Coelho do Carmo (convocado).
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Convocado
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1101/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03267/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade
do Sr. Antonio Carlos Machado, ordenador de despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00879/2017-4 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00028/2018-8, através da Decisão SEGEX nº 00043/20182, determinou-se a citação do responsável, no sentido de

que apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade
constante do item 3.2.1 do referido Relatório Técnico.

através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02795/2018-2, verbis:

O responsável foi citado, entretanto, não apresentou defesa, em alusão ao Termo de Citação nº 00079/2018-1,
sendo declarado revel, conforme Decisão Monocrática
nº 01116/2018-1.

[...]

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02795/2018-2, opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva as contas do responsável,
expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer nº 3522/2018-1, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Fundo de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é
sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica opinou
pela regularidade com ressalva das contas do Sr. Antonio
Carlos Machado, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
www.tce.es.gov.br

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PINHEIROS, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade das Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013. Ressalta-se que o Senhor ANTONIO CARLOS MACHADO, foi
declarado REVEL, uma vez que não atendeu ao Termo
de Citação 923/2017-7, conforme Decisão Monocrática,
sendo assim, seguiu os trâmites processuais, conforme
art. 65 da Lei Complementar 621/2012 c/c art.157 § 7°
da Resolução 216/2013.
Considerando os itens 2.1 desta instrução conclusiva
(ITC), sugere-se DETERMINAR ao FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PINHEIROS, na pessoa de seu
atual gestor que adote medidas administrativas visando a elaboração de inventários de bens, ao ﬁnal de cada exercício, mediante indicação de comissão independente, em atenção ao princípio da segregação de funções nas atividades de execução e controle estabelecido no Manual de Implantação do Controle Interno,
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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aprovado pela Resolução TC nº 227/2011. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desta feita, efetivamente, veriﬁco estar correto o posicionamento da área técnica e do douto representante do
Parquet de Contas que manifestaram, no mesmo sentido, pela regularidade com ressalva das contas do Sr. Antonio Carlos Machado,
sob o aspecto técnico-contábil, em razão da mantença
da irregularidade inserta no item 2.1 (divergência entre
o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor do inventário de bens imóveis - item 3.2.1 do RTC
00879/2017-4), ainda que sem o condão de macular as
contas.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustiﬁcado ao erário;
[...]
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva,
o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identiﬁcadas, de modo a prevenir a reincidência. g.n.

Desse modo, veriﬁco da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, razão pela qual devem as contas serem
julgadas regulares com ressalva, com expedição de determinação.
2. DO DISPOSITIVO:

atenção ao princípio da segregação de funções nas atividades de execução e controle estabelecido no Manual
de Implantação do Controle Interno, aprovado pela Resolução TC nº 227/2011.
1.3 DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.

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

2. Unânime.

MARCO ANTONIO DA SILVA

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).

Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual, do Fundo de Desenvolvimento Municipal
de Pinheiros, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Antonio Carlos Machado, ordenador
de despesas, em razão da mantença do indicativo de irregularidade formal constante do item 2.1 da ITC, na forma dos artigos 84, II e 86, da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhe a devida quitação;
1.2 EXPEDIR determinação ao atual ordenador de despesa do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, ou quem venha a sucedê-lo, que assim proceda:
1.2.1. Adote medidas administrativas visando a elaboração de inventários de bens, ao ﬁnal de cada exercício, mediante indicação de comissão independente, em
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas e
Marco Antonio da Silva (relator).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1102/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
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Processo: 06018/2017-2

forme Decisão Monocrática nº 01072/2018-1.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02867/2018-3, opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva as contas do Sr. Osvaldo
Sgulmaro, expedindo-se recomendação.

Exercício: 2016
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: OSVALDO SGULMARO, ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
AFASTAR – REGULAR – RECOMENDAÇÃO – QUITAÇÃO –
CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo
Chaves - SAAE, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Sgulmaro, ordenador de
despesas, ressalvando
que o Sr. Alexandre Elias Aboumrade é o responsável
pelo envio da prestação de contas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00793/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
01282/2017-1, através da Decisão Monocrática nº
01721/2017-9, determinou-se a citação dos responsáveis em epígrafe, no sentido de que apresentassem, no
prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
3.2.1 e 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Os responsáveis foram citados, entretanto, o Sr. Osvaldo
Sgulmaro não apresentou defesa, em alusão ao Termo
de Citação nº 00503/2018-1, sendo declarado revel, con-

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer nº 3525/2018-3, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual, do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves SAAE, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão
da documentação que lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica opinou
pela regularidade com ressalva das contas do Sr. Osvaldo
Sgulmaro, com expedição de recomendação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02867/2018-3, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
www.tce.es.gov.br

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO
CHAVES, exercício de 2016, formalizada de acordo com a
Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. OSVALDO SGULMARO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
C/ RESSALVAS da prestação de Contas do Sr. OSVALDO SGULMARO, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013. Ressalta-se
que o Senhor OSVALDO SGULMARO, foi declarado REVEL, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação
2260/2017, conforme Decisão Monocrática 1072/2018,
sendo assim, seguiu os trâmites processuais, conforme
art. 65 da Lei Complementar 621/2012 c/c art.157 § 7°
da Resolução 216/2013.
Sugere-se recomendar ao atual gestor, que adote as
medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo 82, § 2°
c/c artigo 135, § 4° do RITCEES e artigo 4° da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n° 43/2017”.
– g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desta feita, efetivamente, veriﬁco que a área técnica,
após análise das justiﬁcativas de defesa apresentadas
pelo Sr. Alexandre Elias Aboumrade (responsável pelo
envio da prestação de contas), na forma do artigo 324,
da Resolução TC nº 261/2013, afastou a irregularidade
constante do item 2.1 da ITC (Inconsistência entre os reSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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gistros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras - item 3.2.1 do RTC), entendendo pela regularidade com ressalva das contas em apreço, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Sgulmaro, relativamente
aos atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, em
razão da mantença da irregularidade inserta no item
2.2 da ITC (Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual - 3.3.1 do
RT 00311/2017-2).
Não obstante o Sr. Osvaldo Sgulmaro ter sido declarado
revel, conforme Decisão Monocrática nº 01072/2018-1,
ressalta-se que o Estado, por meio da Lei Complementar nº 856/2017, estabelece que as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da
unidade técnica, contendo os elementos indicados nos
atos normativos deste Tribunal, e o Decreto 4131-R, de
18/07/2017, que a regulamentou, determinando que os
órgãos e entidades da administração do Estado devem
instituir as unidades de controle interno no prazo de 60
(sessenta) dias, sendo esta a razão para se expedir RECOMENDAÇÃO, pois ainda que não haja comprovação de
que esta foi instituída, há um comando normativo que
indica que o Estado tem adotado as medidas para sua
efetivação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetivida-

de e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. - g.n.
Desse modo, veriﬁco da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica se mostra adequada, porém, acompanho parcialmente seu posicionamento, em razão do que preceitua a Lei Complementar nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto
4131-R de 18/07/2017, ambos de aplicação subsidiária,
entendendo que as contas do Sr. Osvaldo Sgulmaro devem ser julgadas regulares, devendo ser expedida recomendação.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

- SAAE, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Sgulmaro, ordenador de despesas,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhe a devida quitação;
1.3 RECOMENDAR ao atual ordenador de despesa do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
- SAAE, ou quem venha a sucedê-lo, que assim proceda:
1.3.1 Adote medidas necessárias para o encaminhamento, nas futuras prestações de contas, o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no artigo
82, § 2° c/c artigo 135, § 4° do RITCEES e artigo 4° da Res.
TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC n° 43/2017.
1.4 DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 – 27ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (relator).

1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 AFASTAR a irregularidade constante do item 2.1 da
ITC nº 02867/2018-3 (item 3.2.1 do RT nº 00793/20171);
1.2 JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual, do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1259/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 01466/2017-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBIRAÇU – EXERCÍCIO DE 2012 – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Os presentes autos foram formados para dar cumprimento à decisão desta Corte de Contas (Parecer Prévio
80/2016, Processo TC 3365/2013), objetivando a responsabilização pessoal da ex-Prefeita Municipal de Ibiraçu no exercício de 2012, senhora Naciene Luzia Modenesi Vicente, pelo descumprimento do disposto no art. 5°,
inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 5.4.1 do RTC nº 117/2014.
O item que ensejou a determinação para formar autos
apartados diz respeito ao descumprimento do artigo 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), qual seja, insuﬁciência de disponibilidades ﬁnanceiras para arcar com as

obrigações de despesas contraídas em ﬁnal de mandato,
motivo pelo qual decidiu-se pela aplicação de sanção por
multa prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00.
Formados os presentes autos, a responsável não foi citada em função de haver, à época, Recurso de Reconsideração a ser apreciado pela Corte (Processo TC 1063/2017).
Mediante a Instrução Técnica 127/2018, o Núcleo de
Contabilidade e Economia veriﬁcou que, nos autos do
recurso acima referido, houve a revisão da decisão exarada no Parecer Prévio 80/2016, no sentido de lhe dar
provimento, excluindo-se a irregularidade relativa ao art.
42 da LRF, bem como a decisão de lhe aplicar sanção por
multa.
Nesse sentido, a área técnica conclui restar conﬁgurada
a perda do objeto do presente processo, razão pela qual
propõe o arquivamento dos autos.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 3971/2018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista que houve a revisão da decisão exarada
no Parecer Prévio 80/2016, excluindo-se a irregularidade
relativa ao art. 42 da LRF, bem como a decisão de aplicar
sanção por multa, restando conﬁgurada a perda do objeto do presente processo, ratiﬁco o opinamento técnico e ministerial pelo arquivamento dos presentes autos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
www.tce.es.gov.br

minuta de Deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Arquivar os presentes autos, por restar conﬁgurada
a perda de seu objeto.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/09/2018 – 31ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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forme PP 15/2018.
ACÓRDÃO TC- 1294/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07508/2016-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: LASTENIO LUIZ CARDOSO
Procuradores: CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB:
9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES),
LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES),
MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES), RODRIGO
BARCELLOS GONCALVES (OAB:15053-ES)
AUDITORIA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2012 - INFRINGÊNCIA AO ART. 42 DA
LRF - EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPETRADOS -AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE - AFASTAMENTO DA MULTA EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE - CIÊNCIA AOS INTERESSADOS.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de auditoria oriunda da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Laustênio Luiz Cardoso (processo TC 2967/2013), bem
como do Recurso de Reconsideração impetrado face ao
Parecer Prévio – PP 046/2016 (processo TC 6670/2016),
que resultou na manutenção da rejeição das contas, con-

Entre as irregularidades constantes do PP 15/2018, consta o descumprimento ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual, foi autuado em apartado os
presentes autos, objetivando a responsabilização pessoal do ex-prefeito, pelo descumprimento do disposto no
art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
Considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, foi efetuada a citação do Sr. Lastênio Luiz Cardoso
para apresentar suas alegações de defesa, nos termos da
Instrução Técnica Inicial – ITI 163/2018 (ﬂs. 1515/153),
Decisão Segex 0154/2018 (ﬂs. 157/158) e Termo de Citação 0226/2018 (ﬂ. 159).
Após a regular citação e da defesa do responsável (ﬂs.
173/180), os autos foram encaminhados para manifestação da área técnica, que através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 2608/2018 (ﬂs. 182/188), apresentou a
seguinte proposta:

tação pela procuradora do senhor Lastênio Luiz Cardoso,
acostando-se as respectivas notas taquígrafas e memorias. (peças 50 e 51).
Naquela ocasião, proferi o voto n. 3333/2018, afastando a aplicação de multa e retiﬁcação do parecer prévio
TC 15/2018.
Adiante, depois de debate sobre a matéria em Plenário,
reformei o meu voto, e nesse diapasão, apenas decidi
por dar ciência ao relator da prestação de contas anual,
sem constar a determinação para retiﬁcação do Parecer
Prévio 15/2018, mantendo, contudo, o afastamento da
multa aplicada em razão da Lei 10.028/2000.
Todavia, o órgão ministerial solicitou vistas destes autos e, através do Parecer-vista 0269/2018, propôs a
manutenção do Parecer Prévio 15/2018, assim como
da multa aplicada em razão do art. 5º da indigitada Lei
10.028/2010.
II FUNDAMENTOS

Proposta de encaminhamento

II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO

Analisada as alegações de defesa opina-se pelo seu não
acolhimento e, com fundamento no artigo 389, II, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas c/c o artigo 135, II, da lei Complementar 621/2012, pela aplicação de sanção por multa ao Sr. LASTÊNIO LUIZ CARDOSO,
Prefeito de Baixo Guandu em 2012, tendo em vista decisão da Corte neste sentido, contida nos Pareceres Prévio
46/2016 e 15/2018-1.

Em face do teor do Parecer-vista ministerial n. 0269/2018,
manifesto-me nestes autos para apresentar minha posição quanto à proposta de manutenção da rejeição das
contas da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício de 2012, conforme Parecer Prévio 15/2018 (processo TC 6670/2016), bem como pela manutenção da aplicação da multa determinada nos presentes autos.

Posteriormente, o Órgão Ministerial anuiu a proposta
técnica, conforme Parecer 3063/2018, da lavra do procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (ﬂs. 192).
Tendo o feito constado da pauta da 25ª sessão ordinária
da Primeira Câmara (08/08/2018), foi realizada sustenwww.tce.es.gov.br

Há de se reconhecer inicialmente que o motivo para a
autuação em apartado do presente processo foi a indicação de descumprimento ao art. 42 da LRF no mencionado parecer prévio, o que teria ensejado a aplicação da
multa prevista no art. 5º da Lei 10.028/2000.
Todavia, revisitando os termos dos Embargos de DeclaSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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ração, interposto nos autos do processo TC 4612/2018,
sobre o qual pedi vistas, constato que a matéria tratada
repercute diretamente no entendimento vertido nestes
autos, em razão dos efeitos infringentes deferidos, com
o afastamento da irregularidade atinente ao 42, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, bem como pela alteração do
opinamento técnico desta Corte, constante do indigitado
Parecer Prévio TC 15/2018.

Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:

Nestas condições, entendo pertinente o arquivamento
destes autos, por reconhecer que o objetivo para o qual
foi constituído este processo se encontra exaurido, qual
seja, a aplicação de sanção ao gestor em decorrência da
infringência ao art. 42 da LRF, conforme previsão contida
no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC 261/2013), in verbis:

1.2. DAR CIÊNCIA desta decisão ao relator dos Embargos
de Declaração (Processo TC 4612/2018), que afastou a
rejeição das contas vertidas no PP 15/2018, juntando-se
cópia da decisão no respectivo processo;

1.1. ARQUIVAR O PROCESSO, com fundamento no art.
330, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, por reconhecer que o objetivo para o qual foi constituído o presente processo se encontra exaurido, face aos efeitos infringentes dos Embargos de Declaração interpostos - TC
4612/2018;

1.3. Dar CIÊNCIA aos interessados.
2. Unânime.

Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1296/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07256/2018-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMA - Câmara Municipal de Aracruz
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal
(ES, Aracruz, ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS),
ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS

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

3. Data da Sessão: 26/09/2018 – 32ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

(...)

4. Especiﬁcação do quórum:

IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE –
NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Rodrigo Coelho do Carmo (convocado).

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em dissonância ao
entendimento vertido na peça conclusiva e parecer ministerial, VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua
consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
7508/2016, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de

CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Convocado
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
www.tce.es.gov.br

I RELATÓRIO
Trata-se de representação encaminhada pelo Presidente
da Câmara Municipal de Aracruz, em que narra supostas
irregularidades ocorridas na Prestação de Contas da Fundação Hospital Maternidade São Camilo, instituição que
recebe repasse de recursos públicos oriundos do município de Aracruz/ES.
O representante alega possível ilegalidade e irregularidade na aplicação dos recursos públicos por parte da referida fundação e apresenta cópia integral do Processo CMA
n° 195/2018 buscando sua apuração.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS elaborou a
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Manifestação Técnica 00742/2018-7 (evento 10) opinando pelo não conhecimento e arquivamento do referido
processo.
Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 04367/20183 (evento 13) onde se pronunciou anuindo à proposta
da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social - SecexSAS.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
os constantes do artigo 99, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

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

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

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

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

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

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

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

V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito

www.tce.es.gov.br

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida do regramento afeto às representações em
seu artigo 177, como transcrevo abaixo:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de
competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço
do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os
signatários têm habilitação para representá-la.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pelo art. 101 da LC 621/2012 e pela Lei 8.666
de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) que assim dispõem:
LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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e contratos administrativos.
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

(Regimento Interno), acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

Lei de Licitações

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Art. 113. [...]

Conselheiro relator

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

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:

No presente caso, vê-se que a representação é subscrita
pelo presidente da Câmara Municipal, estando, portanto, amparada pelo artigo 99 da LC 621/2012.

1.1. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, por não
atendimento aos requisitos dos artigos 94, incisos I e II
da LC 621/2012 e art. 177, incisos I e II do RITCEES;

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Contudo, constata-se, que a notícia de irregularidade
(Ofício Externo 589/2018) não foi redigida com clareza,
não cumprindo com o requisito disposto no art. 94, inciso I da LC 621/2012 e art. 177, inciso I do RITCEES.

1.2. ARQUIVAR os autos na forma do art. 176, § 3º, incido I do RITCEES.

Interessado: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, LENILCE
CARVALHO BARRETO, MARCIO JOSE PEREIRA MARTINS,
VICTOR BELIZARIO COUTO

Ademais, a presente representação não veio com informações de quais fatos se pretende atacar, não estando,
portanto, atendidos também os requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto no inciso II do artigo 94
da Lei Complementar 621/2012 e inciso II artigo 177 do
RITCEES.

2. Unânime.

Sendo assim, acompanho o entendimento invocado pela
área técnica e o ministério público de contas e voto pelo
não conhecimento da presente representação, na forma
do art. art. 94, incisos I e II, da LC 621/2012 e art. 177, incisos I e II, do RITCEES.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013

1.3. Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 – 32ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Rodrigo Coelho do Carmo (convocado).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Convocado
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 1297/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 02901/2018-2, 03022/2012-2
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356ES), JULIO CESAR BARREIRO RANDOW SANTANA (OAB:
16013-ES), RAIMUNDO AFONSO DE ALVARENGA (OAB:
132A- ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DAR PROVIMENTO – EXCLUIR ORDEM DE ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DO DÉBITO/RESPONSABILIDADE DA DECISÃO TC 00262/20181 – ARQUIVAR.
A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos pelo Ministério Público de Contas, contra a Decisão n.º
00262/2018-1, proferida pela Primeira Câmara, nos auSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tos do Processo TC 3022/2012.

mento.

Nos termos da Decisão embargada, foi acolhida a proposta constante do Parecer do MPC n.º 07203/2017-8,
sendo concedida a quitação da multa pecuniária aplicada à senhora Lenilce Carvalho Barreto.

Ato contínuo, o então Relator emitiu a Decisão Monocrática n.º 00959/2018-8, conhecendo dos Embargos e dando-lhes provimento, para sanar a contradição e determinar a exclusão do item 1.2 da Decisão TC
0262/2018-1. Verbis:

No entanto, a Decisão também determinou o arquivamento do feito sem a baixa do débito/responsabilidade,
quanto aos senhores Márcio José Pereira Martins e Victor Belizário Couto, nos seguintes termos:
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em
1.1. DAR QUITAÇÃO à Sra. Lenilce Carvalho Barreto, então Secretária de Educação de Piúma, no exercício de
2011, em razão do pagamento do valor da multa a ela
imposta;
1.2. ARQUIVAR os presentes autos, na forma do art. 330,
IV do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013,
sem baixa do débito/responsabilidade dos Srs. Márcio
José Pereira Martins e Victor Belizário Couto, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a
qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações
sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
1.3. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES”.
Na Petição Recurso n.º 00121/2018-9, o embargante
pugna pelo saneamento de contradição, excluindo-se a
ordem para arquivar o feito, uma vez que, no Parecer
do MPC n.º 07203/2017-8, no qual se embasou a Decisão n.º 00262/2018-1, o Parquet não sugere o arquiva-

4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, em razão da contradição ora analisada, e determino
a exclusão do item 1.2 da Decisão 0262/2018-1, exarada nos autos do Processo TC 3022/2012, devendo aqueles autos retornarem para o Ministério Público Especial
de Contas para ﬁscalização e monitoramento da execução do v. Acórdão 1179/2014, quanto as multas imputadas aos Senhores Márcio José Pereira Martins e Victor
Belisário Couto.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 21 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição”
É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Dos Embargos de Declaração
Observo que o recurso foi conhecido e o mérito foi provido, nos termos da Decisão Monocrática n.º 00959/20188, com a devida ciência do Ministério Público de Contas.
No entanto, faz-se necessária a submissão do feito ao
www.tce.es.gov.br

Colegiado, a ﬁm de registrar o julgamento dos Embargos, corroborando o entendimento constante da Decisão Monocrática, tal como adotado no Processo TC
1647/2018.
II – Do Arquivamento sem baixa
O Processo TC 3022/2012 cuida de Auditoria na Prefeitura de Piúma, referente ao exercício de 2011, tendo sido julgado por meio do Acórdão TC 01179/2014-2, prolatado pela Primeira Câmara, que resultou nas seguintes
condenações:
1. Multa pecuniária individual, no valor de 2.000 VRTE,
para Lenilce Carvalho Barreto e para Márcio José Pereira Martins, e, no valor de 1.000 VRTE, para Victor Belizário Couto.
Segue a transcrição do Dispositivo do Acórdão:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3022/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e
quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Afastar a responsabilidade do senhor José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito do Município de Piúma em 2011,
tendo em vista a fundamentação adotada no item II.1 do
voto do Relator;
2. Rejeitar as justiﬁcativas apresentadas pela Senhora Lenilce Carvalho Barreto, pelo Senhor Márcio José Pereira
Martins e pelo Senhor Victor Belizário Couto, condenando os dois primeiros ao pagamento de multa individual
no valor de 2.000 VRTE`s e condenando este último ao
pagamento de multa no valor de 1.000 VRTE`s, com amparo nos artigos 62 e art. 96, da Lei Complementar EstaSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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dual 32/1993, por se tratar de pretensão punitiva e ser
esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
3. Recomendar à gestão do Executivo Municipal que deixe de exigir visita técnica obrigatória como critério de
classiﬁcação nos processos de licitação realizados pelo
município;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados
a partir da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal”.
A multa aplicada à senhora Lenilce Carvalho Barreto foi
paga, conforme o Termo de Veriﬁcação n.º 00147/20175, tendo a responsável recebido a devida quitação, segundo a Decisão n.º 00262/2018-1.
As multas devidas pelos senhores Márcio José Pereira Martins e Victor Belizário Couto foram inscritas
em Dívida Ativa do Estado, na forma das Certidões n.º
04921/2015 e 04920/2015, conforme consta dos processos SEP n. 71567216 e 71566988 (em apenso).
No Parecer do MPC n.º 07203/2017-8, o Ministério Público de Contas propôs a outorga de quitação à senhora Lenilce Carvalho Barreto, sugerindo, após a materialização da quitação, que os autos fossem devolvidos ao
Parquet para monitoramento das multas imputadas aos
senhores Márcio José Pereira Martins e Victor Belizário Couto.
Suscitando encampar integralmente o posicionamento
ministerial, o então relator proferiu o Voto do Relator n.º
00655/2018-1, encampado pela Primeira Câmara, tendo
gerado a Decisão n.º 00262/2018-1.

A mencionada Decisão, no entanto, acresceu à conclusão o arquivamento sem baixa do débito em relação aos
senhores Márcio José Pereira Martins e Victor Belizário
Couto, o que, de fato, não constava do Parecer MPC n.º
07203/2017-8.

que já há manifestação do Parquet no sentido de que o
Processo TC 3022/2012 seja arquivado sem baixa do débito também para os senhores Márcio José Pereira Martins e Victor Belisário Couto, o que também já foi acatado, conforme Decisão Monocrática n.º 01086/2018-2;

Por essa razão, corroboro com a conclusão alcançada pelo então relator na Decisão Monocrática n.º 00959/20188 e entendo por dar provimento aos embargos de declaração para determinar a exclusão do item 1.2 da Decisão n.º 0262/2018-1, exarada nos autos do Processo TC
3022/2012.

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Deixo de determinar que os autos sejam remetidos novamente ao Ministério Público de Contas, uma vez que
já há manifestação do Parquet no sentido de que o Processo TC 3022/2012 seja arquivado sem baixa do débito
também para os senhores Márcio José Pereira Martins e
Victor Belisário Couto, o que também já foi acatado, conforme Decisão Monocrática n.º 01086/2018-2.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (convocado).

Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para determinar a exclusão do item 1.2 da Decisão n.º 0262/2018-1, exarada nos autos do Processo
TC 3022/2012;
1.2. Deixar de determinar que os autos sejam remetidos
novamente ao Ministério Público de Contas, uma vez
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 – 32ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1298/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Processo: 04542/2018-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

Exercício: 2017

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

UG: ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos

Conselheira Substituta

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1. ACÓRDÃO

Responsável: PAULO RICARDO TORRES MEINICKE, ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da AGÊNCIA DE
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ARSP, referente
ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores PAULO RICARDO TORRES MEINICKE e ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00207/2018-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03387/2018-9, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04035/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no

Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1299/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
ARSP, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores PAULO RICARDO TORRES MEINICKE e ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO, dando-lhes
quitação;

Processo: 04853/2018-1

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: JAIR FERRACO JUNIOR, MICHELINE DO
NASCIMENTO PITANGA

3. Data da Sessão: 26/09/2018 – 32ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (convocado).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SRSCI - Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
EXERCÍCIO 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SRSCI, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade dos senhores JAIR FERRAÇO JUNIOR e
MICHELINE DO NASCIMENTO PITANGA.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00205/2018-2 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 03381/2018-1, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE opinou pela regularidade da Prestação Anual.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
04033/2018-6, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado
pela área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

(no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (convocado).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1300/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM – SRSCI, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade dos senhores JAIR FERRAÇO JUNIOR e MICHELINE DO NASCIMENTO PITANGA, dando-lhes quitação;

Processo: 06157/2018-3

1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Denunciante: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
SINDMOMMES

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 – 32ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA

4. Especiﬁcação do quórum:

DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
www.tce.es.gov.br

FREITAS:
Trata-se de Denúncia apresentada pelo Sindicato dos
Motoristas e Operadores de Máquinas do Estado do Espírito Santo – SINDMOMMES, noticiando a ocorrência
de possíveis ilegalidades no que diz respeito à concessão do benefício de auxílio alimentação aos servidores
do Município de Viana, sob a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista (Prefeito Municipal).
O denunciante indica que, a partir de outubro de 2017,
quando o auxílio alimentação especial foi instituído, nos
termos do Decreto Municipal n.º 237/2017, o seu uso ﬁcou restrito ao comércio do Município de Viana, o que
seria prática abusiva, uma vez que, no município, não há
grande rede de comércio varejista, bem como pelo fato
de que a maioria dos servidores reside em outros municípios.
Encaminhados os autos à área técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas –
SecexMeios, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 02971/2018-2, entendeu pela inexistência da irregularidade denunciada, por não haver qualquer disposição
legal que, de fato, materialize o cerceamento do uso do
benefício em outros municípios. Por consequência, pugnou pela improcedência e arquivamento da denúncia.
Submetido à apreciação do Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 03702/2018-8, de lavra do Procurador Luciano Vieira, o Parquet de Contas ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pela improcedência e posterior arquivamento do feito.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, entendo que a matéria está inserida na competência
desta Corte de Contas, bem como se refere à responsáSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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vel sujeito à jurisdição deste Tribunal, além de estar redigida em linguagem clara e objetiva e acompanhada de
documentos, devendo ser conhecida na forma dos artigos 93 e 94 da Lei Complementar n.º 621/2012 e artigos
176 e seguintes do RITCEES.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da improcedência e arquivamento da denúncia. Adoto como razões de decidir os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 02971/2018-2, abaixo transcritos:
“3. ANÁLISE TÉCNICA
Ao se analisar o caso, veriﬁca-se que há duas leis que tratam sobre o auxílio alimentação.
A Lei 1.680/2004 autorizou a concessão de auxilio alimentação para os servidores municipais, concedido
mensalmente, por meio de tíquete ou cartão magnético.
Quanto a Lei nº. 2897, de 16 de outubro de 2017, essa
autorizou a concessão de auxilio alimentação especial,
que posteriormente foi regulamentado pelo Decreto nº.
237/2017, que concedeu o auxílio, creditado em parcela
única, no dia 27 de outubro de 2017.
Nos termos da legislação apresentada nos autos, não há
previsão expressa quanto a restrição do uso do cartão
alimentação ao comércio do município de Viana.
O que há de fato são notícias jornalísticas fazendo menção a essa suposta restrição, sendo que somente diria
respeito ao auxilio alimentação especial, concedido em
parcela única em outubro de 2017, como uma espécie
de abono.
Destaca-se que a restrição quanto ao uso, de forma a fomentar o comércio local, não é uma prática comum na
administração pública, quando se trata da concessão de

auxilio alimentação mensal. Todavia, não há qualquer
determinação legal quanto a exigência de que a abrangência do benefício em análise tenha alcance estadual
ou nacional.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Diante do exposto, quanto ao auxílio alimentação concedido mensalmente, não há nos autos qualquer informação que corrobore com a representação, ao passo que a
lei que o rege não traz nenhuma restrição territorial ao
seu uso,

1.2. No mérito, julgar IMPROCEDENTE a denúncia;

No que tange ao auxílio especial, mesmo que tivesse seu
uso restrito, conforme disposto apenas em reportagens,
não existindo disposição legal determinando tal prática,
não se vislumbra que essa suposta situação afronte comandos legais, de forma a concluir que não há que se falar em irregularidade nos pontos levantados pela exordial.

3. Data da Sessão: 26/09/2018 – 32ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Por todo o exposto, sugere-se a improcedência da presente denúncia.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Por todo o exposto e com base no inciso I do artigo 95 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, sugere-se que
seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA da presente Representação”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso
I, da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO

1.1. CONHECER a denúncia;
1.3. CIENTIFICAR o denunciante;
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado
2. Unânime.

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Rodrigo Coelho do Carmo (convocado).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 1778/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06083/2018-3

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

Ministério Público Especial de Contas

Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Marataízes, ROBERTINO BATISTA DA SILVA)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – MULTA – NOTIFICAÇÃO PRAZO 30 DIAS.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I – RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

O presente feito cuida de Tomada de Contas Especial Determinada, procedente da Prefeitura Municipal de Marataízes, instaurada pelo Sr. Robertino Batista da Silva – Prefeito Municipal, mediante a Portaria nº 012, de
29 de maio de 2018, com a ﬁnalidade de apurar os fawww.tce.es.gov.br

tos contidos nos autos do processo administrativo nº
0035974/2017, e ainda em atendimento ao item 2 do
Acórdão TC-234/2017 – Plenário, e às Decisões Monocráticas 627/2018-1 e 1074/2018-1, todos prolatados
nos autos do processo TC-10481/2016, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Marataízes.
Conforme se depreende do item 2 do mencionado Acórdão, foi determinado o seguinte: “Pela notiﬁcação do
Prefeito Municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista da Silva, para que adote as medidas administrativas
necessárias para a caracterização ou elisão do dano, no
prazo de 120 (cento e vinte dias), nos termos do art. 2º
da IN 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária.
E, caso não sejam suﬁcientes, que seja instaurada a necessária Tomada de Contas Especial, apurando fatos,
identiﬁcando responsáveis, quantiﬁcando dano e encaminhando posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o devido julgamento, nos termos da IN TC 32/2014.” (g.n.).
Por meio do Despacho 46670/2018-1 (peça 08), o feito
foi encaminhado a este Gabinete com a informação da
SGS de que não fora protocolizada documentação alguma em nome do senhor Robertino Batista da Silva, em
referência a Tomada de Contas Especial instaurada em
atendimento ao item 2 do Acórdão 234/2017, e às Decisões Monocráticas 627/2018-1 e 1074/2018-1, informando ainda que, o prazo para conclusão da referida
Tomada de Contas se encerrou em 03/09/2018.
Determinei por meio da Decisão Monocrática
1588/2018-5 (peça 09), mais uma notiﬁcação ao Sr. Robertino Batista da Silva, dando-lhe, assim, mais uma vez,
a oportunidade de encaminhar, no prazo de trinta dias,
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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a conclusão da Tomada de Contas em questão, sob pena de aplicação de multa, com base na LC 621/2012, c/c
a IN 32/2014.
Considerado regularmente notiﬁcado, a contrafé do Termo de Notiﬁcação 1057/2018-6 endereçado ao Sr. Robertino Batista da Silva (peça 11), foi assinada por Josiene da Costa, Assessora Executiva, que se apresentou como responsável para receber e assinar a respectivo documento, conforme Certidão acostada aos autos, peça
12.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS encaminhou o feito ao NCD através do Despacho 58094/2018-4 (peça
13) para que fosse feita veriﬁcação de encaminhamento de documentação referente à Decisão Monocrática
1588/2018-5. Entretanto, informou o NCD – Despacho
58114/2018-8 (peça 14) que não consta do Sistema e-TCEES documentação alguma protocolizada em nome do
Sr. Robertino Batista da Silva, em resposta ao Termo de
Notiﬁcação 1057/2018-6 e/ou a referida Decisão Monocrática.
Retornam os autos a este gabinete, com a informação da
SGS – Despacho 58859/2018-4 (peça 15), de que o prazo
para atendimento ao Termo de Notiﬁcação 1057/20186, referente à Decisão Monocrática 1588/2018-5, venceu em 29/10/2018.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Com efeito, a Constituição do Estado do Espírito Santo,
acerca das competências do Tribunal de Contas do Estado, assim trata a questão:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:

[...]

dias, contados a partir do ato de sua instauração.

III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos
Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário, exceto as previstas nos arts.
29, § 2º, e 56, XI e XXV;

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser
prorrogado por até igual período, mediante solicitação
da autoridade competente, fundamentada e tempestiva,
a ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática. (g.n.).

Portanto, ao Tribunal de Contas, diante de provável ocorrência de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que
resulte dano ao erário ou de eventual desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, caberá a adoção de providências para o ﬁel cumprimento da lei, bem como, determinar a instauração de Tomada de Contas Especial, a
ﬁm de apreciar a regular aplicação dos recursos públicos,
nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Observo que no presente processo a Portaria nº 012, de
29 de maio de 2018, que instaurou a Tomada de Contas Especial, bem como designou a Comissão responsável por sua realização, foi publicada no Diário Oﬁcial do
Município de Marataízes, naquela data, ou seja, há mais
de 160 dias, contudo, sem chegar até aos 180 dias de
prazo máximo, conforme normatizado na Instrução Normativa 32/2014.

Entretanto, em momento algum o responsável compareceu aos autos, alegando em sua defesa qualquer justiﬁcativa pelo atraso do encaminhamento na tomada de
contas, não demonstrando interesse ou sinal de boa vontade em cumprir as determinações aqui impostas, visto
que nem mesmo protocolizou sequer pedido algum de
prorrogação de prazo para conclusão das mesmas. Poderia até mesmo se utilizar do artigo 15, visto que, enviando-as de forma incompleta, poderia ainda ter algum
prazo para complementá-las posteriormente. Senão, vejamos:
Art. 15 Caso a tomada de contas especial seja encaminhada sem os documentos e informações exigidos no art.
13 desta Instrução Normativa, os autos serão devolvidos
à origem, por decisão monocrática do Relator, para complementação.

Cabe aqui ressaltar, o previsto no artigo 14 e seu parágrafo único, da mencionada IN 32/2014 – quanto ao prazo de encaminhamento da Tomada de Contas Especial a
este Tribunal:

A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de multa decorrente de veriﬁcação de não atendimento à decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora de
prazo de documentos ou informações que compõem a
prestação de contas ou ainda ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal. Tais permissivos estão elencados nas seguintes
previsões legais:

Art. 14 O processo de tomada de contas especial deve ser
encaminhada ao Tribunal no prazo de até 90 (noventa)

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
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em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto
em lei especíﬁca;
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justiﬁcado, a critério do Tribunal
de Contas.
[...]
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da multa aplicada no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do artigo 149 desta Lei Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta
Lei Complementar, quando pago após o seu vencimento,
será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.
Ressalto aqui, que o Sr. Robertino Batista da Silva não
atendeu às determinações desta Corte de Contas por
mais de uma vez, conforme acima relatado. Dessa forma, a multa deve conter o caráter dúplice da penalidade, qual seja, deve retratar não apenas o caráter punitivo pela atitude consciente do gestor em não atender a

determinação desta Corte, mas também deve-se revelar
o caráter pedagógico, a ﬁm de inibir a disseminação de
comportamentos semelhantes.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. APLICAR MULTA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) ao Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA, com base no
artigo 135, inciso VIII e IX da Lei Orgânica, c/c art. 389, inciso IX do Regimento Interno desta Corte de Contas, e artigo 16 da IN 32/2016.
1.2. Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. ROBERTINO BATISTA DA
SILVA – Prefeito Municipal de Marataízes – nos termos
art. 358, III do Regimento Interno – Res. 261/2013, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte a conclusão da Tomada de Contas Especial em questão;
1.3. Encaminhar cópia desta decisão juntamente com o
Termo de Notiﬁcação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/12/2018 - 41ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiwww.tce.es.gov.br

dente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
FLÁVIA BARCELLOS COLA
Secretária-adjunta das sessões em substituição

ACÓRDÃO TC- 1933/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 09027/2017-7
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALENCAR MARIM
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO –

Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

168

ATOS DA 2a CÂMARA

MULTA – NOTIFICAÇÃO PRAZO 30 DIAS.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I – RELATÓRIO
O presente feito cuida de Tomada de Contas Especial,
no âmbito da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, determinada nos autos do processo TC-1901/2011
(Prestação de Contas Anual Prefeito/2010 – Barra de São
Francisco), por meio do Parecer Prévio TC-100/2016 –
Primeira Câmara, que em seu item 4 determinou:
4. Determinar a instauração de Tomada de Contas Especial em autos apartados para veriﬁcação do montante do dano causado ao Município (juros, correção monetária, multas) sobre os valores não recolhidos a título de Contribuições Previdenciárias, para atender aos
itens I.2.3, I.2.4, I.2.5, I.3.1, I.3.2, I.3.3, II.a.2 e II.a.3 da
ICC 274/2015.
Autuado o presente feito, foi então encaminhado à área
técnica competente – SecexPrevidência – para análise e instrução, resultando na Manifestação Técnica
223/2018-1 (peça 11), a qual propôs a notiﬁcação do Sr.
Alencar Marim, Prefeito de Barra de São Francisco, bem
como, que fosse dada ciência ao NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia quanto aos
itens 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 e 3.3 da MT 223/2018-1, no
que dizem respeito à competência daquele Núcleo.
No Despacho 14965/2018-1 (peça 14) consta informação do NCE que foi autuado e instruído o processo TC7595/2017, Prestação de Contas Anual de gestão, em fase de citação, dando-se cumprimento à determinação do
item 5 do mencionado Parecer Prévio.
Compulsando os autos, depreende-se que foi emitida a

DECISÃO SEGEX 346/2018-4 (peça 22), pela expedição
de COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Sr. Alencar Marim, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhasse a esta Corte a documentação mencionada no item 3.1 da MT 223/2018-1, advertindo o
responsável que, o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em sanção de multa prevista no art. 135
da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica deste
Tribunal). (g.n.).
Identiﬁcamos as peças 23, 24 e 25 nos presentes autos,
que correspondem ao Termo de Comunicação de Diligência e respectivos contrafé e certidão de recebimento.
Conforme Despacho 40048/2018-1 (peça 28), a SGS informa que o prazo concedido ao Sr. Alencar Marin para atendimento à DECISÃO SEGEX 346/2018-4, referente à Comunicação de Diligência nº 088/2018 venceu em
01/08/2018. Consta anteriormente, informação do NCD
(peça 27), que até a data de 03/08/2018 não fora protocolizada qualquer documentação em nome do responsável, em alusão ao processo TC-9027/2017, referente à
mencionada Comunicação de Diligência.
Determinei por meio da Decisão Monocrática
1583/2018-2 (peça 30), mais uma notiﬁcação ao Sr.
Alencar Marim, dando-lhe, assim, mais uma vez, a oportunidade de encaminhar, no prazo de quinze dias, a documentação mencionada no item 3.1 da MT 223/20181, sob pena de aplicação de multa, com base na LC
621/2012.
Regularmente notiﬁcado, o Sr. Alencar Marim assinou
de próprio punho a contrafé do Termo de Notiﬁcação
1093/2018-2, documentos juntados aos autos, peças 31
a 33.
www.tce.es.gov.br

Encaminha
o
responsável
Defesa/Justiﬁcativa 1464/2018-7 (peça 34) em resposta à Decisão
1583/2018, fazendo alegações e por ﬁm requerendo a
prorrogação do prazo em 60 (sessenta) dias.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS através do Despacho 56494/2018-1 (peça 35) informa que o prazo para
atendimento ao Termo de Notiﬁcação 1093/2018-2, referente à Decisão Monocrática 1583/2018-2, venceu em
25/10/2018, e encaminha o feito a este gabinete para
conhecimento e providências.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Com efeito, a Constituição do Estado do Espírito Santo,
acerca das competências do Tribunal de Contas do Estado, assim trata a questão:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:
[...]
III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos
Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário, exceto as previstas nos arts.
29, § 2º, e 56, XI e XXV;
Portanto, ao Tribunal de Contas, diante de provável ocorrência de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que
resulte dano ao erário ou de eventual desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, caberá a adoção de providências para o ﬁel cumprimento da lei, bem como, determinar a instauração de Tomada de Contas Especial, a
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ﬁm de apreciar a regular aplicação dos recursos públicos,
nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Ainda com o amparo da Instrução Normativa TC 32/2014,
temos que:
Art. 14 O processo de tomada de contas especial deve ser
encaminhada ao Tribunal no prazo de até 90 (noventa)
dias, contados a partir do ato de sua instauração.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser
prorrogado por até igual período, mediante solicitação
da autoridade competente, fundamentada e tempestiva,
a ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática. (g.n.).
Observo que no presente processo já tivemos a Decisão
SEGEX 346/2018-4 e a Decisão Monocrática 1583/20182 notiﬁcando e reiterando notiﬁcação ao Sr. Alencar Marin para atender às determinações quanto ao item 3.1
da Manifestação Técnica 223/2018-1 – encaminhar a esta Corte de Contas as memórias de cálculo das DEBCADs
ali apontadas, relativos aos parcelamentos efetuados no
exercício de 2013 junto ao Instituto Nacional de Previdência Social, tendo em vista a ausência de documentos
suﬁcientes para a instrução do presente processo. Alertando-o em todas as ocasiões de que o não atendimento
poderia implicar em sanção de multa prevista na Lei Orgânica deste Tribunal.
Ocorre que, o responsável ao invés de encaminhar a devida resposta ao que lhe foi determinado, encaminha
novamente outro pedido de prorrogação do prazo por
mais 60 (sessenta) dias – peça 34. Suas alegações são
de que o Município não conta com número suﬁciente de
servidores habilitados e tecnicamente preparados para a

realização de TCE; que passa por profundo ajuste administrativo, ﬁnanceiro e orçamentário para o ﬁm de cumprir as exigências constitucionais e os imperativos da LRF,
especialmente no que se refere à despesa com pessoal;
ou seja, visivelmente busca protelar o cumprimento às
determinações feitas por este Tribunal.
A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de multa decorrente de veriﬁcação de não atendimento à decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora de
prazo de documentos ou informações que compõem a
prestação de contas ou ainda ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal. Tais permissivos estão elencados nas seguintes
previsões legais:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto
em lei especíﬁca;
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justiﬁcado, a critério do Tribunal
de Contas.
[...]
www.tce.es.gov.br

Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento da multa aplicada no prazo determinado, sem
prejuízo das demais sanções legais e do disposto no inciso III do artigo 149 desta Lei Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta
Lei Complementar, quando pago após o seu vencimento,
será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.
Ressalto aqui, que o Sr. Alencar Marim não atendeu às
determinações desta Corte de Contas por mais de uma
vez, conforme acima relatado. Dessa forma, a multa deve conter o caráter dúplice da penalidade, qual seja, deve retratar não apenas o caráter punitivo pela atitude
consciente do gestor em não atender a determinação
desta Corte, mas também deve-se revelar o caráter pedagógico, a ﬁm de inibir a disseminação de comportamentos semelhantes.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. APLICAR MULTA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) ao Sr. ALENCAR MARIM, com base no artigo 135,
inciso VIII e IX da Lei Orgânica, c/c art. 389, inciso IX do
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. ALENCAR MARIM – Prefeito Municipal de Barra de São Francisco – nos termos art.
358, III do Regimento Interno – Res. 261/2013, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe
a esta Corte a documentação mencionada no item 3.1
da Manifestação Técnica 223/2018-1;

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1937/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 01078/2017-5

1.3. Encaminhar cópia desta decisão juntamente com o
Termo de Notiﬁcação.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

2. Unânime.

UG: CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

3. Data da Sessão: 19/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral

Exercício: 2015

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ANTONIO STEIN NETO, ALEXANDRE DE
MELLO CORREA BARRETO, WATSON DE ARAUJO MONTEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2015 – INDEFEFIR –
MULTA – NOTIFICAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos acerca da omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 (exercício de 2015), pela Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano
de Guarapari- CODEG, através do sistema informatizado
CidadES, contrariando dispositivos da Resolução TCEES
247/2012, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como da Lei Complementar nº 621/2012.
Constatada a omissão acima identiﬁcada, foi elaborada
Decisão em Protocolo 00131/2016-6 por meio da qual
www.tce.es.gov.br

foi notiﬁcado (Termo de Notiﬁcação nº 50012/2016-5) o
Sr. Antônio Stein Neto, ex-diretor Presidente da CODEG,
para cumprimento da obrigação no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 135,
IX, da Lei Orgânica do TCEES c/c art. 389, IX, do RITCEES,
além de outras sanções cabíveis.
Em resposta à notiﬁcação, o ex-Diretor Presidente da
CODEG protocolizou documentação nesta Corte de Contas (Protocolo 14680/2016-1) pedindo suspensão da Decisão em Protocolo 131/2016-1. Realizada a análise das
peças protocolizadas, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial 47/2017-2 e, na sequência, a Decisão Monocrática
122/2017-5, datada de 20/2/2017, no sentido de:
1 – Indeferir o pedido de suspensão da Decisão em protocolo nº 131/2016 (Termo de Notiﬁcação nº 50012/2016),
dando ciência ao Sr. Antônio Stein Neto, ex-Diretor Presidente, nos termos da ITI nº 0047/2017-5.
2 - CITAR o ex- responsável da CODEG, Sr. Antônio Stein
Neto, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogável apresente justiﬁcativas pelo não atendimento de
prestar contas bimestrais em relação ao exercício de
2015 ( 6º bimestre e meses 13 e 14), sob pena de aplicação de multa nos termos dos incisos VIII e IX do art. 135
da Lei Complementar nº 621/2012.
3 - NOTIFICAR o responsável atual da CODEG, Sr. Alexandre de Mello Correa Barreto, para que no prazo de 15
(quinze) dias improrrogável, encaminhe a Prestação de
Contas Bimestral Cidades-Web da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, referente ao 6º bimestre, e meses 13 e 14 do exercício de
2015.
Tendo sido expedidos o Termo de Citação 205/2017 e
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Termo de Notiﬁcação 397/2017, constatou-se a protocolização de documento 12/04/2017, subscrito pelo Senhor Gabriel de Araújo Costa, Diretor Presidente da CODEG à época, solicitando a reconsideração da decisão
prolatada por este Tribunal e a dispensa da determinação de promover a adequação da contabilidade do jurisdicionado, relativa ao exercício de 2015, para o sistema
de escrituração contábil pública.
Após a análise das alegações trazidas pelo ex-gestor, o
Órgão Técnico, por intermédio da Instrução Técnica nº
65/2017, manteve o indicativo de irregularidade relacionado à omissão no envio das prestações de contas em
debate sugerindo, por conseguinte, a seguinte proposta
de encaminhamento:
INDEFERIR o pedido de reconsideração formulado por
meio do documento (Protocolo nº 04481/2017-8) encaminhado a este Tribunal pelo gestor da CIA DE MELHORAMENTO E DESENV. URBANO DE GUARAPARI, Sr. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA, em resposta ao Termo de Notiﬁcação n.º 00397/2017-9;
APLICAR MULTA ao Sr. ANTONIO STEIN NETO, nos termos do art. 135 da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c
com o art. 389, IX do Regimento Interno TCEES tendo em
vista o não encaminhamento de justiﬁcativas em resposta ao Termo de Citação nº 00205/2017-5, conforme Despacho n.º 26741/2017-7 constante nos autos;
CITAR o ex-responsável pela CODEG, Sr. ALEXANDRE
DE MELLO CORREA BARRETO, para que no prazo de 15
(quinze) dias improrrogável apresente justiﬁcativas pelo não atendimento à obrigação de prestar as contas bimestrais relativas ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do
exercício de 2015, sob pena de aplicação de multa nos
termos dos incisos VIII e IX do art. 135 da Lei Comple-

mentar n.º 621/2012;
NOTIFICAR o responsável pela CODEG, Sr. GABRIEL DE
ARAÚJO COSTA, para que no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogável, encaminhe a Prestação de Contas Bimestral Cidades-Web da Companhia de Melhoramentos e
Desenvolvimento Urbano de Guarapari, referente ao 6º
bimestre, e meses 13 e 14 do exercício de 2015, alertando-o da possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos incisos VIII a IX do art. 135 da Lei Complementar n.º 621/2012.
Ressalta-se que em 20/6/2017, este Tribunal de Contas
analisou pedido formulado pelo Executivo Municipal de
Guarapari (Ofício Externo nº 6966/2017-1) de prorrogação de prazo para regularização da remessa para o Sistema CidadES das prestações de contas referentes aos
exercícios de 2013, 2015 e 2017, descrito nos termos
abaixo transcritos da Comunicação Plenária anexa à Decisão Plenária 10/2017:
[...] o atual prefeito de Guarapari, Senhor Edson Figueiredo Magalhães, protocolou ofício externo sob o nº
06966/2017-1, esclarecendo que assumiu a gestão com
irregularidades em relação às prestações de contas dos
exercícios de 2013 e 2015, o que vem prejudicando o
município, eis que não tem conseguido ﬁrmar convênios com o Estado e a União. Aﬁrma que, além da troca
de sistema de software, tem enfrentado problemas para transmissão de dados ao Sistema CidadES em virtude do bloqueio por parte da empresa anterior às informações e prestações de contas da gestão anterior, razão
pela qual o Município acionou o Judiciário, ingressando
com ação com o escopo de obter as informações, através
do processo nº 0004430-40.2017.8.08.0021.
Diante disso, decidiu o Plenário desta Corte de Contas na
www.tce.es.gov.br

Decisão Plenária TC 10/2017, de 20 de junho de 2017,
à unanimidade, em sua 19ª Sessão Ordinária de 2017:
1 – Conceder prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o
Município de Guarapari regularize o envio de dados para
o sistema CidadES dos anos de 2013, 2015 e 2017, estendendo essa autorização para a Companhia de Desenvolvimento de Guarapari;
[...]
4 – Que seja realizada juntada de cópia desta Decisão
em todos os processos referentes às prestações de contas em atraso, nos exercícios relativos a situação tratada,
ﬁcando desde já a Segex comunicada da presente Decisão. (g.n)
Encerrado em 19/12/2017 o prazo concedido à CODEG
para cumprimento da obrigação, os autos foram remetidos à Secretaria de Controle Externo de Contas para manifestação, sendo gerada a Instrução Técnica Inicial 1649/2017-1, datada de 20/12/2017, contendo a seguinte proposta de encaminhamento:
INDEFERIR o pedido de reconsideração formulado por
meio do documento (Protocolo nº 04481/2017-8) encaminhado a este Tribunal pelo gestor da CIA DE MELHORAMENTO E DESENV. URBANO DE GUARAPARI, Sr. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA, em resposta ao Termo de Notiﬁcação nº 00397/2017-9;
APLICAR MULTA ao Sr. ANTONIO STEIN NETO, nos termos do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c
com o art. 389, IX do Regimento Interno TCEES tendo em
vista o não encaminhamento de justiﬁcativas em resposta ao Termo de Citação nº 00205/2017-5, conforme Despacho nº 26741/2017-7 constante nos autos;
CITAR o ex-responsável pela CODEG, Sr. ALEXANDRE
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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DE MELLO CORREA BARRETO, para que no prazo de 15
(quinze) dias improrrogável apresente justiﬁcativas pelo não atendimento à obrigação de prestar as contas bimestrais relativas ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do
exercício de 2015, sob pena de aplicação de multa nos
termos dos incisos VIII e IX do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012;
CITAR o atual responsável pela CODEG, Sr. WATSON DE
ARAUJO MONTEIRO, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogável apresente justiﬁcativas pelo não
atendimento à obrigação de prestar as contas bimestrais relativas ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2015, no prazo concedido pela Decisão Plenária TC-10/2017, sob pena de aplicação de multa nos termos dos incisos VIII e IX do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012.
NOTIFICAR o atual responsável pela CODEG, Sr. WATSON
DE ARAUJO MONTEIRO, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogável, encaminhe a Prestação de Contas
Bimestral Cidades-Web da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, referente
ao 6º bimestre, e meses 13 e 14 do exercício de 2015,
alertando-o da possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos incisos VIII a IX do art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas,
através do Parecer 208/2018-6, anuiu com a proposta
contida na ITI nº 1649/2017-1.
Ato contínuo os autos foram remetidos ao Relator que
proferiu seu voto acompanhando a área técnica e o corpo ministerial, acolhido também pelos demais Conselheiros da Segunda Câmara TCEES em sessão cameral de
08/8/2018, consubstanciada no Acórdão 1018/2018-6.

Em atendimento às determinações constantes no referido Acórdão, foram expedidos os Termos de Citação
848/2018 e 849/2018 e Termo de Notiﬁcação 933/20183 aos responsáveis, os quais apresentaram as alegações
de defesa resumidas e analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia na Instrução
Técnica Inicial 552/2018, sugerindo a seguinte proposta
de encaminhamento:
INDEFERIR o pedido formulado pelo Sr. WATSON DE
ARAÚJO MONTEIRO, atual ordenador de despesa da Codeg, para que a remessa de dados relativa à prestação de
contas do jurisdicionado (exercício de 2015) seja prorrogada até 31/5/2019;
INDEFERIR o pedido de liberação da Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária formulado pelo Sr.
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO, atual ordenador de
despesa da Codeg, haja vista a continuidade da situação
de omissão do jurisdicionado com esta Corte de Contas;
APLICAR MULTA, nos termos do art. 135 da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c com o art. 389 da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno TCEES), ao Sr. ALEXANDRE
DE MELLO CORREA BARRETO, ex-ordenador de despesa
da Codeg, em razão do não atendimento à determinação
desta Corte de Contas relativa à remessa, por meio do
Sistema CidadES, da prestação de contas do 6º bimestre
e meses 13 e 14 (exercício de 2015), bem como do não
acolhimento de suas justiﬁcativas;
APLICAR MULTA, nos termos do art. 135 da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c com o art. 389 da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno TCEES), ao Sr. WATSON DE
ARAÚJO MONTEIRO, atual ordenador de despesa da Codeg, em razão do não atendimento à determinação desta Corte de Contas relativa à remessa, por meio do Siswww.tce.es.gov.br

tema CidadES, da prestação de contas objeto dos autos,
bem como do não acolhimento de suas justiﬁcativas.
NOTIFICAR o Sr. WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO, atual ordenador de despesa da Codeg, para que no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogável, encaminhe a Prestação de Contas Bimestral, por intermédio do Sistema CidadES da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, referente ao 6º bimestre e
meses 13 e 14 do exercício de 2015, alertando-o da possibilidade de aplicação das penalidades previstas na Lei
Complementar n.º 621/2012 bem como na Resolução TC
nº 261/2013.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
que endossou a proposição da área técnica, na Instrução
Técnica Inicial 552/2018-5.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, em atendimento às determinações constantes do Acórdão 1018/2018-6, com data do dia 08/08/2018- 26ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, os responsáveis Alexandre de Mello Corrêa Barreto e
Watson de Araújo Monteiro apresentaram as alegações
de defesa resumidas e analisadas pela área técnica na
Instrução Técnica Inicial 552/2018-5:
Senhor Alexandre de Mello Corrêa Barreto:
2.1.1 Síntese das Alegações de Defesa
O Sr. ALEXANDRE DE MELLO CORREA BARRETO, ex-gestor da Codeg, iniciou sua defesa aﬁrmando ter sido nomeado como Diretor Presidente do jurisdicionado em janeiro de 2017, ocupando o cargo até 10/3/2017; ou seja,
por um curto período de tempo.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Argumentou ser forçoso concluir que ao assumir a direção do órgão pelo breve espaço de tempo, a remessa
ao TCEES da prestação de contas relativa ao exercício de
2015 do jurisdicionado, já apresentava um atraso considerável, demonstrando não ser ele o responsável pela omissão.
Prosseguindo, informou ter adotado todas as medidas
necessárias para regularizar a prestação de contas em
comento.
Reaﬁrmou não ter tido qualquer culpa em relação ao
atraso na prestação de contas bimestrais relativas ao 6°
bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2015, de modo que não pode ser penalizado por fatos a que não deu
causa.
Deu destaque, ainda, ao fato de ter sido informado pelo Departamento de Contabilidade da Companhia que a
prestação de contas do ano de 2015 teria sido encaminhada ao TCEES, de maneira consolidada, por intermédio da base de dados da Prefeitura Municipal de Guarapari.
Finalizando sua defesa o responsável solicitou o acolhimento dos argumentos oferecidos bem como a exclusão
da responsabilidade pela omissão em questão.
2.1.2 Análise
No que se refere à alegação do responsável de que, ao
assumir a direção do órgão, as prestações de contas referentes ao 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2015 já estavam em atraso e que, portanto, não seria o responsável
pela omissão, cabe destacar o que preceitua o art. 84 do
Decreto-lei nº 200/67, reproduzido a seguir:
Art. 84. Quando se veriﬁcar que determinada conta não
foi prestada, ou que ocorreu desfalque, desvio de bens

ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, sob pena de co-responsabilidade e sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediatas providência para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações
a respeito ao Tribunal de Contas. (g.n)
Tendo por fundamento o princípio da continuidade administrativa é cediço que o ordenador de despesa, quando assina um convênio, pactua um programa ou autoriza
uma despesa, não age em nome próprio, mas no do ÓRGÃO que dirige/administra.
Assim, a prestação de contas deve ser apresentada por
esse ÓRGÃO, ainda que já esteja sendo administrado por
outro gestor, não sendo, portanto, nesta hipótese, PERSONALÍSIMA a OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. Não
cumprida a obrigação pelo gestor original, essa deve ser
levada a efeito pelo que o sucedeu.
Embora o caso em tela não trate de prefeitos e seus sucessores cita-se, por analogia, o disposto no Acórdão
TCU 6783/2017 – Segunda Câmara, o qual assevera que:
14. De acordo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, caso não tenham sido apresentadas as contas relativas a transferências voluntárias executadas na gestão
anterior, compete ao prefeito sucessor apresentar toda
a documentação comprobatória da aplicação dos recursos federais recebidos por seu antecessor e, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as ações legais visando ao resguardo do patrimônio público.
14.1. Este entendimento funda-se no princípio da continuidade administrativa, segundo o qual a obrigatoriedade de apresentar a prestação de contas recai sobre o
www.tce.es.gov.br

administrador que se encontrar na titularidade do cargo, independentemente do fato de ter ou não sido ele
o signatário do convênio, plano de aplicação, ou recebedor dos recursos
Ainda de acordo com a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União (TCU):,
2. A corresponsabilidade do prefeito sucessor constitui
presunção legal relativa que pode ser afastada quando,
na impossibilidade de apresentação das contas, o sucessor adota as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público.
Isto signiﬁca que se o gestor atual, na impossibilidade de
prestar contas devido à ausência de documentos comprobatórios, evidencie ter tomado medidas com ﬁns de
proteção do patrimônio público, sua responsabilidade
restará afastada (presunção relativa). Nesta situação, a
obrigação será exclusiva do antecessor.
Pelo que sobressai dos fundamentos apresentados, a
responsabilidade do Sr. ALEXANDRE DE MELLO CORREA
BARRETO, ex-gestor da Codeg, em razão do não encaminhamento da prestação de contas relativa ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2015, poderia
ser afastada caso tivesse havido a comprovação da adoção, pelo ex-gestor, de medidas visando o saneamento
da omissão. Entretanto, nenhum elemento probatório
foi trazido aos autos nesse sentido.
Com relação à aﬁrmação do ex-gestor da Codeg de que,
no período em que exerceu o cargo de Diretor Presidente do jurisdicionado, havia sido informado pelo Departamento de Contabilidade do órgão que a prestação de
contas relativa ao exercício de 2015 havia sido remetida
ao TCEES por intermédio da base de dados da Prefeitura
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de Guarapari, cabe destacar que não há previsão no dispositivo deste Tribunal que normatizou o envio das prestações de contas bimestrais (Resolução TC 247/2012), de
dispensa de envio dos dados relativos às Unidades Gestoras resultantes de desconcentração administrativa,
por conta do envio dos dados consolidados da prefeitura municipal.
Senhor Watson de Araújo Monteiro
2.2.1 Síntese das Alegações de Defesa
As razões de justiﬁcativas apresentadas iniciaram informando que o Sr. WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO foi nomeado como Diretor Presidente da CODEG somente a
partir de 11/10/2017, sendo forçoso concluir, portanto,
que quando o responsável assumiu o cargo mencionado,
a prestação de contas do exercício de 2015 já se encontrava atrasada.
Prosseguiu aﬁrmando que assim que assumiu a presidência da Companhia, o SR. WATSON DE ARAUJO MONTEIRO adotou todas as medidas necessárias à regularização da prestação de contas em debate. Aﬁrmou, ainda,
que a Codeg buscava adequar-se ao sistema de escrituração contábil aplicado ao setor público, regularizando
a sua prestação de contas dos anos de 2014 em diante.
Informou que uma das medidas adotadas pela Companhia, conforme documentação juntada aos autos, foi a
celebração de contrato de prestação de serviços de consultoria contábil com empresa especializada para a execução orçamentária dos exercícios de 2014 e 2015, de
modo a ﬁnalizar com brevidade a prestação de contas
dos referidos anos.
Aduziu que, com o intuito de atender a todas as determinações desta Corte de Contas e, por conseguinte, regula-

rizar sua prestação de contas:

2014 em diante. Mencionou, ainda, que:

[...] a CODEG está catalogando sua documentação, mas
enfrenta diﬁculdades de encontrar documentos da época, assim como efetuar adaptação do plano de contas
da contabilidade comercial, para o Plano de Contas·Aplicado ao Setor Público - PCASP, conjuntamente com as
atribuições e atividades normais da contabilidade atual,
com todas as novas exigências desta Corte de Contas, em
especial do CidadES.

[...] apesar dos esforços, é fundamental ter em mente
que os funcionários da CODEG e os contratados estão
enfrentando um duplo trabalho.

É sabido que todos os Municípios do Espírito Santo e do
Brasil, passam por uma crise ﬁnanceira sem precedentes, e não se pode contratar dezenas de funcionários
que possam executar os serviços de forma mais ágil, como gostaríamos. Contudo, apesar das diﬁculdades estamos trabalhando e nos dedicando aos registros dos lançamentos e à elaboração dos balancetes e balanços dos
exercícios de 2014, 2015 e de 2018, esse em día até o
mês 07 /2018.

Desse modo, para que não haja graves prejuízos para
a CODEG e para o Município de Guarapari/ES, é fundamental que seja concedida a dilação de prazo, de molde
a permitir que o Diretos Presidente, Sr. Watson de Araujo
Monteiro, em conjunto com os funcionários da CODEG e
contratados, consigam regularizar a prestação de contas
da Companhia, a partir do ano de 2014, até o presente.

Assim, estamos efetuando todos os lançamentos, ou seja, lançamento por lançamento do exercício de 2014 (em
relação ao qual estamos executando o mês 03/2014) até
o exercício de 2015, vez que o último bimestre de 2015 é
dependente dos saldos apurados nos meses anteriores.
Objetivando comprovar suas alegações, o responsável anexou à sua defesa, os seguintes documentos: a)
Recibo de Prestação de Contas Mensal de janeiro a julho/2018; b) Demonstrativo da Execução Orçamentária 01/01/2014 a 31/12/2014 e; c) Relatório Empenho e
seus Movimentos (Sintético).
De acordo com o gestor da Codeg, as informações prestadas visam comprovar a adoção de medidas para regularizar as prestações de contas referentes ao ano de
www.tce.es.gov.br

Isso porque, ao mesmo tempo que realizam a prestação de contas do ano de 2018, necessitam regularizar as
prestações de contas dos anos anteriores, notadamente
dos anos de 2014 e 2015, sendo que nesse período pretérito a Companhia possuía outra Diretoria.

Ao ﬁnal de suas justiﬁcativas o Sr. WATSON DE ARAÚJO
MONTEIRO requereu:
a) que fossem acolhidas suas justiﬁcativas e o reconhecimento de que não havia perpetrado qualquer irregularidade relativa à omissão em questão;
b) a prorrogação de prazo, até o dia 31/12/2018, para
que a Codeg regularizasse a prestação de contas relativa
ao exercício de 2014, no Sistema CidadES, inclusive o 6º
bimestre e os meses 13 e 14 e;
c) a prorrogação de prazo, até o dia 31/05/2019, para
que a Codeg regularizasse a prestação de contas relativa
ao exercício de 2015, no Sistema CidadES.
2.2.2 Análise
Conforme argumentos já apresentados quando da análise das alegações de defesa do ALEXANDRE DE MELLO
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CORREA BARRETO, ex-gestor da Codeg, em razão do
princípio da continuidade administrativa, a responsabilidade pela ausência de prestação de contas recai tanto sobre o gestor à época como sobre aquele que o sucedeu.
Dessa forma, a despeito das prestações de contas objeto dos autos se referirem ao exercício de 2015, uma vez
que não houve o cumprimento da obrigação de remessa das referidas peças ao TCEES, a responsabilidade pela
obrigação se transfere ao Sr. WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO, atual ordenador de despesa da Codeg, independente do fato desse ter iniciado seu mandato somente
em 11/10/2017.
Frise-se que se trata de presunção relativa que pode ser
afastada, no caso concreto, se veriﬁcada a adoção de iniciativas do atual gestor com o objetivo de sanear a omissão.

-se o prazo de 06 (seis) meses para a execução dos serviços sendo informado ainda, que toda prorrogação deveria ser justiﬁcada por escrito e aprovada por autoridade competente.

Tal fato demonstra que não surtiu efeito a medida adotada pelo ordenador de despesa da Codeg, destinada a
resolver a situação de débito daquela Companhia com
o TCEES.

Integrando a documentação trazida aos autos pelo gestor da Codeg consta, também, cópia da 1ª Prorrogação
de Prazo do contrato já descrito, estabelecendo que essa será de 06 (seis) meses (06/4/2018 a 05/10/2018).

No que se refere ao pedido de prorrogação de prazo para envio da Prestação de Contas referente ao exercício
de 2015, objeto dos autos, torna-se necessário ressaltar
que a Resolução TCEES 247/2012 dispõe, em seu art. 12,
que a Prestação de Contas Bimestral deverá ser enviada
a esta Corte de Contas até o 35º dia após o encerramento do bimestre a que se refere.

Figura
Figura 2 – Contrato 028/2017 – Codeg – Trecho Ementa ﬂ. 10/30
Fonte: Processo
13478/2018-3

TC

01078/2017-5

–

Protocolo

Obs.: não foram apresentadas as justiﬁcativas para a dilação do prazo inicialmente ﬁxado.

Cópias de documentos juntadas aos autos pelo responsável, atestam suas aﬁrmações relacionadas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de consultoria contábil visando, entre outros itens, o encerramento e a abertura de exercício e o acompanhamento da execução orçamentária e do fechamento contábil mensal para os exercícios de 2014 e 2015.

Transcorridos aproximadamente 12 (doze) meses da assinatura do contrato original de consultoria contábil veriﬁca-se, por intermédio de consulta formulada ao Sistema CidadES, a continuidade da situação de omissão
da Codeg no encaminhamento de todas as prestações
de contas bimestrais relativas aos exercícios de 2014 e
2015, para esta Corte de Contas, conforme comprovantes reproduzidos a seguir:

Figura

Figura

Figura 1 – Contrato 028/2017 – Codeg – Trecho Ementa ﬂ. 1/30

Figura 3 – Débitos Sistema CidadES – Prestações de Contas – Codeg – Exercício 2014

Fonte: Processo
13478/2018-3

Fonte: Sistema CidadES

TC

01078/2017-5

–

Protocolo

Registra-se que na cláusula sexta do referido contrato
(assinado em 05/10/2017), cujo valor total foi estimado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), estabeleceu-

Figura
Figura 4 – Débitos Sistema CidadES – Prestações de Contas – Codeg – Exercício 2015
Fonte: Sistema CidadES
www.tce.es.gov.br

Esgotados os prazos para remessa dos dados, o sistema
permanece disponível para o recebimento intempestivo
das informações, porém, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas. Não se vislumbra, portanto, previsão normativa que legitime o pedido de prorrogação
de prazo formulado pelo Ordenador de Despesa do jurisdicionado.
Obs.: o pedido de prorrogação de prazo relacionado às
prestações de contas do exercício de 2014 não deve ser
considerado uma vez que foge ao escopo dos presentes
autos.
A leitura dos trechos da ITI 552/2018, e extraídos das
análises das justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis, permite concluir que estas são insuﬁcientes para
afastar a irregularidade das condutas em relação às exigências extraídas da Resolução TC 247/2012, que regula
a remessa dos dados de abertura do exercício e das prestações de contas bimestrais das entidades municipais da
administração direta e indireta sujeitando seus autores a
sanção pecuniária prevista no art. 135, incisos VIII e IX da
Lei Complementar 621/2012.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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O dever de prestar contas é condição básica e essencial
de toda e qualquer pessoa que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam, a teor do Parágrafo Único do Art. 70 da Constituição Estadual, competindo o seu julgamento a este Tribunal de Contas (Art. 71, inciso III da Constituição Estadual).
Assim, torna-se inescusável a conduta dos citados de
não enviar os documentos e informações exigidas, conﬁgurada em natureza grave, qualiﬁcada na omissão dos
responsáveis por deixar de praticar um ato quando havia
um dever jurídico de fazê-lo.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da Instrução
Técnica Inicial 552/2018-5, encampo os fundamentos e
conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. INDEFERIR o pedido formulado pelo Senhor Watson

de Araújo Monteiro, atual ordenador de despesa da CODEG, para que a remessa de dados relativa à prestação
de contas do jurisdicionado (exercício de 2015) seja prorrogada até 31/5/2019;
1.2. INDEFERIR o pedido de liberação da Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária formulado pelo
Senhor Watson de Araújo Monteiro, atual ordenador de
despesa da CODEG, haja vista a continuidade da situação
de omissão do jurisdicionado com esta Corte de Contas;
1.3. APLICAR MULTA, nos termos do art. 135 da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c com o artigo 389 do Regimento Interno TCEES, ao Senhor Alexandre de Mello
Corrêa Barreto, ex-ordenador de despesa da CODEG,
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em razão do não
atendimento à determinação desta Corte de Contas relativa à remessa, por meio do Sistema CidadES, da prestação de contas do 6º bimestre e meses 13 e 14 (exercício de 2015), bem como do não acolhimento de suas justiﬁcativas;
1.4. APLICAR MULTA, nos termos do art. 135 da Lei Complementar n.º 621/2012 c/c com o art. 389 da Resolução
TC 261/2013 (Regimento Interno TCEES), ao Senhor Watson de Araújo Monteiro, atual ordenador de despesa da
CODEG, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em razão
do não atendimento à determinação desta Corte de Contas relativa à remessa, por meio do Sistema CidadES, da
prestação de contas objeto dos autos, bem como do não
acolhimento de suas justiﬁcativas.
1.5. NOTIFICAR o Sr. Watson de Araújo Monteiro, atual ordenador de despesa da CODEG, para que no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogável, encaminhe a Prestação de Contas Bimestral, por intermédio do Sistema CidadES, da Companhia de Melhoramentos e Desenvolviwww.tce.es.gov.br

mento Urbano de Guarapari, referente ao 6º bimestre e
meses 13 e 14 do exercício de 2015, alertando-o da possibilidade de aplicação das penalidades previstas na Lei
Complementar nº 621/2012 bem como na Resolução TC
nº 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 - 43ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2 Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

tivas e documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável, apresentou suas justiﬁcativas sob o
número 17882/2017 neste Tribunal, em atendimento a
Decisão Monocrática 01482/2017.

ACÓRDÃO TC- 1307/2018 – SEGUNDA CÂMARA

Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1006/2018, opinando no que tange ao aspecto técnico-contábil, a Regularidade com Ressalva da Prestação de
Contas Anual, com determinações.

Processo: 05096/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES - EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, do exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Fortunato Fiorin - Prefeito.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
620/2017 (evento 68) em que foram identiﬁcados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na
Instrução Técnica Inicial ITI 1119/2017 (evento 69), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 01482/2017, (evento 71), promovendo-se
a citação do responsável para apresentação de justiﬁca-

No mesmo sentido é a manifestação do Ministério
Público de Contas, (evento 86), Parecer Ministerial
01390/2017.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No âmbito deste processo de Prestação de Contas Anual - Gestão, inicialmente foram elencadas 03 (três) supostas irregularidades pela área técnica deste Tribunal
de Contas, conforme se pode extrair da ITI 5096/2017,
quais sejam: Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor do inventário de bens
imóveis; Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a Prestação de Contas Anual; e Baixo desempenho na cobrança de créditos inscritos em da dívida ativa.
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1006/2018, após apresentadas as respectivas razões de
justiﬁcativa pelo gestor, cotejando-as com supostas irregularidades inicialmente assinaladas pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento
das irregularidades apontados nos itens 2.2 Ausência de
www.tce.es.gov.br

medidas administrativas que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas
Anual. (item 3.3.1 do RT 620/2017); e 2.3 Baixo desempenho na cobrança de créditos inscritos em da dívida ativa (item 3.6.2.1 do RT 620/2017), razão pelo qual corroboro com a área técnica cuja fundamentação quanto a
estes itens integram este voto independente de transcrição, e afasto as referidas irregularidades.
Quanto ao item 2.1 Divergência entre o saldo contábil
dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários
de bens (item 3.2.2 do RT 620/2017), a equipe de auditoria conclui que tendo em vista as informações apresentadas pelo jurisdicionado, alegando que o município
de Alfredo Chaves vem capacitando seus servidores com
vistas a acompanhar as signiﬁcativas mudanças por que
passou a contabilidade pública, inclusive na parte relativa ao levantamento dos bens patrimoniais e que os prazos para adequação à norma da STN (Portaria 548/2015)
foram prorrogados por este TCEES, conforme Instrução
Normativa (IN) 36/2016 e que a administração municipal não ﬁcou inerte perante o tema, veriﬁca-se que de
acordo com a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de
2015, passarão a viger de acordo com o Anexo Único da
referida Instrução Normativa.
Nesse sentido, de acordo com o item 07 do Anexo Único,
o prazo para preparação de sistemas e outras providências de implantação nos municípios para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis
e em almoxarifado é até 31.12.2018. Já o prazo que institui a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir
de 01.01.2019 no âmbito municipal.
Entretanto, os dispositivos citados não elidem a obrigatoriedade de os municípios evidenciarem os bens que já
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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foram inventariados, tampouco da necessidade de realização de inventário (art. 96 da Lei 4320/64) e, por isso, devem compor o ativo imobilizado do ente. No caso em concreto, temos que o município de Alfredo Chaves apresentou uma situação de descontrole parcial dos
seus bens imóveis.
Portanto, corroborando com o entendimento da área
técnica deste Tribunal, entendo que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 3.2.2 do RT
620/2017, porem como não houve dano real ao erário,
bem como favorecimento próprio ou de terceiros, e que
o gestor vem adotando as medidas necessárias ao acerto da irregularidade apontada, entretando vejo que esta irregularidade seja passível de ressalva e expedição de
determinação, nos moldes do art. 162 da Resolução TC
261/2012.
Nesse balear, considerando que o disposto no artigo 84,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012, entendo que
a irregularidade mantida seja ressalvada, e que sejam
julgadas pela regularidade com ressalvas da presente
Prestação de Contas Anual..
No mesmo sentido é a manifestação do Ministério
Público de Contas, (evento 86), Parecer Ministerial
01390/2017.
Diante do exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica cuja fundamentação integra este
voto independente de transcrição e do Ministério Público de Contas, por meio de Parecer da Lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração
Sérgio Manoel Nader Borges

Conselheiro Relator

2. Unânime.

1. ACORDÃO

3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, julgar pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da presente
Prestação de Contas Anual, apresentada pelo Sr. Roberto
Fortunato Fiorin, frente a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao exercício 2016, na forma do art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo
diploma legal, em face da manutenção do seguinte indicativo de irregularidade:
1.1.1 - Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens (item
3.2.2 do RT 620/2017 e 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1006/2018);
1.2. Determinar ao chefe do Poder Executivo Municipal:
1.2.1 - adote as medidas necessárias para evidenciar os
bens do imobilizado observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a IN 36/2016.
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.5. Após certiﬁcado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1308/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05687/2017-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2015 – REGULARES COM RESSALVAS –
DETERMINAR - RECOMENDAR – ARQUIVAR.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual das Contas de Gestão, de responsabilidade do Senhor Luciano
de Paiva Alves, Prefeito à frente da Prefeitura Municipal
de Itapemirim, no exercício ﬁnanceiro de 2015, que foi
analisada pelo corpo técnico conforme Relatório Técnico
908/2017 e Instrução Técnica Inicial 1347/2017, sugerindo-se citação do responsável para esclarecer os indicativos de irregularidades a seguir listados:
3.2.1 Inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades Financeiras. Base legal:
LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88
3.2.2.1Divergência entre registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis. Base Legal: Anexo
I da IN 34/2015 do TCEES e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual. Base Legal: (art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res.
TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
Assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à
ampla defesa (DECM 1703/2017, o responsável encaminhou justiﬁcativas e documentos que foram juntados
aos autos conforme Doc. Eletrônicos 59 e 60.
Ato subsequente, regimentalmente foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1396/2018 (doc. eletrônico 64) sugerindo que a Prestação de Contas Anual do
gestor em análise fosse julgada REGULAR COM RESSALVAS, o que foi acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas, conforme Parecer 1791/2018 (doc. ele-

trônico 68).
Após, conforme regular distribuição vieram os autos a
este Magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1396/2018 (peça 64 dos autos), abaixo transcrito, corroborado pelo parecer ministerial (1791/2018):
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
INCONSISTÊNCIA ENTRE OS REGISTROS CONTÁBEIS E
BANCÁRIOS RELATIVOS ÀS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (ITEM 3.2.1 DO RTC 908/2017)
Inobservância ao artigo 43 da LC 101/2000 c/c § 3º do
artigo 164 da CRFB/88
Conforme relatado no RTC 908/2017:
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos
dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:
Tabela 01) Termo de Veriﬁcação das Disponibilidades
(...)
Tabela 02) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil
(...)
Da conciliação entre os registros constantes dos extratos
bancários e contábeis, no encerramento do exercício ﬁnanceiro de 2016, relativos às disponibilidades ﬁnanceiras em conta corrente/aplicação, veriﬁca-se que as demonstrações contábeis não reﬂetem adequadamente os
saldos constantes dos extratos bancários:
www.tce.es.gov.br

Não foram apresentados extratos bancários relativos
às aplicações vinculadas às contas correntes Banestes, ag. 199, ns. 12.148.714, 13.062.542, 16.758.120,
17.063.017, 20.014.460, 22.417.349, 3.703.766 e
7.569.692, Caixa Econômica Federal, ag. 850, ns.
006.000.12-5, 013.10.723-2, 647.010-7, 647.015-0,
672001-4 e ag. 1384, n. 00000010-1, exibindo os saldos
em 31/12/2016;
Não foram apresentados extratos bancários relativos às
contas correntes Banco do Brasil, ag. 0518-5, n. 13.534-8
e Caixa Econômica Federal, ag. 850, n. 0064.7015-8, exibindo os saldos em 31/12/2016;
Os extratos bancários atribuídos às aplicações vinculadas
às contas Banestes, ag. 199, ns. 12.061.149, 22.689.384,
25.733.874, 24.426.660 e 27.219.120 estão incompletos, não exibindo o número de conta ou período a que
cada um se refere;
Quanto às contas Banco do Brasil, ag. 0518-5, ns. 11.5436 e 12.387-0, embora encaminhados, os extratos bancários relativos à conta corrente e aplicação correspondem,
respectivamente, às contas Banco do Brasil, ag. 518-5,
ns. 12362-5 e 12710-8.
Portando, faz-se necessário que os gestores responsáveis apresentem os extratos bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, ainda que saldo seja igual a
R$ 0,00, bem como comprovem a regularização das divergências, porventura remanescentes, no decorrer do
exercício ﬁnanceiro de 2017.
Devidamente citado, Termo de Citação 2215/2017, o Sr.
Luciano de Paiva Alves apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justiﬁcativas, abaixo
transcritas:
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Objetivando sanarmos o item em questão, encaminhamos os extratos bancários referentes as contas apontadas com precisão pelo técnico, assim corno a comprovação de regularização de pendências que ocorreram em
2017.
Ressaltamos que referente as contas: Caixa Econômica
Federal, ag. 850, ns. 013.10.723-2, 647.015-0 e Banco do
Brasil, ag. 0518-5, n. 13.534-8, 12362-5 e 12710-8, não
possuem aplicação ﬁnanceira e foram inativadas tendo
sua conciliação sido enviada e comprovada em exercícios
anteriores.
O presente indicativo de irregularidade se refere à inconsistência entre os registros contábeis e bancários relativos às disponibilidades ﬁnanceiras.
Após regular citação o gestor responsável aﬁrma que está encaminhando os extratos faltantes a ﬁm de comprovar a regularização das pendências.
Compulsando os documentos apresentados pelo gestor
responsável veriﬁca-se que todos os extratos faltantes
foram encaminhados e apresentam-se em consonância
com os saldos evidenciados no termo de veriﬁcação das
disponibilidades.
Pelo exposto, opina-se no sentido de afastar o presente
indicativo de irregularidade.
DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTROS FÍSICOS E CONTÁBEIS
RELATIVOS AOS BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS (ITEM
3.2.2.1 DO RTC 908/2017)
Inobservância ao Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei
4.320/64, arts. 94 e 96.
Conforme relatado no RTC 908/2017:
Figura

Da análise dos Termos Circunstanciados (arquivos TERALM, TERMOV, TERIMO e TERINT) veriﬁca-se que os
mesmos não foram assinados por nenhum dos membros nomeados para compor a Comissão de Depreciação
e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de
Bens Móveis e Imóveis do Executivo Municipal, descumprindo o que determina a IN 34/2015 e alterações.
Além disso, conforme Tabela 14, foi observada divergência do confronto entre registros contábeis e o saldo físico em 31/12/2016 apontado pela comissão responsável
pelos inventários, relativos aos bens imóveis.
A esse respeito, o arquivo 02_TERIMO_146 traz, unicamente, a seguinte observação:
Obs.: Divergência na conciliação físico x contábil, não realizado do inventário, devido a indisposição de recursos
e pessoal competente para tal atividade.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548 e da
Instrução Normativa TC n. 036, de 23 de fevereiro de
2016, cabe destacar que as mesmas tratam da adoção
de novos procedimentos contábeis relativos à classiﬁcação, bem como à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das contas públicas nacionais sob
uma mesma base conceitual.
Dessa forma, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548:
www.tce.es.gov.br

3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado
guardam relação com a integração entre os sistemas de
gestão patrimonial e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo imobilizado, devem ser destacadas em
notas explicativas a política contábil de depreciação e
exaustão, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, estas
deverão ser evidenciadas em notas explicativas.
É importante destacar que os procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se necessária
a segregação de funções dos responsáveis pelo registro
contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês).
(grifo nosso)
Como se vê, tanto Portaria STN n°. 548/2015, quando a
Instrução Normativa TC n. 036/2016, concedem prazo
para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de
bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não amparam, portanto, a situação daqueles bens em
almoxarifado e móveis, já devidamente reconhecidos e
registrados na contabilidade, nos respectivos totais de
R$ 37.563,33 e R$ 4.660.363,15. A situação destes deveSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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rá estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Tal entendimento guarda consonância com o princípio
contábil da OPORTUNIDADE, consubstanciado na Resolução CFC 750/93, com nova redação dada pela Resolução CFC 1.282/2010:
Nota: Redação dada pela Resolução CFC nº 1.282/2010
Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas.
Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade
na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a conﬁabilidade da informação. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1.282/10).
Esse princípio tem como efeito o controle da informação
contábil, que demanda a identiﬁcação de todos os fatos
que afetam o patrimônio, bem como de seus itens componentes (quantitativos, qualitativos e temporais), através do seu registro imediato e completo.
Portanto, faz-se necessário que o gestor responsável
providencie e demonstre a apuração da origem e composição dessa inconsistência, bem como a sua regularização, de forma que a contabilidade evidencie a sua real
composição patrimonial.
Devidamente citado, Termo de Citação 2215/2017, o Sr.
Luciano de Paiva Alves apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justiﬁcativas, abaixo
transcritas:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que no decorrer do
exercício de 2017, foram realizados os procedimentos

necessários para conciliação do saldo físico com o contábil referente a Bens Imóveis, conforme comprovação através dos documentos encaminhados em anexo.
Quanto a origem e composição da divergência apontada, informamos que no decorrer do exercício de 2016
não foram realizadas as conferências e conciliações mensais, pois, a comissão responsável pelo inventario estava
empenhada nos procedimentos de conciliação dos bens
móveis. No entanto, conforme dito anteriormente, a situação foi regularizada no exercício de 2017.
O presente indicativo de irregularidade se refere à divergência entre os registros físicos e contábeis relativos aos
bens patrimoniais imóveis.
Após regular citação o gestor responsável aﬁrma que no
decorrer do exercício de 2017 foram realizados os procedimentos necessários de conciliação dos saldos físico
com o contábil referente aos bens imóveis. Aﬁrma ainda
que a divergência apontada se deve a ausência de conferência e conciliações mensais no exercício de 2016.
Preliminarmente, é imperioso destacar que a Lei 4320/64
assim estabelece em seus artigos 94 a 96, abaixo transcritos:
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de
caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos
bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis
terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na
www.tce.es.gov.br

contabilidade.
Da análise da legislação acima transcrita, conclui-se que
desde 1964 havia preocupação do legislador de que a
contabilidade registrasse todos os bens de caráter permanente, como também de que o levantamento geral
dos bens móveis e imóveis teria por base o inventário
analítico de cada unidade administrativa.
É importante destacar também a Resolução 1132/2008
do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a
NBC T 16.5 e estabelece critérios para o registro contábil dos atos e dos fatos que afetam ou possam a vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público. Tal norma deﬁne que documento de suporte é qualquer documento hábil, físico ou eletrônico que comprove a transação na entidade do setor público, utilizado para sustentação ou comprovação do registro contábil, e aﬁrma
que o registro e as informações contábeis devem observância aos princípios e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e possuem diversas características, dentre as quais destacamos:
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
Assim, constata-se a importância dos inventários como
documentos hábeis para suporte ao registro contábil das
transações patrimoniais no setor público.
Feitas as considerações preliminares passa-se a análise
dos argumentos da defesa.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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Com relação à irregularidade apontada, a defesa se limitou a aﬁrmar que a divergência apontada se deu devido
a falta de conciliação entre o inventário físico e a contabilidade e que tal divergência foi corrigida no exercício
de 2017.
Sendo assim, consultou-se, no sistema CidadES, os arquivos referentes a Prestação de Contas Anual, ao exercício de 2017, e veriﬁcou-se que o Balanço Patrimonial
evidencia saldo de bens imóveis no montante de R$
214.105.037,57, e apresenta as seguintes notas explicativas:
Foi realizado a conciliação dos saldos contábeis e físicos
dos bens móveis e imóveis, após a realização de inventário pela comissão responsável, com as devidas atualizações e alimentação do sistema informatizado utilizado para controle patrimonial, compatibilizando com
as devidas classes contábeis, valor e data de corte, demonstrando de forma ﬁdedigna a real posição na data
de encerramento, em obediência as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e conforme
layout exigido pela Instrução Normativa 34/2015 TCEES
e seus anexos.
Entretanto, compulsando o inventário de bens imóveis
(arquivo INVIMO) veriﬁca-se que o mesmo não está conforme determina o Anexo II da IN 43/2016, ou seja, não
se apresenta com o detalhamento requerido pelo normativo. O arquivo encaminhado é um inventário sintético, no qual evidencia apenas o total das contas contábeis ao ﬁnal do exercício e não demonstra os bens
imóveis do município. Além disso, em consulta ao Termo Circunstanciado – Bens Imóveis (arquivo TERIMO),
constata-se que o arquivo evidencia saldo de bens imóveis no montante de R$ 203.320.819,84, ou seja, diver-

gente do demonstrado no Balanço Patrimonial daquele exercício.
Assim, veriﬁca-se que a divergência apontada persiste no exercício de 2017, o que demonstra que as medidas necessárias a ﬁm de que o Balanço Patrimonial reﬂita os valores evidenciados nos inventários de bens imóveis não foram tomadas.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, porém passível de ressalva, tenho em
vista a IN TCEES 36/2016 que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios.
Por oportuno, sugere-se recomendar ao atual gestor
que observe as determinações impostas pela IN 40/2016
com relação ao layout do inventário de bens imóveis a
ser encaminhado nas futuras prestações de contas.
AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A TOTALIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (ITEM 3.3.1 DO RTC 908/2017)
Inobservância aos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015
Conforme relatado no RTC 908/2017:
O Relatório de Controle Interno (arquivo 02_RELUCI_78),
exigido na IN 34/2015, traz em seu conteúdo as seguintes informações:
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos
de gestão no exercício a que se refere, observando-se a
legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
www.tce.es.gov.br

recursos públicos. (Grifo nosso)
Assim, embora não tenham sido apontadas limitações à
sua atuação ou mesmo ressalvas, a Controladoria Geral
do Munício não opinou quanto à adequação de atos de
gestão praticados no exercício a que se refere.
Portanto, tendo em vista que a análise da prestação de
contas pelo Controle interno se deu de forma limitada,
sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justiﬁcativas
pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno conclusivo sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.
Devidamente citado, Termo de Citação 2215/2017, o Sr.
Luciano de Paiva Alves apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justiﬁcativas, abaixo
transcritas:
Esclarecemos para os devidos ﬁns que na elaboração e
envia da PCA de 2016, o arquivo RELUCI encaminhado
foi o incorreto, no entanto, objetivando sanarmos o item
em questão, encaminhamos o arquivo correto anexo a
estas justiﬁcativas.
Compulsando o documento apresentado veriﬁca-se que
se trata do relatório e parecer conclusivo do controle interno municipal sobre a prestação de contas anual do Sr.
Luciano de Paiva Alves, gestor à frente da Prefeitura Municipal de Itapemirim no exercício de 2016.
Da análise do relatório constata-se que o parecer assim
concluiu:
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam adequadamente a prática de atos de
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos.

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
deliberação que submeto à consideração.

Pelo exposto, tendo em vista que o documento encaminhado emite uma opinião conclusiva sobre os demonstrativos contábeis, opina-se no sentido de afastar o presente indicativo de irregularidade.

Conselheiro Relator

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal Itapemirim, exercício de 2016, sob
a responsabilidade do Sr. Luciano de Paiva Alves, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015, e instruída
considerando-se o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVAS a prestação de contas anual do Sr. Luciano de Paiva Alves, ordenador de despesas durante o exercício de
2016, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012.
Opina-se ainda:
- Por determinar ao atual gestor que adote as medidas
necessárias para evidenciar os bens do imobilizado observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e a
IN TCEES 36/2016.
- Por recomendar ao atual gestor que observe as determinações impostas pela IN TCEES 40/2016 com relação
ao layout do inventário de bens imóveis a ser encaminhado nas futuras prestações de contas.
Por todo o exposto, corroborando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no

SERGIO MANOEL NADER BORGES
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Senhor Luciano de Paiva Alves, ordenador de despesas
durante o exercício de 2016 À frente da Prefeitura Municipal de Itapemirim, nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 86, do mesmo diploma legal.
1.2. DETERMINAR ao atual ordenador à frente à frente
da Prefeitura Municipal de Itapemirim que adote as medidas necessárias para evidenciar os bens do imobilizado
observando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e
a IN TCEES 36/2016;
1.3. RECOMENDAR ao atual ordenador à frente à frente da Prefeitura Municipal de Itapemirim que observe as
determinações impostas pela IN TCEES 40/2016 com relação ao layout do inventário de bens imóveis a ser encaminhado nas futuras prestações de contas.
1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
www.tce.es.gov.br

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1309/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 00735/2005-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: LASTENIO LUIZ CARDOSO
Procuradores: VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2005 – PLANO DE AUDITORIA
ORDINÁRIA DE ENGENHARIA 188/2005 – RECONHECER
A PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AOS ITENS 1.1, 1.2 E 1.3
DA ITI 83/2008 – AFASTAR A IRREGULARIDADE DESCRITA NO ITEM 1.4 DA ITI 83/2008 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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MO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos do Relatório de Auditoria Especial na
Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, referente ao exercício de 2005, em observância ao Plano de Auditoria Ordinária de Engenharia 188/2005, sob a responsabilidade
do Sr. Lastênio Luiz Cardoso, então Prefeito Municipal. O
objeto do contrato em referência era a execução de serviços de limpeza urbana, coleta e destinação ﬁnal de resíduo sólido urbano (RSU), pelo período de 120 dias, no
valor global de R$ 794.414,88.

mou seu posicionamento por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4819/2014 (às ﬂs. 116/130), com a seguinte proposta de encaminhamento:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre o Relatório de Auditoria Especial
RA-E 6/2007 na Prefeitura Municipal de Baixo Guandú,
relativo ao exercício de 2005, a Instrução de Engenharia
Conclusiva opinou pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 Projeto básico incompleto (item 3.1 da IEC 17/2014)

Após a análise preliminar do processo pela unidade técnica competente do Relatório de Auditoria Especial RA-E 6/2007 (às ﬂs. 12/67), resultante de auditoria especial
promovida nos serviços de limpeza urbana relativos ao
Contrato Emergencial 002/2005, ﬁrmado pela Prefeitura
Municipal de Baixo Guandu e a empresa Engesane Projetos e Serviços Ltda., foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI 83/2008 (às ﬂs. 68/69), que sugeriu a citação
do responsável, Sr. Lastênio Luiz Cardoso, ao que aderiu
o Relator quando da prolatação da Decisão Preliminar TC
358/2008 (às ﬂs. 77). Devidamente citado, o responsável apresentou suas justiﬁcativas às ﬂs. 83/90 acerca dos
apontamentos suscitados.

Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso I e 40, § 2º, inciso I, da
Lei nº 8.666/93

Em seguida, os autos foram submetidos à análise do Núcleo de Engenharia de Obras Públicas - NEO, que por
meio da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 17/2014
(às ﬂs. 101/114), concluiu pela manutenção dos indícios
de irregularidade ante o entendimento de insuﬁciência
das justiﬁcativas apresentadas.

3.2 Tendo em vista que nas irregularidades descritas nos
itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 a pretensão punitiva desta E.
Corte de Contas extinguiu-se em maio de 2013, conforme delineado no item 2 desta ITC, sugere-se que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva relativa à
aplicação da pena de multa, a teor do disposto no inciso
II do § 2º c/c § 4º, inciso II do art. 71 da LC da Lei Complementar nº 621/2012.

Na forma regimental, o feito foi submetido à análise do
Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC, que ﬁr-

3.1.2 Liquidação irregular de serviços (item 3.2 da IEC
17/2014)
Base legal: artigo 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64
3.1.3 Fiscalização deﬁciente (item 3.3 da IEC 17/2014)
Base legal: artigo 67, da Lei nº 8.666/93
3.1.4 Pagamento indevido no valor de R$ 180.858,19
(cento e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), correspondentes a 113.697,23
VRTE, passíveis de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade (item 3.4 da IEC 17/2014).

www.tce.es.gov.br

3.3 Considerando que na irregularidade descrita no item
3.1.4 desta ITC foi apontado dano ao erário e que o fenômeno prescricional não atinge a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo
dano causado ao erário, o senhor Laestênio Luiz Cardoso encontra-se sujeito ao ressarcimento aos cofres públicos municipais, no valor de R$ 180.858,19 equivalentes
a 113.697,23 VRTE.
3.4 Em razão da existência de DANO presentiﬁcado no
item 3.1.4 sugere-se, preliminarmente, a conversão dos
autos em tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento;
3.5 Por todo o exposto, e diante do preceituado no artigo 319, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.5.1 Declarar a prescrição da pretensão punitiva relativamente às irregularidades descritas nos itens 3.1.1,
3.1.2 e 3.1.3 desta ITC;
3.5.2 Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Laestênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal de Baixo Guandú no exercício de 2005, pelo cometimento de infração que causou dano injustiﬁcado ao erário, presentiﬁcado no item 3.1.4 desta ITC, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 180.858,19
correspondentes a 113.697,23 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.6 Por derradeiro, tendo em vista que o senhor Laestênio Luiz cardoso conta com advogado regularmente
constituído nos autos (ﬂs.98-99), sugere-se que as comunicações dos atos processuais vindouros sejam dirigidas,
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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também, ao Dr. Vitor Rizzo Menechini, em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, da Res. TC 261/2013
(RITCEES).

2. Extinguir o processo com julgamento do mérito;

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, este se manifestou através de Parecer n° 3549/2014 (às ﬂs. 133/140), da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em relação às irregularidades
apontadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da IEC 17/2014, bem
como pela manutenção do ressarcimento presentiﬁcado
no item 3.4 da mencionada peça técnica, no valor de R$
180.858,16, correspondente a 113.697,23 VRTE’s.

Ou, subsidiariamente, em sendo mantida a irregularidade:

Em observância ao requerimento de sustentação oral
formulado pelo responsável, os autos foram à 13ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida em 04/05/2016,
tendo sido realizada a sustentação oral e juntadas as respectivas Notas Taquigráﬁcas às ﬂs. 154/146, bem como
os documentos colacionados (às ﬂs. 161/162).

3. Arquivar o processo na forma do artigo 330, inciso IV,
da Resolução TC 621/2013 (RITCEES);

4. Afastar a responsabilidade do gestor originalmente indicado pela irregularidade, o senhor Lastênio Luiz Cardoso;
5. Deixar de promover a reabertura da fase processual
em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa,
como também ao princípio da eﬁciência e da duração razoável do processo;
6. Extinguir o processo sem julgamento de mérito;
7. Arquivar o processo na forma do artigo 330, inciso VII,
da Resolução TC 621/2013 (RITCEES).
Por ﬁm, provocou-se novamente o órgão ministerial para opinar acerca da MT 578/2018, que ratiﬁcou o Parecer 3549/2014, de cujo teor se extrai a aquiescência à
ITC 4819/2014, no sentido de julgar irregulares as contas
em análise, condenando o responsável ao ressarcimento
de dano ao erário.

são punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada com o Estado Democrático de Direito. Merece relevo
o registro de que esse direito está mais conectado aos
direitos fundamentais, especialmente aos princípios do
devido processo legal, do direito adquirido e da razoável
duração do processo.

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às mudanças e aplicador dos direitos fundamentais, zelando
para que as relações jurídicas não ﬁquem à mercê de
uma perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no art. 71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 621/2012), para a qual ﬁxou o prazo de 05 anos,
in verbis:

Pelo exposto, o que se aﬁgura é a de afastamento da responsabilidade do gestor originalmente indicado e a extinção do processo, sem refazimento da instrução processual para a identiﬁcação de outros agentes, com supedâneo nos precedentes deste Tribunal.

a) Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas e mantidas pela unidade técnica nos presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2005. Portanto, justo se faz tecer algumas considerações quanto
ao fenômeno prescricional.

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.

Diante dos elementos trazidos aos autos, estes foram
submetidos à apreciação da SecexEngenharia, que apresentou a seguinte proposta de encaminhamento através
da Manifestação Técnica 578/2018:

Ante o exposto, sugere-se:
1. Afastar a irregularidade imputada ao gestor originalmente indicado, o senhor Lastênio Luiz Cardoso;

É o relatório.

O instituto da prescrição consiste na extinção da pretenwww.tce.es.gov.br

§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
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I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.
No caso dos autos, os indícios de irregularidade decorreram de processo de ﬁscalização e não de prestação
de contas, motivo que impõe a utilização do marco inicial do curso do prazo prescricional como o da ocorrência dos fatos (art. 71, §2°, II da LC 621/2012), ou seja,
em 2005.
Extrai-se que a citação do responsável se consumou em
22/04/2008, tendo sido juntado o comprovante de recebimento aos autos em 05/05/2008 (às ﬂs. 81). Tal data tem relevância diante do que dispõe o § 4º já citado,
bem como a teor do que dispõe o art. 362, VI, do RITCEES, in verbis:
Art. 362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da data:
(...)

VI - da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de
cumprimento da citação, quando houver mais de um
responsável. (g.n.).
Dessa forma, é claro identiﬁcar o decurso de mais de 10
anos desde o último marco interruptivo (art. 71, §4°, I da
LC 621/2012), de modo a se superar, no caso dos autos,
o período legal conferido ao Estado para o exercício de
seu direito punitivo.
Contudo, a despeito da perda da pretensão sancionatória, a prescrição não abrange a obrigação de reparação/
ressarcimento por dano causado ao erário, eis que estes
são imprescritíveis, assim como preceitua o art. 37, §5°
da CF/88.
Assim, consoante informações contidas nos autos, veriﬁca-se que o indício de irregularidade apontado no item
1.4 da ITI 83/2008 e analisado pela IEC 17/2014, pela ITC
8419/2014 e MT 578/2018 considera a possibilidade de
imputação de ressarcimento em decorrência da irregularidade mantida.
Estabelece o art. 374 do RITCEES que o processo deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de ressarcimento. Nesse contexto, tendo
em vista que não ocorreram quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição após 05/05/2008, há
que se reconhecer que se encontram envoltos pela prescrição os apontamentos de irregularidade descritos nos
itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ITI 83/2008 --- “projeto básico incompleto”, “liquidação irregular de serviços” e “ﬁscalização deﬁciente”.
b) Da irregularidade descrita no item 1.4 da ITI 83/2008:
“pagamento indevido no valor de R$ 180.858,19 (cento
www.tce.es.gov.br

e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), correspondentes a 113.697,23 VRTE´S,
passíveis de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade”.
Inobstante a inequívoca ocorrência da prescrição,
subsiste nos autos a mencionada irregularidade, de
cujas sequelas se apontou o dano quantiﬁcado em R$
180.858,19, equivalente a 113.697,23 VRTE’s, passível
de apreciação por este Tribunal de Contas, na forma do
art. 374 do RITCCES.
Reporta a análise técnica que a auditoria realizada na
Prefeitura Municipal de Nova Venécia, abrangendo o período entre janeiro e dezembro de 2007 --- com o propósito de veriﬁcar a regularidade dos procedimentos contábeis, ﬁnanceiros e operacionais, examinando aqueles,
entre outros, relativos à execução contratual ---, apontou
a existência de “pagamento indevido” de valores decorrentes de despesas irregulares advindas do contrato em
apreço, de modo a infringir preceitos da Lei 8.666/93.
A referida irregularidade remanescente delata o dano
decorrente da somatória de duas desconformidades relativas aos custos dos serviços provenientes da contratação emergencial dos serviços de limpeza urbana, coleta
e destinação de resíduos sólidos, ﬁrmado com a empresa Engesane Projetos e Serviços Ltda, ora em discussão:
uma diz respeito à determinação do custo do serviço de
coleta do lixo domiciliar na sede do Município e a outra
da quantiﬁcação do valor do serviço de descarga do lixo
no aterro controlado da Prefeitura Municipal, pela veriﬁcação de que a execução estaria aquém da especiﬁcada.
Aqui, salienta-se que ambas as desconformidades são
resultantes de irregularidades alcançadas pelo fenômeno prescricional: a primeira resultou do item 1.1 da ITI,
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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referente ao projeto básico incompleto e, portanto, se
revelou ser a causa de parte do dano; e a segunda adveio
do item 1.3, relacionado à ﬁscalização deﬁciente, culminando na outra parte do prejuízo veriﬁcado.

mo paradigma a especiﬁcação e o valor do contrato anterior do Município, executado em condições semelhantes, já que esta se mostra compatível com a de um gestor.

Segundo a análise realizada pela unidade técnica, após
a apresentação da defesa e a sustentação oral do responsável, restou constatado que o cenário encontrado
pelo Sr. Lastênio Luiz Cardoso ao assumir a gestão municipal se apresentava crítico, em que inexistia contrato vigente para suportar os serviços de limpeza urbana/
coleta e destinação de resíduos sólidos, tampouco existia nos quadros da administração recursos humanos aptos para inaugurar um procedimento licitatório, já que se
tratava de início de mandato, quando ainda se encontrava em estruturação a parte de pessoal, de modo a tornar
palpável o caráter emergencial da contratação.

De outro lado, no que toca à porção da irregularidade relacionada à execução do aterro controlado, advinda da
ﬁscalização deﬁciente, extrai-se da mesma peça técnica
que a competência para o acompanhamento da atividade recairia sobre o ﬁscal técnico, e não objetivamente
sobre o gestor maior como se vê nos primeiros opinamentos técnicos, anuídos pelo órgão ministerial.

Diante disso, opinou a unidade técnica, em última análise (MT 578/2018), por afastar a irregularidade atribuída ao Sr. Lastênio Luiz Cardoso, visto que esta teria sido
apontada inicialmente de forma objetiva em sede de auditoria, sem levar em conta atuação de outros agentes
que seriam, inclusive, mais apropriadamente indicados
para responder pelas impropriedades.
Ademais, entendeu que a utilização pelo gestor de método indireto para estimar os custos do contrato, tomando
por base outras referências similares em vez do método
direto, com fundamento em índices reais do Município,
no caso dos autos, não poderia servir para justiﬁcar a imputação da irregularidade, tampouco para ﬁxar o quantum do débito, haja vista a inexistência de elementos informativos suﬁcientes nos autos.
Além disso, a área técnica inferiu que a conduta do Sr.
Lastênio Luiz Cardoso foi pautada na boa-fé ao tomar co-

Dessa forma, tem-se que ambos os aspectos que compõem a irregularidade, por sua natureza, pressupõem
a habilitações técnica especíﬁcas de, respectivamente,
projetista e ﬁscal, de modo que a imputação dos achados ao gestor máximo, nos termos propostos, não se revela razoável pelos motivos explanados. Não bastasse,
há que se considerar, ainda, a possibilidade de aproveitamento de parte do apontamento pela empresa contratada, a saber, a Engesane Projetos e Serviços Ltda.
Neste ponto, nota-se que, na época da ﬁscalização, não
se cogitou, tampouco se mensurou, a responsabilidade
desses outros agentes técnicos --- projetista e ﬁscal ---,
quando o ponto nodal da irregularidade circundava, aparentemente, em torno de condutas de atribuição desses,
e não do gestor máximo da administração, ﬁrmado na
culpa objetiva.
Ademais, não se vislumbra nos autos o apropriado apontamento da matriz de responsabilização, com a devida identiﬁcação dos responsáveis envolvidos na cadeia
de responsabilização, a individualização das respectivas
condutas, bem como do nexo de causalidade entre estas
e a irregularidade registrada.
www.tce.es.gov.br

Nesse contexto, há que se salientar que os limites da responsabilidade do gestor são os atos por ele praticados
no âmbito de sua competência, sendo excessivo lhe atribuir também a responsabilidade pelos atos de seus subalternos, quando não tiver contribuído para estes.
Dessa maneira, afasto a irregularidade imputada ao Sr.
Lastênio Luiz Cardoso, pelos fundamentos até aqui apresentados.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da unidade técnica, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas acerca dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ITI 83/2008, bem como me
ﬁlio ao opinamento prioritário constante nos itens 1 a
3 da MT 578/2018, divergindo entendimento contido
no Parecer 3549/2014 do Ministério Público Especial de
Contas, e VOTO no sentido de afastar a responsabilidade
atribuída ao Sr. Lastênio Luiz Cardoso quanto à irregularidade descrita no item 1.4 da ITI 83/2008 --- “pagamento indevido no valor de R$ 180.858,19 (cento e oitenta
mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), correspondentes a 113.697,23 VRTE´S, passíveis
de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade” ---, de modo que se impõe a extinção do processo com resolução do mérito.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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to Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face do Sr. Lastênio Luiz Cardoso, no tocante aos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ITI
83/2008 --- “projeto básico incompleto”, “liquidação irregular de serviços” e “ﬁscalização deﬁciente” ---, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC;
1.2. Acolher as razões de justiﬁcativa do Sr. Lastênio Luiz
Cardoso – ex-Prefeito Municipal, em relação à irregularidade descrita no item 1.4 da ITI 83/2008 --- “pagamento indevido no valor de R$ 180.858,19 (cento e oitenta
mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), correspondentes a 113.697,23 VRTE´S, passíveis
de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade”, afastando o ressarcimento apontado;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS

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

ACÓRDÃO TC- 1310/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 03740/2005-7, 03675/2004-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2004
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: PREFEITURA MARATAIZES
Responsável: ANANIAS FRANCISCO VIEIRA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIOS DE 2001 A 2004 – PLANO DE AUDITORIA ORDINÁRIA 284/2005 – RECONHECER A PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO QUANTO AO ITEM A DA ITI 310/2008 – AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE – NÃO REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXTINGUIR O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO
DANO DECORRENTE DOS ITENS V-B-b1 E V-B-b2 DA ITI
310/2008 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos do Relatório de Auditoria Ordinária promovida na Prefeitura Municipal de Marataízes, referente aos exercícios de 2001 a 2004, em observância ao Plano de Auditoria 284/2005, sob a responsabilidade do Sr.
www.tce.es.gov.br

Ananias Francisco Vieira, então Prefeito Municipal.
Após a análise preliminar do processo pela unidade técnica competente, tendo como ponto de partida o Relatório de Auditoria RA-O 57/2007 (às ﬂs. 03/221), resultante do trabalho de auditoria realizada em dez contratos executados na gestão de 2001 a 2004 no Município,
incluídas no PAF n° 285/2002 em razão de denúncias, foi
elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 310/2008 (às ﬂs.
242/262). O referido técnico sugeriu a citação do responsável, Sr. Ananias Francisco Vieira, ao que aderiu o
Relator quando da prolatação da Decisão Preliminar TC
445/2008 (às ﬂs. 275). Devidamente citado, o responsável apresentou suas justiﬁcativas e documentos, às ﬂs.
280/697, acerca dos apontamentos suscitados.
Em seguida, os autos foram submetidos à análise da 5ª
Controladoria Técnica, que por meio da Manifestação
Técnica Preliminar 60/2011 (às ﬂs. 702/706), sugeriu a
“autorização de diligência na Prefeitura Municipal de
Marataízes, no Departamento de Estradas de Rodagem
do ES, no Instituto de Obras Públicas do ES e na Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo, além da elaboração de Instrução Técnica Inicial Complementar para tornar possível a citação dos responsáveis solidários apontados nesta manifestação ainda não citados”, o que foi
acolhido pelo Relator quando do Despacho de ﬂs. 708.
Os autos foram, então, à Secretaria de Controle Externo de Obas e Serviços de Engenharia - SecexEngenharia,
que por meio da Manifestação Técnica 1279/2017 (às ﬂs.
712/732 e apêndices/anexos às ﬂs. 732/741), concluiu
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao item 2.1 da MT (“descumprimento da
legislação”), seguido do consequente arquivamento do
feito; ou, em caso de discordância das aludidas proposSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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tas, opinou pela realização de novas diligências junto ao
DER/ES, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal
para a elaboração de nova matriz de responsabilização,
conforme novo modelo de auditoria adotado pelo Tribunal de Contas desde 2012 e posterior elaboração de ITI
Complementar.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, este se manifestou através de Parecer nº 4901/2017 (às ﬂs. 745), da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal de Contas em relação ao item 2.1 da MT
1279/2017 (“descumprimento da legislação”), bem como pela viabilidade da proposta de realização de novas
diligências junto ao DER/ES, Caixa Econômica Federal e
Prefeitura Municipal para a elaboração de nova matriz
de responsabilização.

dem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada com o Estado Democrático de Direito. Merece relevo
o registro de que esse direito está mais conectado aos
direitos fundamentais, especialmente aos princípios do
devido processo legal, do direito adquirido e da razoável
duração do processo.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às mudanças e aplicador dos direitos fundamentais, zelando
para que as relações jurídicas não ﬁquem à mercê de
uma perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no art. 71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 621/2012), para a qual ﬁxou o prazo de 05 anos,
in verbis:

a) Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas e mantidas pela unidade técnica nos
presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2000 e
2001. Portanto, justo se faz tecer algumas considerações
quanto ao fenômeno prescricional.

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.

É o relatório.

O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a or-

§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
www.tce.es.gov.br

II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.
No caso dos autos, os indícios de irregularidade decorreram de processo de ﬁscalização e não de prestação
de contas, motivo que impõe a utilização do marco inicial do curso do prazo prescricional como o da ocorrência dos fatos (art. 71, §2°, II da LC 621/2012), ou seja, em
2000 e 2001.
Extrai-se que a citação do responsável se consumou em
17/07/2008 (às ﬂs. 278), de forma que é claro identiﬁcar
o decurso de mais de 10 anos desde o último marco interruptivo (art. 71, §4°, I da LC 621/2012), tendo, ainda,
sido suspenso por 15 dias por conta da realização de diligência, de modo a se superar, no caso dos autos, o período legal de 5 anos conferido ao Estado para o exercício
de seu direito punitivo.
Contudo, a despeito da perda da pretensão sancionatória, a prescrição não abrange a obrigação de reparação/
ressarcimento por dano causado ao erário, eis que estes
são imprescritíveis, assim como preceitua o art. 37, §5°
da CF/88.
Assim, consoante informações contidas nos autos, veriﬁca-se que o indício de irregularidade apontado no item
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

190

ATOS DA 2a CÂMARA

A da Instrução Técnica Inicial ITI 310/2008 (“descumprimento da legislação”, em ofensa a dispositivos da Lei
8.666/93 durante a execução de contratos) --- e analisado pela Manifestação Técnica 1279/2017 (em que corresponde ao item 2.1) ---, se refere a irregularidades formais apuradas nos contratos n° 195/2000, n° 188/2000,
n° 072/2001, n° 85/2001, n° 107/2002, n° 135/2002, n°
039/2003, n° 049/2004, n° 098/2004 e n° 099/2004, foi
alcançado pela prescrição.
Estabelece o art. 374 do RITCEES que o processo deverá
ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de ressarcimento. Nesse contexto, tendo em
vista que não ocorreram quaisquer causas interruptivas
ou suspensivas da prescrição após 29/07/2008, há que
se reconhecer que se encontra envolto pela prescrição o
apontamento de irregularidade descrito no item A da ITI
310/2008 --- “descumprimento da legislação” ---, mantida na ocasião da MT 1279/2017, embora reste o apontamento de dano ao erário passível de ressarcimento.
b) Do ressarcimento decorrente da irregularidade descrita no item V-B-b1 da ITI 310/2008: “pagamentos indevidos de serviços no contrato n° 195/2000 – pavimentação da Av. Beira Mar”.
Inobstante a inequívoca ocorrência da prescrição, subsiste nos autos a mencionada irregularidade relativa ao
pagamento de serviços não realizados, fazendo uso de
recursos provenientes do Convênio n° 16716043/99,
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
do Espírito Santo - DER/ES, de cujas sequelas se apontou o dano quantiﬁcado em R$ 256.061,15, equivalente
a 272.474,66 VRTE’s, passível de apreciação por este Tribunal de Contas, na forma do art. 374 do RITCCES.
Reporta a análise técnica que a auditoria realizada na

Prefeitura Municipal de Marataízes, abrangendo os contratos de licitação ﬁrmados nos exercícios 2001 a 2004
--- com o propósito de veriﬁcar possíveis irregularidades
ocorridas em licitações de obras supostamente fraudadas no intuito de beneﬁciar o Sr. Teóﬁlo de Pinho Carvalho, empresário que seria amigo do Sr. Ananias Francisco Vieira ---, apontou a existência de pagamento indevido de serviços no contrato n° 195/2000, cujo objeto era
o calçamento da Av. Beira Mar, no trecho Barra do Itapemirim/Marataízes.
A referida irregularidade denuncia a realização de pagamentos sem o necessário amparo contratual relativo ao
montante envolvido, tendo em vista que o mencionado
valor diria respeito ao aditivo realizado no contrato para
a pavimentação da Rua Joaquim Gomes, de cujo teor se
veriﬁca, na realidade, apenas serviços de movimentação
de terra e não pavimentação. Além disso, as medições
efetuadas no contrato se referem tão somente aos serviços do contrato principal, sem qualquer menção, tampouco comprovação de pagamento relacionado ao aditivo.
Saliente-se que, em sua defesa, o Sr. Ananias Francisco
Vieira indicou outros técnicos envolvidos que também
teriam contribuído para o dano em discussão, os quais
são servidores da própria Prefeitura e do DER/ES.
Diante disso, opinou a unidade técnica pela necessidade
de apurar a responsabilidade do proﬁssional que elaborou a planilha orçamentária para a licitação (que apontou os quantitativos de serviços), do ﬁscal da obra e do
Secretário Municipal de Obras, além da empresa contratada. No âmbito do DER/ES, entendeu pela necessidade
de apurar a responsabilidade pela aprovação da planilha
do convênio, pela ﬁscalização do cumprimento dos serwww.tce.es.gov.br

viços executados e pela análise e aprovação da prestação
de contas, o que demandaria a realização de nova diligência à Prefeitura e ao DER/ES, com vistas à elaboração
de nova matriz de responsabilização.
Nessa linha, concluiu que tais medidas, considerando o
lapso temporal entre os fatos em questão (1999 a 2002)
e uma nova instrução no momento --- após 16 anos --não se mostram viáveis, apoiando-se no entendimento
reiterado desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão
n° 101/2017 – Plenário, proferido nos autos do processo TC 536/2006, que se posiciona pela extinção do processo sem resolução do mérito no caso de deﬁciência da
matriz de responsabilização, nos processos de auditoria
a partir de 2012, quando se passou a estabelecer individualmente a conduta, o nexo de causalidade e a culpabilidade de cada agente no processo.
Numa análise detida dos autos, veriﬁca-se que, neste caso concreto, há a necessidade de se reconhecer a carência de elementos probatórios nos autos suﬁcientes à demonstração inequívoca dos requisitos que dão ensejo à
responsabilização dos agentes responsáveis mencionados.
Isso, porque tem sido objeto de repetidas discussões em
Plenário a questão da necessidade de uma adequada
instrução processual, com o apontamento individualizado das condutas imputadas aos responsáveis, de modo a
conferir a devida observância ao contraditório e à ampla
defesa aos jurisdicionados.
Nesse sentido, me parece relevante trazer à tona o coerente entendimento lançado no Voto-Vista emitido pelo
Conselheiro Flávio Freire Farias Chamoun, acompanhado à unanimidade pelos componentes do Plenário, que
resultou no Acórdão TC 537/2016, proferido nos autos
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do Processo TC 4833/2005, acerca da responsabilidade
subjetiva aplicável aos agentes públicos, mesmo antes
da Resolução 287/2015:
“Chamo atenção para o fato de que a tese que defendo encontra eco no ordenamento constitucional e processual há muito vigentes. E foi para que não restassem
dúvidas a esse respeito que, em 2007, alterou-se a redação do inciso III, do art. 41, da Lei Complementar Estadual 32/93 – Lei Orgânica deste Tribunal então vigente
–, de modo a deixar indene de dúvidas que, ao proceder
à ﬁscalização, o Tribunal de Contas deveria citar todos
os potenciais responsáveis pela prática do ato ilegal e,
para tanto, promoveu-se a simbólica variação do termo “responsável”, até então no singular, para “responsáveis”, em redação dada pela LC 410/2007.
Ocorre que a importância desta singela alteração passou despercebida na presente instrução processual,
contrariando o comando legal, cuja intenção restou claramente demonstrada na justiﬁcativa que acompanhou
o respectivo projeto de lei, in verbis:
O presente Projeto de Lei visa promover a justiça para
com os Poderes Executivos Estadual e Municipais. É comum a veiculação na mídia de matérias abordando denúncias de irregularidades nas contas públicas, onde
apenas o chefe do executivo é responsabilizado pela autoria das mesmas. Para evitarmos esse tipo de exposição
depreciativa da autoridade municipal e estadual, que
acaba assumindo todo o ônus por atos irregulares cometidos, na maioria das vezes, por seus subordinados, propomos a instituição da co-responsabilidade, com o apontamento e notiﬁcação dos verdadeiros protagonistas dos
atos ilícitos, analisados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

(...), se a responsabilidade da práticas das irregularidades apontadas na analise das contas públicas pelo Tribunal de Contas for do executivo municipal, este deverá assumir suas implicações legais. Entretanto, se o ato
irregular for cometido à revelia de seu conhecimento e
de sua autorização, o verdadeiro autor deve ser apontado (...).
Muito embora, a LC nº 410/2007 tenha modiﬁcado, no
tocante à responsabilização, a redação original da LC nº
32/1993, penso que o ordenamento jurídico brasileiro
jamais autorizou a responsabilização objetiva do agente
público, não restando dúvidas, a meu ver, de que a teoria
da responsabilidade subjetiva deveria ter sido observada mesmo antes da entrada em vigor da LC nº 32/1993.
Na CF/88, a responsabilidade civil do agente público encontra-se regulamentada no mesmo dispositivo constitucional que trata da responsabilidade do Estado por atividades que lhes são imputadas:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Embora o dispositivo tenha por objetivo regular diretamente a responsabilidade do Estado, ele também traz
dois princípios fundamentais da responsabilidade civil
dos agentes estatais. O primeiro é que, por força do rewww.tce.es.gov.br

ferido texto constitucional, não obstante o Estado esteja
submetido à responsabilidade objetiva, somente a responsabilidade subjetiva pode ser imputada aos agentes
estatais.
Esta linha segue interpretação dada ao tema pelo STF:
“Não se pode olvidar que a Constituição Federal prevê
a responsabilidade objetiva apenas do Estado (CF, artigo 37, § 6º), impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo
na prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano
causado ao erário, sempre, porém, com observância dos
princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º,
LV)” (STF, MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo do STF nº 336, Brasília, 9 a 13-2-2004).
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer a responsabilidade civil objetiva dos agentes estatais.”
Assim, em que pese a ﬁguração do Sr. Ananias Francisco
Vieira, ex-Prefeito Municipal de Marataízes, nestes autos
como responsável por atuar como ordenador de despesa no exercício em análise, por si só, não se revela bastante para sua pretensa condenação. Neste ponto e neste caso concreto, há que se refutar a corriqueira tese de
que teria o gestor agido com culpa ao permitir pagamentos irregulares.
A assertiva retro encontra maior fundamento quando
se constata que o modelo de responsabilização adotado pela equipe de auditoria deste Tribunal na ocasião se
alicerçava, essencialmente, na culpa objetiva. Dessa forma, não foram chamados para compor a demanda todos
os demais possíveis responsáveis que contribuíram ativamente para a irregularidade, oportunamente suscitados pelo Sr. Ananias Francisco Vieira em sua defesa, de
modo que não se poderia exigir do gestor que agisse de
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outra maneira senão endossar minimamente o posicionamento técnico sugerido, que segundo lhe parecia, observava a legalidade e os termos contratuais.
Ademais, não se vislumbra nos autos o apropriado apontamento da matriz de responsabilização, com a devida
individualização da conduta do gestor assinalado como
responsável, bem como do nexo de causalidade entre
suas condutas e a irregularidade registrada.
Nesse contexto, há que se salientar que os limites da responsabilidade do gestor são os atos por ele praticados
no âmbito de sua competência, sendo excessivo lhe atribuir também a responsabilidade pelos atos de seus subalternos, quando não tiver contribuído para estes.
Aqui, cumpre reaﬁrmar que a ausência de comprovação
do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o
resultado danoso é imprescindível para a imputação de
condenação ao gestor, em linha com o reiterado posicionamento desta Casa, e é o que se vê nestes autos.
Desse pressuposto, me parece temerário que esta Corte
de Contas, do alto de seus atributos de julgador, desconsidere, --- repita-se --- no caso concreto, uma instrução
processual deﬁcitária, sem que tenham sido chamados
para integrar o processo toda a cadeia de responsáveis
envolvidos, tampouco individualizadas suas respectivas
responsabilidades, e impor ao gestor uma condenação.
Note-se que não se pretende aqui desmerecer o trabalho realizado pela equipe técnica, que reconhecidamente atua com esmero na busca pela verdade real, mas tão
somente ponderar que, de fato, neste caso em especíﬁco, a condução dos trabalhos instrutórios não se deu
adequadamente (até porque atendia ao modelo de responsabilização adotado na época da ﬁscalização) e, em-

bora tenha sido sugerida e determinada à época medida para mitigar a referida carência na matriz com a realização de diligências com vistas a recompor a matriz de
responsabilização do processo --- parcialmente realizada
---, suas falhas trouxeram prejuízo à formação do íntegro convencimento do julgador, na medida em que não
foram produzidos nos autos todos os elementos probatórios que embasariam a correta responsabilização dos
envolvidos.
Ainda, ponderando que os fatos em tela se deram em
1999 a 2001 --- há cerca de 17 anos --- eventual reabertura da instrução processual para a obtenção de elementos de convicção se mostra inviável e na contramão
do razoável. Isso, porque para tanto seria necessário o
amoldamento de relatórios e peças processuais com vistas a adequá-los à atual modalidade de responsabilização subjetiva, em que seria necessária a citação de todos os responsáveis para compor o polo passivo da demanda, bem como o refazimento de todas as fases processuais, o que poderia se tornar irrealizável ou ineﬁcaz
por força do decurso do tempo e intercorrências diversas
--- que vão desde a morte de agentes, a falta de acesso a
documentos, à prescrição, cerceamento de defesa pelos
inúmeros óbices advindos desse extenso lapso temporal
---, em contraponto com as garantias constitucionais inerentes ao direito de defesa, da razoável duração do processo, da economia processual, da celeridade, da segurança jurídica, etc.
Dessa forma, considerando os precedentes nos Processos TC n° 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/2009
(Acórdão 304/2013), 167/2012 (Acórdão 231/2013),
7384/2012 (Acórdão 161/2013), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015) e 3674/04 (Acórdão 896/2016), diante da
www.tce.es.gov.br

ausência de nexo entre a conduta dos agentes responsáveis e os danos apontados, bem como da instrução processual deﬁcitária, que não cumpriu o seu papel de trazer aos autos todos os elementos necessários ao justo
convencimento do julgador, entendo pela imperiosa extinção do feito sem resolução do mérito.
c) Do ressarcimento decorrente da irregularidade descrita no item V-B-b2 da ITI 310/2008: “pagamentos indevidos de serviços no contrato n° 072/2001 – modiﬁcação de parte do terminal pesqueiro com ﬁnalidade de
implantação de fabricação de gelo, silo de estocagem
de gelo e câmara de espera de pescado”.
Na linha do item anterior, a irregularidade supracitada
delata a realização de pagamentos sem as devidas medições no processo e diante da diﬁculdade de se apurar qual empresa responsável pelos serviços executados,
uma vez que houve mais de um contrato ﬁrmado para
a execução do mesmo objeto (contrato n° 85/2001), no
valor de R$ 32.623,47, sendo que parte dos pagamentos
foram efetuados após a rescisão contratual, cuja responsabilidade foi direcionada ao Sr. Ananias Francisco Vieira.
Apurou-se que não há elementos nos autos suﬁcientes
para indicar que a parte do objeto não avençado através
do contrato n° 85/2001 (remanescente dessa obra) foi
efetivamente executado e pago no contrato n° 72/2001,
já que não foram apresentadas as respectivas medições,
tampouco os projetos que deram origem à contratação,
que viabilizariam a veriﬁcação dos quantitativos envolvidos.
Desse modo, a análise técnica apontou para a inviabilidade da análise dos projetos decorrentes desse contrato sem a realização de diligência junto à Caixa Econômica Federal, haja vista que os documentos não foram traSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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zidos aos autos.

Ananias Francisco Vieira.

Além disso, a unidade técnica suscitou também quanto a
esta irregularidade a necessidade de elaboração de nova
matriz de responsabilização, haja vista que durante a diligência promovida no Município no ano de 2011 foi possível identiﬁcar outros agentes que contribuíram para o
dano em tela, tais como o Secretário de Obras, o ﬁscal da
obra e a empresa executora.

Quanto a este item, apontou a unidade técnica que não
foram trazidas aos autos as planilhas de medições ou registros fotográﬁcos do andamento da obra, de modo a
viabilizar a constatação dos serviços efetivamente executados no contrato n° 85/2001.

Assim, considerando a essencialidade de nova diligência
tanto para a apuração dos fatos, quanto do estabelecimento da adequada matriz de responsabilização, além
do o esticado lapso temporal a contar dos fatos (2001
a 2002), aqui também se opinou pela aplicação do entendimento adotado nos já invocados precedentes desta Corte, pela extinção do feito sem resolução do mérito.
Portanto, em alinhamento com o juízo explicitado no
bloco anterior, me ﬁlio ao entendimento técnico no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito.
d) Do ressarcimento decorrente da irregularidade descrita no item V-B-b3 da ITI 310/2008: “pagamentos indevidos de serviços no contrato n° 085/2001 – construção e modiﬁcação de parte do terminal pesqueiro com
ﬁnalidade de implantação de fabricador de gelo, silo de
estocagem de gelo e câmara de espera de pescado”.
Por ﬁm, a irregularidade indicada no item em referência,
se deu mediante o pagamento indevido de serviços relativos ao contrato n° 85/2001 mesmo diante da ausência
de medições no processo e da impossibilidade de identiﬁcar a empresa responsável pela execução dos serviços, tal como ocorreu no contrato n° 72/2001, visto que
o item em análise se trata de remanescente deste, quantiﬁcado na importância de R$ 27.443,02, atribuída ao Sr.

Não bastasse, fundado na única planta lançada aos autos, que dá conta da localização da obra, observou-se a
existência de indícios de superestimação da quantidade
de lastro de concreto e de piso cimentado.
Aqui, mais uma vez se está diante da necessidade de realização de diligência junto à Caixa Econômica Federal para análise do processo que conteria os projetos de engenharia relacionados ao contrato.
Dessa forma, aqui também pautado na imprescindibilidade de diligência para a apuração dos fatos e para a elaboração de nova matriz de responsabilização, associado
ao decurso de tempo dos fatos (2001 a 2002), seguida
de uma nova instrução processual, a unidade técnica sugeriu o julgamento do processo sem resolução do mérito, alicerçado nos precedentes deste Tribunal de Contas,
com o que assinto.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da unidade técnica, adoto a manifestação do corpo
técnico (MT 1279/2017) no tocante ao seu opinamento prioritário, tornando-a elemento integrante deste independente de transcrição, divergindo parcialmente da
manifestação do Ministério Público Especial de Contas
(Parecer 4901/2017) acerca da viabilidade da realização de diligências neste momento processual, e VOTO
no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva desta Corte de Contas em face do Sr.
www.tce.es.gov.br

Ananias Francisco Vieira, no que se refere ao item A da
ITI 310/2008 --- “descumprimento da legislação” ---, de
modo que se impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC; bem como, quanto ao ressarcimento decorrente dos itens V-B-b1, V-B-b2 e V-B-b3 da ITI 310/2008, pela extinção do
processo sem resolução do mérito com supedâneo nos
precedentes desta Corte de Contas.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face do Sr.
Ananias Francisco Vieira, no tocante ao item A da ITI
310/2008 --- “descumprimento da legislação” ---, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC;
1.2. Extinguir o feito sem resolução do mérito em face
do Sr. Ananias Francisco Vieira, no tocante ao ressarcimento decorrente dos itens V-B-b1, V-B-b2 e V-B-b3 da
ITI 310/2008, em linha com os precedentes deste Tribunal de Contas;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
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3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1312/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02542/2010-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2009
UG: CMBJN - Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: CAMARA BOM JESUS NORTE
Responsável: JOSE MANOEL DE MEDEIROS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2009 – PLANO E PROGRA-

MA DE AUDITORIA ORDINÁRIA 78/2010 – RECONHECER A PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO ITEM 1.1, 1.2, 2.1,
4 e 5 DA ITI 797/2010 – AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE – NÃO REABERTURA DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO DANO DECORRENTE DO
ITEM 1.1 E 5 DA ITI 797/2010 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos do Relatório de Auditoria Ordinária
promovida na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte, referente ao exercício de 2009, em observância
ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária 78/2010,
sob a responsabilidade do Sr. José Manoel de Medeiros,
então Presidente da Câmara Municipal.
Após a análise preliminar do processo pela unidade
técnica competente do Relatório de Auditoria RA-O
92/2010 (às ﬂs. 08/35), resultante do trabalho realizado no Município, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 797/2010 (às ﬂs. 645/665), que sugeriu a citação
do responsável, Sr. José Manoel de Medeiros, acompanhada por Manifestação da Cheﬁa (às ﬂs. 666/669) com
sugestão da retirada do item 5.3.2 do Relatório de Auditoria RA-O 92/2010 (“ilegalidade no pagamento de subsídio ao presidente da Câmara”), tendo em vista a normativa que amparava a atuação deste Tribunal à época
(IN n° 03/2008), ao que aderiu o Relator quando da prolatação da Decisão Preliminar TC 528/2010 (às ﬂs. 683).
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
justiﬁcativas e documentos, às ﬂs. 689/698 e 699/818,
www.tce.es.gov.br

acerca dos apontamentos suscitados.
Em seguida, os autos foram submetidos à análise do
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC, que por meio da Instrução Técnica Conclusiva
1673/2013 (às ﬂs. 820/844), opinou por tornar insubsistente o Acórdão TC 141/2011, que julgou regulares
as contas do Sr. José Manoel de Medeiros no referido
exercício, em razão da manutenção das irregularidades
apontadas na ITI.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, este se manifestou através de Parecer nº 2040/2013 (às ﬂs. 848), da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que pugnou pela irregularidade das contas, com imposição de
multa.
Diante disso, retornaram os autos ao NCE para instrução
complementar, tendo em vista as informações e os aludidos documentos lançados no processo, que por meio
da Manifestação Técnica 1060/2016, de ﬂs. 1369/1383,
apresentou seu opinamento nos seguintes termos:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando, portanto, a análise acima procedida,
sugere-se:
3.1.1 Seja declarada extinta a punibilidade de José Manoel de Medeiros, promovendo-se a extinção do processo com resolução de mérito, em razão da prescrição,
que provoca a ausência de justa causa, com base no art.
487,II, CPC , c/c art. 70, LC 621/2012, c/c art. 375, Res.
TCE-ES 261/2013;
3.1.2 No que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, sugere-se o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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288 do RITCEES e considerando as questões processuais
noticiadas no item 2.2 desta Manifestação, decida pela
extinção do processo, sem julgamento de mérito, com
supedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13, 1796/2015 e
896/2016), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
3.1.3. Segundo fundamentação exposta no item 2.3
desta Manifestação Técnica, sugere-se que, caso eventual complementação de instrução do feito culmine na
manutenção das irregularidades, seja mantido incólume o Acórdão
141/2011, afastando a proposição da ITC 1673/2013 no
sentido de desconstituí-lo.
Por ﬁm, houve a remessa do processo ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do Parecer
1159/2018 (às ﬂs. 1387/1388), também elaborado pelo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que anuiu
parcialmente com a conclusão técnica alcançada pela
MT 1060/2016, discordando apenas no que se refere
ao item 3.2, a respeito da extinção do feito sem resolução do mérito com amparo em precedentes desta Corte de Contas, pugnando pela manutenção das irregularidades apuradas ou determinação de complementação
da instrução do feito.

presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2009.
Portanto, justo se faz tecer algumas considerações
quanto ao fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante
razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua
como fato de grande inﬂuência nas relações jurídicas,
acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz
social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na
função de controle, a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do
direito à segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada com o Estado Democrático de Direito. Merece
relevo o registro de que esse direito está mais conectado aos direitos fundamentais, especialmente aos princípios do devido processo legal, do direito adquirido e da
razoável duração do processo.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às mudanças e aplicador dos direitos fundamentais, zelando para que as relações jurídicas não ﬁquem à mercê
de uma perene instabilidade, expressamente previu a
prescrição no art. 71 da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 621/2012), para a qual ﬁxou o prazo de 05
anos, in verbis:

a) Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas e mantidas pela unidade técnica nos

§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após ma-

É o relatório.

www.tce.es.gov.br

nifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de contas, e
nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação ﬁscalizadora do Tribunal de Contas para a veriﬁcação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas.
No caso dos autos, os indícios de irregularidade decorreram de processo de ﬁscalização e não de prestação
de contas, motivo que impõe a utilização do marco inicial do curso do prazo prescricional como o da ocorrência dos fatos (art. 71, §2°, II da LC 621/2012), ou seja,
em 2009.
Extrai-se que a citação do responsável se consumou em
21/10/2010 (às ﬂs. 686), pelo que é claro identiﬁcar o
decurso de quase 8 anos desde o último marco interruptivo (art. 71, §4°, I da LC 621/2012), de modo a se
superar, no caso dos autos, o período legal de 5 anos
conferido ao Estado para o exercício de seu direito puSegunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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nitivo.
Contudo, a despeito da perda da pretensão sancionatória, a prescrição não abrange a obrigação de reparação/
ressarcimento por dano causado ao erário, eis que estes são imprescritíveis, assim como preceitua o art. 37,
§5° da CF/88.
Assim, consoante informações contidas nos autos, veriﬁca-se que os indícios de irregularidades apontados nos itens 1.1 e 5 da Instrução Técnica Inicial ITI
797/2010 e mantidos pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 1673/2013 consideram a possibilidade de imputação de ressarcimento em decorrência da irregularidade mantida.
Estabelece o art. 374 do RITCEES que o processo deverá
ser julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de ressarcimento. Nesse contexto, tendo em
vista que não ocorreram quaisquer causas interruptivas
ou suspensivas da prescrição após 27/10/2010, há que
se reconhecer que se encontram envoltos pela prescrição os apontamentos de irregularidades descritos nos
itens 1.1, 1.2, 2.1, 4 e 5 da ITI 797/2010 --- “deﬁciência na liquidação de despesa”, “ausência de orçamento detalhado”, “terceirização de atividades de servidores de carreira”, “ausência de procedimento licitatório
na aquisição de combustíveis” e “realização de despesas sem comprovação de interesse público” ---, mantidas na ocasião da ITC 1673/2013.
b) Dos ressarcimentos decorrentes das irregularidades
descritas nos itens 1.1 e 5 da ITI 797/2008: “deﬁciência na liquidação de despesa” e “realização de despesas sem comprovação de interesse público”.
Inobstante a inequívoca ocorrência da prescrição, sub-

sistem nos autos as mencionadas irregularidades, de
cujas sequelas se apontou o dano quantiﬁcado em R$
40.255,14, equivalentes a 20.890,04 VRTE’s, passível
de apreciação por este Tribunal de Contas, na forma do
art. 374 do RITCCES.
Reportou a última análise técnica (MT 1060/2016) que
a auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, abrangendo o período entre janeiro e dezembro de 2009 --- com o propósito de veriﬁcar regularidade dos procedimentos envolvendo as licitações homologadas, as aquisições por dispensa e inexigibilidade de licitação, a remuneração dos agentes políticos e o
Controle Interno ---, como irregularidades remanescentes a “deﬁciência de liquidação de despesa”, no tocante à contratação de assessoria contábil, além de “realização de despesas sem comprovação de interesse público” afetas à prestação de serviços de publicidade, de
modo a infringir preceitos da Lei 8.666/93.
Diante disso, opinou a unidade técnica, em sede de manifestação conclusiva (ITC 1673/2013, por imputar ao
Sr. José Manoel de Medeiros, ordenador de despesa no
período em questão, a devolução aos cofres municipais
da quantia de R$ 40.255,14, equivalentes a 20.890,04
VRTE’s.
Numa análise detida dos autos, veriﬁca-se que, neste
caso concreto, há a necessidade de se reconhecer a carência de elementos probatórios nos autos suﬁcientes
à demonstração inequívoca dos requisitos que dão ensejo à responsabilização do agente responsável mencionado.
Isso, porque tem sido objeto de repetidas discussões
em Plenário a questão da necessidade de uma adequawww.tce.es.gov.br

da instrução processual, com o apontamento individualizado das condutas imputadas aos responsáveis, de
modo a conferir a devida observância ao contraditório
e à ampla defesa aos jurisdicionados.
Nesse sentido, me parece relevante trazer à tona o coerente entendimento lançado no Voto-Vista emitido pelo Conselheiro Flávio Freire Farias Chamoun, acompanhado à unanimidade pelos componentes do Plenário,
que resultou no Acórdão TC 537/2016, proferido nos
autos do Processo TC 4833/2005, acerca da responsabilidade subjetiva aplicável aos agentes públicos, mesmo
antes da Resolução 287/2015:
“Chamo atenção para o fato de que a tese que defendo encontra eco no ordenamento constitucional e processual há muito vigentes. E foi para que não restassem
dúvidas a esse respeito que, em 2007, alterou-se a redação do inciso III, do art. 41, da Lei Complementar Estadual 32/93 – Lei Orgânica deste Tribunal então vigente –, de modo a deixar indene de dúvidas que, ao proceder à ﬁscalização, o Tribunal de Contas deveria citar
todos os potenciais responsáveis pela prática do ato
ilegal e, para tanto, promoveu-se a simbólica variação do termo “responsável”, até então no singular, para “responsáveis”, em redação dada pela LC 410/2007.
Ocorre que a importância desta singela alteração passou despercebida na presente instrução processual,
contrariando o comando legal, cuja intenção restou claramente demonstrada na justiﬁcativa que acompanhou
o respectivo projeto de lei, in verbis:
O presente Projeto de Lei visa promover a justiça para com os Poderes Executivos Estadual e Municipais. É
comum a veiculação na mídia de matérias abordando
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

197

ATOS DA 2a CÂMARA

denúncias de irregularidades nas contas públicas, onde apenas o chefe do executivo é responsabilizado pela autoria das mesmas. Para evitarmos esse tipo de exposição depreciativa da autoridade municipal e estadual, que acaba assumindo todo o ônus por atos irregulares cometidos, na maioria das vezes, por seus subordinados, propomos a instituição da co-responsabilidade,
com o apontamento e notiﬁcação dos verdadeiros protagonistas dos atos ilícitos, analisados pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
(...), se a responsabilidade da práticas das irregularidades apontadas na analise das contas públicas pelo Tribunal de Contas for do executivo municipal, este deverá assumir suas implicações legais. Entretanto, se o ato
irregular for cometido à revelia de seu conhecimento e
de sua autorização, o verdadeiro autor deve ser apontado (...).
Muito embora, a LC nº 410/2007 tenha modiﬁcado, no
tocante à responsabilização, a redação original da LC nº
32/1993, penso que o ordenamento jurídico brasileiro
jamais autorizou a responsabilização objetiva do agente público, não restando dúvidas, a meu ver, de que a
teoria da responsabilidade subjetiva deveria ter sido
observada mesmo antes da entrada em vigor da LC nº
32/1993.
Na CF/88, a responsabilidade civil do agente público encontra-se regulamentada no mesmo dispositivo constitucional que trata da responsabilidade do Estado por
atividades que lhes são imputadas:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eﬁciência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Embora o dispositivo tenha por objetivo regular diretamente a responsabilidade do Estado, ele também traz
dois princípios fundamentais da responsabilidade civil
dos agentes estatais. O primeiro é que, por força do referido texto constitucional, não obstante o Estado esteja submetido à responsabilidade objetiva, somente a responsabilidade subjetiva pode ser imputada aos
agentes estatais.
Esta linha segue interpretação dada ao tema pelo STF:
“Não se pode olvidar que a Constituição Federal prevê
a responsabilidade objetiva apenas do Estado (CF, artigo 37, § 6º), impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de reparar o dano causado ao erário, sempre, porém, com observância
dos princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º, LV)” (STF, MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo do STF nº 336, Brasília, 9 a 13-2-2004).

Neste ponto e neste caso concreto, há que se refutar a
corriqueira tese de que teria o gestor agido com culpa
ao permitir pagamentos irregulares.
A assertiva retro encontra maior fundamento quando
se constata que o modelo de responsabilização adotado pela equipe de auditoria deste Tribunal na ocasião
se alicerçava, essencialmente, na culpa objetiva. Dessa forma, vislumbra-se que não foram chamados para compor a demanda todos os possíveis responsáveis,
tais como o servidor a quem competia a liquidação de
despesas, os responsáveis pela elaboração e solicitação
de anúncios supostamente sem interesse público, além
dos demais vereadores que eventualmente tenham
aproveitado pelos anúncios em que restou caracterizada promoção pessoal, e os agentes que teriam percebido diárias sem interesse público.
Em meio a esse contexto, é possível constatar que, na
hipótese sob análise, não se poderia exigir do gestor
uma atuação diferente senão endossar minimamente
os posicionamentos técnicos sugeridos, que segundo
lhe parecia, observavam a legalidade.

Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer a responsabilidade civil objetiva dos agentes estatais.”

Ademais, não se vislumbra nos autos o apropriado
apontamento da matriz de responsabilização, com a devida individualização da conduta do gestor e da empresa assinalados como responsáveis, bem como do nexo
de causalidade entre suas condutas e a irregularidade
registrada.

Assim, em que pese a ﬁguração do Sr. José Manoel de
Medeiros, Ex-Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, nestes autos como responsável por atuar como ordenador de despesa no exercício em análise, por si só,
não se revela bastante para sua pretensa condenação.

Nesse contexto, há que se salientar que os limites da
responsabilidade do gestor são os atos por ele praticados no âmbito de sua competência, sendo excessivo lhe
atribuir também a responsabilidade pelos atos de seus
subalternos, quando não tiver contribuído para esses.

www.tce.es.gov.br
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Aqui, cumpre reaﬁrmar que a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente
e o resultado danoso é imprescindível para a imputação
de condenação ao gestor, em linha com o reiterado posicionamento desta Casa, e é o que se vê nestes autos.
Desse pressuposto, me parece temerário que esta Corte de Contas, do alto de seus atributos de julgador, desconsidere, --- repita-se --- no caso concreto, uma instrução processual deﬁcitária, sem que tenham sido chamados para integrar o processo toda a cadeia de responsáveis envolvidos, tampouco individualizadas suas respectivas responsabilidades, e impor ao gestor a condenação sugerida pela unidade técnica na ITC 1673/2013.
Note-se que não se pretende aqui desmerecer o trabalho realizado pela equipe técnica, que reconhecidamente atua com esmero na busca pela verdade real,
mas tão somente ponderar que, de fato, neste caso em
especíﬁco, a condução dos trabalhos instrutórios não
se deu adequadamente (até porque atendia ao modelo
de responsabilização adotado na época da ﬁscalização)
e suas falhas trouxeram prejuízo à formação do íntegro
convencimento do julgador, na medida em que não foram produzidos nos autos todos os elementos probatórios que embasariam a correta responsabilização dos
envolvidos.
Ainda, considerando que os fatos em tela se deram em
2009 --- há 9 anos --- eventual reabertura da instrução
processual para a obtenção de elementos de convicção se mostra inviável e na contramão do razoável. Isso,
porque para tanto seria necessário o amoldamento de
relatórios e peças processuais com vistas a adequá-los
à atual modalidade de responsabilização subjetiva, em
que seria necessária a citação de todos os responsáveis

para compor o polo passivo da demanda, bem como o
refazimento de todas as fases processuais, o que poderia se tornar irrealizável ou ineﬁcaz por força do decurso
do tempo e intercorrências diversas --- que vão desde
a morte de agentes, a falta de acesso a documentos, à
prescrição, cerceamento de defesa pelos inúmeros óbices advindos desse extenso lapso temporal ---, em contraponto com as garantias constitucionais inerentes ao
direito de defesa, da razoável duração do processo, da
economia processual, da celeridade, da segurança jurídica, etc.

cesso com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
II do CPC; bem como, quanto ao ressarcimento subsistente nos itens 1.1 e 5 da ITI 797/2010, pela extinção do
processo sem resolução do mérito com supedâneo nos
precedentes desta Corte de Contas.

Dessa forma, considerando os precedentes nos Processos TC n° 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/2009
(Acórdão 304/2013), 167/2012 (Acórdão 231/2013),
7384/2012 (Acórdão 161/2013), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015) e 3674/04 (Acórdão 896/2016), diante da
ausência de nexo entre a conduta do agente responsável e os danos apontados, bem como da instrução processual deﬁcitária, que não cumpriu o seu papel de trazer aos autos todos os elementos necessários ao justo
convencimento do julgador, entendo pela imperiosa extinção do feito sem resolução do mérito.

1. ACÓRDÃO

Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da unidade técnica, do qual divergiu parcialmente o
representante do Ministério Público Especial de Contas (a respeito da extinção do feito sem resolução do
mérito), adoto a manifestação do corpo técnico (MT
1060/2016), tornando-a elemento integrante deste independente de transcrição, e VOTO no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face do Sr. José Manoel de
Medeiros, no que toca aos itens 1.1, 1.2, 2.1, 4 e 5 da
ITI 797/2010, de modo que se impõe a extinção do prowww.tce.es.gov.br

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas em face do Sr. José
Manoel de Medeiros, no que toca aos itens 1.1, 1.2, 2.1,
4 e 5 da ITI 797/2010 --- “deﬁciência na liquidação de
despesa”, “ausência de orçamento detalhado”, “terceirização de atividades de servidores de carreira”, “ausência de procedimento licitatório na aquisição de combustíveis” e “realização de despesas sem comprovação de
interesse público” ---, extinguindo-se o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC;
1.2. Extinguir o feito sem resolução do mérito em face
do Sr. José Manoel de Medeiros, no tocante ao ressarcimento decorrente dos itens 1.1 e 5 da ITI 797/2010,
em linha com os precedentes deste Tribunal de Contas;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019
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3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator) e Domingos
Augusto Taufner.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 1314/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06005/2017-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: HJSN - Hospital Doutor João Dos Santos Neves
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:

RELATÓRIO

Após, vieram-me os autos para análise.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor João dos Santos Neves, referente
ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade
do Senhor Charleston Sperandio de Souza.

II. FUNDAMENTAÇÃO

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 1053/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando
pela citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Tabela
O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1541/2017, propiciou a
citação do responsável para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1953/2017).
Regularmente convocado (Termo de Citação
2514/2017), o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justiﬁcativas e documentos
comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 2699/2018-8 opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2016 do Hospital Doutor João dos Santos
Neves sejam julgadas regulares, na forma do artigo 84,
I da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente prestação de contas anual.
www.tce.es.gov.br

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor João dos Santos Neves, ora em discussão, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
Charleston Sperandio de Souza, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório
Técnico 1053/2017 resultando na citação do responsável com relação ao seguinte item:
3.2.2 –Não apresentação do relatório de controle interno pela Unidade executora de Controle Interno
Base legal: IN TC 34/2015, Portaria SECONT 009-R/2016.
Foi constatado no RT 1053/2017 que da análise do Relatório e do Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido na IN 34/2015, não constava o relatório da Unidade
Executora de Controle Interno, mas somente o relatório
de Atividade da SECONT nº 072/2016.
O responsável encaminhou o relatório denominado RELUCI (Relatório de Controle Interno) assinado por uma
comissão designada pelos seguintes servidores: João
Luís Theodoro Barboza; Assumar Rodrigues Pereira; Vera Lúcia Fantone; Nerilda Correa Gomes e Lúcia Helena
Demuner na data de 24/02/2018.
Neste relatório, a comissão fez análise dos principais
pontos determinados pela IN 34/2015, conforme abaixo transcrito:
Item 3 – Avaliar se as disponibilidades ﬁnanceiras foram
depositadas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais e se as
demonstrações contábeis evidenciam a integridade dos
saldos bancários.
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Item 4 – Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições
sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas
pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.
Item 5 – Avaliar se os registros de demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público.
Item 14 – Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integridade dos bens móveis e imóveis em
compatibilidade com os inventários anuais, bem como,
as variações decorrentes de depreciação, amortização
ou exaustão e as devidas reavaliações.
Item 15 – Avaliar se os registros analíticos de bens de
caráter permanente estão sendo realizados contendo
informações necessárias e suﬁcientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente (s) responsável (is) por sua
guarda e administração.
Item 16 – Consistência dos dados apresentados nas Demonstrações Contábeis e demais demonstrativos da
PCA.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Após a análise dos itens citados, a comissão concluiu o
relatório da seguinte forma:
A comissão declara quanto à ﬁdedignidade das demonstrações contábeis e das demais peças que integram a prestação de contas sob exame, observando-se
a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão
dos recursos públicos.

Dessa forma, entendeu a ITC 2699/2018 que o gestor
responsável designou comissão (apesar do atraso) para elaboração do RELUCI tendo como resultado ﬁnal pela ﬁdedignidade pelos demonstrativos contábeis e das
demais peças que integraram a prestação de contas do
HJSN, sugerindo o afastamento do indício de irregularidade.

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Hospital Doutor João dos Santos Neves, sob responsabilidade do Senhor Charleston Sperandio de Souza, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO
ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei;

Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT
1053/2017, os autos foram, então, encaminhados ao
Ministério Público de Contas, que se posicionou através
de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, que endossou a proposição da área técnica,
exposta na ITC 2699/2018-1, pugnando pela regularidade da presente prestação de contas.

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 2699/2018-8,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, PROPONHO VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/09/2018 - 33ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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