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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 072-P, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC 2423/2018,
RESOLVE:
efetuar a progressão por tempo da servidora, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, que preencheu os requisitos para progressão por tempo com base nos artigos 11 a
13 da Lei Complementar Estadual 622, de 8/3/2012, conforme abaixo:
MATR.

Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;

203102

SERVIDOR
Pollyanna Brozovic Ferreira

DATA OPÇÃO PE- ENQ. ATUAL
LO SUBSÍDIO
1/1/2013
III 13

PROG POR TEMPO(3ª)
III 14

VIGÊNCIA 3ª PROG POR
TEMPO
1/2/2019

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

www.tce.es.gov.br
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2019
PROC. TC 0826/2019

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação exclusiva de microempresa ou empresa
de pequeno porte especializada no fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete para atender a
recepção e cortinas de ar para a recepção e auditório deste Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES,
conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital). O procedimento licitatório
será realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 13/03/2019.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 13/03/2019.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 25 de fevereiro de 2019.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial - TCEES

www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Pautas das Sessões - Plenário
1ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENÁRIO
QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 17:00
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

De ordem da Presidência, com base no artigo 63, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, convocamos para sessão
especial de posse do senhor Luiz Carlos Ciciliotti no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, a realizar-se no dia 27 de fevereiro de 2019, quarta-feira, às 17h, no auditório do TCE-ES.
Outras Decisões - Plenário
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
Decisão 00249/2019-3 - PLENÁRIO
Processos: 08578/2018-1, 08966/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI
Representante: LIMPEZA URBANA SERVICOS LTDA
Terceiro interessado: M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
Procurador: CLECIANE DE MENDONCA VASCONCELOS (OAB: 13927-RN)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 – CONHECER – INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – OITIVA DAS PARTES – RITO ORDINÁRIO.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Fiscalização – Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada em
19/10/2018 pela pessoa jurídica Limpeza Urbana Serviços LTDA, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, acerca
www.tce.es.gov.br
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de supostas irregularidades cometidas na Concorrência
Pública nº 003/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, visando a execução dos serviços de
coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta e transportes
de resíduos de serviços da saúde, coleta e transporte de
resíduos recicláveis e operação de transbordo inclusive
transporte de resíduos sólidos urbano até o aterro sanitário do Município de Cariacica/ES.
Alega o representante:
Que a exigência contida no item 6.1, de registro/inscrição das empresas e/ou de seus responsáveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
se reveste de restrição ilegal, afrontando os princípios da
legalidade e da competitividade;
Que não é possível a emissão de atestado de capacidade
técnica emitido em nome da licitante como requisitado
no item 6.2.1 do edital, nos termos dos artigos 48 e 55,
da Resolução nº 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, razão pela qual a regra
editalícia gera restrição da competição;
Que a exigência contida no item 6.5, de comprovação de
licenciamento ambiental na sede do contratante, na fase de habilitação, configura condição que restringe irregularmente a competição e fere o princípio da isonomia
entre concorrentes, devendo ser exigida apenas da empresa vencedora, na ocasião da assinatura do contrato;
Que o item 22.4 do edital contém informação de que o
Município poderia introduzir na Minuta de Contrato as
alterações julgadas necessárias para assegurar maior
garantia da perfeita execução dos serviços, de comum
acordo entre as partes, inobservando assim a vinculação
ao instrumento convocatório;

Que o item 22.5 do edital demonstra a pretensão do Município em desrespeitar o procedimento definido em lei,
e possibilitar que a Administração cancele a habilitação
de uma empresa após haver concluída esta etapa;
Que o item 6.6 do edital prejudica a participação da
maioria dos licitantes, por exigir comprovação de capacitação técnica em coleta e transporte de resíduos de serviço saúde e operação de transbordo, onerando o contrato de limpeza sem nenhum ganho técnico-operacional.
Através da Decisão Monocrática 1748/2018-6, o Relator
deixou de apreciar a medida cautelar pleiteada, tendo
sido determinada a notificação do Sr. Rodrigo Magnago
de Hollanda Cavalcante – Secretário Municipal de Gestão e Planejamento e da Sra. Eliza Coelho de Oliveira Valvassori – Presidente da Comissão de Licitação, para que
no prazo de 05 dias, apresentassem as justificativas e demais documentos que julgassem necessários.
De acordo com o Despacho 57043/2018-1 da Secretaria-Geral das Sessões – SGS, os Srs. Rodrigo Magnago de
Hollanda Cavalcante e Eliza Coelho de Oliveira Valvassori apresentaram Resposta de Comunicação 975/2018-7
e Peça Complementar 21442/2018-2 tempestivamente, em 30 de outubro de 2018, conforme Protocolo
15952/2018.
Ato contínuo, os autos foram remetidos à Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, que elaborou a Manifestação Técnica
1765/2018-1, opinando pelo conhecimento da representação do processo principal e indeferimento da medida cautelar, com a notificação da autoridade competente para se pronunciar e a ciência do representante.
Por fim, sugeriu a remessa dos autos à unidade técnica
www.tce.es.gov.br

competente, para análise do mérito em rito ordinário.
Quanto ao Processo 8966/2018-8 (apenso), a SecexEngenharia propôs o não conhecimento da representação
e indeferimento da medida cautelar pretendida, com a
ciência do representante e o desapensamento do Processo 8966/2018-8, determinando-se o seu arquivamento.
O Ministério Público de Contas anuiu ao entendimento
técnico em Parecer 219/2019-2 da lavra do Procurador
Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
A Limpeza Urbana Serviços Ltda alega existirem indícios
de irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº
003/2018 da Prefeitura Municipal de Cariacica, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, visando a
execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta e transportes de resíduos de serviços da
saúde, coleta e transporte de resíduos recicláveis e operação de transbordo inclusive transporte de resíduos sólidos urbano até o aterro sanitário do Município de Cariacica/ES.
Cumpre destacar que, da mesma forma, há processo
apenso (TC 8966/2018), em que a empresa M Construções e Serviços Ltda apresentou Representação com pedido de medida cautelar, em virtude de regras restritivas
contidas no Edital de Concorrência nº 003/2018, realizado pelo Município de Cariacica, (i) lesionando os princípios da competitividade e da busca pela proposta mais
vantajosa, (ii) exigindo requisitos não permitidos pela
Lei de Licitações, (iii) requisitando Certidão de capacidade técnica de pessoas jurídicas registrado pelo CREA;
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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(iv) requerendo apresentação de Licença ambiental para
coleta e transporte rodoviário de resíduos sólidos urbanos, Licença Ambiental para coleta e transporte rodoviário de resíduos de Saúde emitido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo – IEMA
e, Declaração de que dispõe de Licença de operação de
Transbordo emitido pelo IEMA.
No tocante ao processo principal, verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos de admissibilidade da
presente representação, insertos nos arts. 184 e 177 c/c
186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte
de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 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 denuncian-

te, 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
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.
Quanto ao processo apenso, não foi possível constatar
elementos de convicção e indícios de prova, haja vista se
tratar de Representação atinente à exclusão de licitante
por inadimplemento de regra contida em edital, e a licitante não ter apresentado seus envelopes de proposta
até o horário limite determinado.
Destarte, acompanhando o opinamento técnico, entendo pelo não conhecimento da Representação contida no
Processo TC 8966/2018-8 (em apenso), no entanto, entendo que por estar apensado, seu arquivamento deverá ser realizado com o julgamento final do processo principal.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário a presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
www.tce.es.gov.br

No que tange à medida cautelar pleiteada, percebo restar prejudicada a determinação de suspensão da sessão
de abertura dos envelopes, uma vez que, segundo o site da Prefeitura Municipal de Cariacica, a abertura das
propostas ocorreu no dia 22/10/2018, apresentando-se
como “concluída”, estando assim ausente o periculum in
mora.
Destaco ainda que nos termos do artigo 10, inciso VI, da
Lei 7.783/89, os serviços de coleta e destinação final de
lixo caracterizam-se como serviços essenciais, ou seja a
sua interrupção gera risco iminente à sobrevivência, à
saúde e à segurança da população.
Assim, considerando que a paralisação cautelar de licitação já concluída poderia acarretar prejuízos aos munícipes, acolho o posicionamento técnico, pela não configuração dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, com fulcro no artigo 376 da Resolução TC nº
261/2013, sem prejuízo da análise de mérito.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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 da Representação, em atenção aos artigos 176, § 1º, 177, § 1º e 182, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução TC
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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nº 261/2013);
1.2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em
vista a ausência dos requisitos autorizadores;
1.3. DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Rodrigo Magnago de
Hollanda Cavalcante – Secretário Municipal de Gestão e
Planejamento e da Sra. Eliza Coelho de Oliveira Valvassori – Presidente da Comissão de Licitação, para que se
pronuncie no prazo de 10 dias, com fulcro no artigo 307,
§ 3, da Resolução TC nº 261/2013;
1.4. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito ordinário;
1.5. Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/02/2019 – 4ª 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, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00275/2019-6
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusi-

ve com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processos: 01153/2019-4, 00831/2019-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Terceiro interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO
Responsável: MARCELO DA SILVA LUCHI, ROBERTO BELING
Representante: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA
EDUCACIONAL EIRELI
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR
– PERICULUM IN MORA REVERSO – AQUISIÇÃO POR LOTE - RITO ORDINÁRIO – NOTIFICAR – DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de
medida cautelar interposta pelas sociedades empresárias CONSUL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI (TC
1153/2019) e GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI (processo em apenso TC 831/2019), com pedido
de medida cautelar relatando a existência de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 033/2019 realizado
através da Secretaria Municipal de Educação, que tem
por objeto o registro de preços para aquisição de material escolar de distribuição gratuita aos alunos da rede
pública de Ensino Municipal de Vila Velha.
Em síntese, os representantes formulam os seguintes
www.tce.es.gov.br

pedidos nos Requerimentos 164/2019 e 25/2019: suspensão da licitação em apreço para correção dos supostos vícios alegados, em decorrência de possível direcionamento de licitação quanto à exigência de marca específica em relação ao detalhamento técnico do giz de cera, apontador PET e estojo PET e como pedido subsidiário que os lotes sejam separados por item.
Nos termos da Manifestação Técnica 314/2019, autos
TC 1153/2019, a SecexSES, apresenta como proposta de
encaminhamento, ante a possibilidade de periculum in
mora reverso, o indeferimento da medida cautelar, para
o fim de determinar que os autos caminhem sobre o rito
ordinário e notificação dos responsáveis.
Já em Manifestação Técnica 316/2019, a SecexSES, sugere:
5.1 –Não recebimento da presente Representação, por
não observar os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012, conforme
§1° do mesmo artigo;
5.2 –Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para concessão da medida cautelar, bem como restou demonstrado o periculum in mora reverso no caso concreto;
5.3 –No mérito, considerar improcedente a representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a
não constatação de irregularidade.
5.4–Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas.
5.5–Arquivar os autos, na forma do art. 176, § 3º, do RITCEES.
Encaminhados os autos ao MPC, este por meio de pareTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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cer 351/2019 da lavra do Procurador Heron de Oliveira,
pugnou pela notificação à empresa Representante para
sanar o vício processual.
Foi proferida Decisão Monocrática 86/2019, nos autos
TC 1153/2019, concedendo 03 dias aos responsáveis para que se manifestassem sobre a representação e encaminhassem cópia de todo o pregão eletrônico 033/2019.
Nos autos TC 831/2019, acolhendo a manifestação ministerial, proferi Decisão Monocrática 99/2019, notificando a empresa GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELLI, para que no prazo de 48 horas juntasse os documentos comprobatórios.
Após juntada da justificativa dos responsáveis e dos documentos, vieram-me os autos para análise. É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Verifico que as representações estão redigidas com clareza e contém informações sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, estando acompanhadas de indício de prova e demais pressupostos.
Diante da apresentação dos documentos complementares nos autos TC 831/2019, verifico o preenchimento dos
requisitos previstos nos artigos 94 da Lei Complementar
621/2012 e do 182, VI e parágrafo único do RITCEES, conheço das presentes representações.
II.2 – PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.

Nessa toada, prevê o art. 124, caput e o parágrafo único
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de
mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual para o deferimento da
medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e
o periculum in mora, indispensáveis para concessão de
liminar nesta espécie de procedimento. Nesse sentido
prevê artigo 379 do RITCEES:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, definido pelos doutrinadores como juízo de probabilidade de existência do
direito. Para obter a tutela cautelar, deve-se convencer
o julgador de que a tutela do direito provavelmente lhe
será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cauwww.tce.es.gov.br

telar, decorre do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional
imediatas.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. Nesse contexto, toda vez
que houver fundado receio de que a efetividade de um
processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa
ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará
presente este requisito.
II.3 – MÉRITO
II.3.1- Direcionamento de marca – “apontador” e “giz
de cera”
O requerente alega em seu pedido de representação a
infringência ao Princípio da Isonomia, posto direcionamento do instrumento convocatório ao detalhar o “giz
de cera” e todo material PET (apontador), tendo estes
como fornecedores, respectivamente, somente as empresas Brink Mobil e JF Ferramentaria.
Alegam ainda, que o produto “giz de cera” apresenta
uma especificação técnica diferente dos produtos existentes no mercado, visto que deve ser acondicionado em
embalagem plástica rígida e ser acompanhado por um
apontador próprio de giz sem lâmina, alegando que tal
especificação não condiz com nenhum produto existente no mercado, pois são acondicionados em papel cartão
e não possuem apontador.
Destaca que não se caracteriza só restrição, mas também um monopólio de preço do produto pela empresa
que possuir material, sendo assim, com um item a empresa pode ditar o seguimento do processo e o custo a
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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ser praticado.
Postula o requerente, que esta Corte de Contas suspenda a licitação do Pregão Eletrônico 033/2019 para correção dos supostos vícios mencionados ou se assim não
entender que sejam separados por lotes os itens.
Á área técnica se manifesta no sentido de que não há
evidências suficientes para que se conclua que as exigências previstas quanto aos itens “apontador” e “giz de cera” sejam de fato abusivas (MT 314/2019).
Nos autos do TC 831/2019, extraímos da Manifestação
Técnica 316/2019 consta informação de que em uma
pesquisa rápida pode observar outras três empresas que
produz o “giz de cera” conforme as especificações descritas no edital, in verbis:
No entanto, em pesquisa rápida realizada na internet verificou-se a existência de, no mínimo, mais três marcas
que produzem o produto “giz de cera” conforme as especificações do produto, BYZMARK, BRW e TRIS, não havendo fundamento na alegação da Representante de se
tratar de restrição ao caráter competitivo do certame.
Os responsáveis apresentaram justificativa 133/2019,
em que esclarecem que a empresa Consul, apresentou
impugnação a Edital, no dia 29/01/2019, sob os mesmos
fundamentos aqui apresentados, e que teve como resposta da Coordenação de Infraestrutura e Compras da
Secretaria Municipal de Educação que, em síntese apertada, a proposta mais vantajosa para a Administração,
nem sempre será a de menor preço, ressaltando que as
afirmações de irregularidades são alegóricas e genéricas,
portanto, subsunção dos supostos fatos, sem provas, ou
até mesmo sugestões para que se alcance um melhor interesse público.

Pois bem, como salientado pelos responsáveis e em consulta ao pregão realizado, observo que no lote 1, nove
empresas registram propostas, inclusive a empresa representante, sete delas foram classificadas, ou seja, sete
delas possuem o objeto como descrito no edital, inclusive a representante, vez que a mesma, ficou em terceiro
lugar no pregão realizado. Tudo conforme tabela abaixo:
INSERIR FIGURA
Não obstante os fatos inicialmente constatados, o que
entendo não haver, a princípio direcionamento da licitação como alegado, compulsando os autos e como bem
alertado pela área técnica em sua Manifestação Técnica
314/2019 ainda que se estivesse caracterizado o fumus
boni iuris, o objeto do Pregão Eletrônico nº 033/2019 envolve direito constitucional à educação e com o início do
ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em maior prejuízo
ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.
Nessa toada, verifica-se que o assunto em questão poderá ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.2 - Aquisição menor preço por lote
Alega a Representante nos autos TC 831/2019 que o suposto ganho da Administração que justifique a aquisição
por lote, não pode ser admitido, se dele decorre uma
restrição aos direitos de outras empresas a participarem
da licitação.
Alega ainda, que o lote 1 discrimina materiais que serão
produzidos exclusivamente para a Prefeitura de Vila Velha, exemplificando o estojo escolar e o apontador conwww.tce.es.gov.br

feccionado em PET, que segundo o requerente são diferentes dos encontrados no mercado.
Assim, entende que a apresentação em kits em um único
lote, gera limitação na quantidade de participantes, e vai
de encontro com o princípio da legalidade.
Em resposta a impugnação do edital feita pelo Representante, lhe foi informado que a escolha se deu conforme
a própria dinâmica da Educação Pública, visto que a disposição em kits gera uma economia logística para a Administração, já que não se faz necessária a mão de obra
para separação e organização.
Salienta a área técnica que a escolha por lotes por kits e
não por itens distintos, gera uma economia em escala,
esclarece em Manifestação Técnica 316/2019:
A adoção dos kits também gera uma economia de logística a longo prazo para aquisição de kits a serem fornecidos gratuitamente a alunos que ingressarem na Rede Pública de Ensino após o início das aulas, exemplificando: tratando-se de um registro de preços, caso ingressem na Rede Municipal de Ensino Público de Vila
Velha um aluno do Ensino Fundamental anos iniciais e
um aluno de EJA, a Secretaria de Municipal de Educação precisaria adquirir um kit de Material para Ensino
Fundamental (Anos Iniciais) e um kit de Material para
EJA, os quais seriam recebidos pela Secretaria de Educação e encaminhados para a unidade de ensino onde tais
alunos foram matriculados. Caso a Administração Pública adotasse a divisão de lotes por itens/objetos a serem adquiridos, na situação exemplificativa dada, seria
necessário a aquisição de 32 (trinta e dois) itens distintos, que seriam recebidos pela Secretaria, encaminhado
a equipe destinada à separação e organização dos kits
conforme necessidade de cada grupo escolar, para então
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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ser encaminhada a unidade de ensino para ser disponibilizada aos alunos.
A escolha pela adoção do lote com os itens sendo os kits
escolares distintos respeita a economia de escala, uma
vez que os itens a serem adquiridos em cada item não
variam muito de um para o outro, sem que haja prejuízo
operacional para a Administração Pública com alocação
de tempo e pessoal para fornecer a logística necessária
para organização e distribuição dos kits, nem risco de algum dos itens não serem entregues e, assim, prejudicar
ou atrasar a entrega de tais kits.
Destacando que, ao se tratar de Pregão Eletrônico para aquisição de material escolar, o atraso na entrega dos
kits ou sua entrega de forma incompleta são prejuízos
que impactam o aprendizado dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município.
Desta forma, em que pese a alegação da Representante
de que o “modelo de aquisição por lotes, compostos por
produtos que possuem características completamente
diferentes” adotado pela Administração seria irregular,
não possui fundamento, embora o assunto em questão
possa ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.3 – Forma de julgamento
Alega o recorrente nos autos do TC 831/2019 que ao definir no edital o critério de julgamento das propostas,
não deveria indicar mais de uma forma, posto que a forma descrita gera uma dupla interpretação e confusão.
In verbis:
2.2. Para efeito de julgamento dos preços no pregão eletrônico, o critério poderá ser “preços médios” e/ou “menor preço”, conforme composições e quantidades esti-

madas, definidas a seguir:
No caso em questão as variações são múltiplas, pois indica que poderá ser por preço médio, menor preço, preço
médio e menor preço, ou seja, como será definido qual o
critério de julgamento, uma vez que o preambulo do edital indica menor preço por lote!?
Em que pese este argumento, não se tem comprovação
de dano causado por uma dupla interpretação, no mais
aqui vale o já argumentado que o Pregão Eletrônico nº
033/2019 envolve direito constitucional à educação e
com o início do ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em
maior prejuízo ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.
Sendo assim, não vejo qualquer prejuízo a coletividade
que justifique a concessão de cautelar por tal fundamento, esclareço que poderá ser analisado com maior detalhe e aprofundamento os fatos narrados pelos representantes quando da instrução no rito ordinário.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico quanto ao mérito VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte DECISÃO que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. CONHECER das presentes representações, vez que
preenchem os requisitos de admissibilidade, na forma
dos arts. 94 c/c o 99, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, com a consequente submissão dos presentes autos ao rito ordinário,
por não preenchimento dos requisitos constantes dos
artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES;
1.3. NOTIFICAR os responsáveis ROBERTO BELING – Secretário da Educação do Município de Vila Velha e MARCELO DA SILVA LUCHI - pregoeiro, ou quem suas vezes fizerem, para que se pronuncie em até 10 (dez) dias, nos
termos do art. 307, § 3º do RITCEES;
1.4. CIENTIFICAR o representante e o representado dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do RITCEES;
1.5. DAR CIÊNCIA ao douto Ministério Público de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel
Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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Decisão 00276/2019-1
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processos: 00831/2019-5, 01153/2019-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: GUARDIAN COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR
– PERICULUM IN MORA REVERSO – AQUISIÇÃO POR LOTE - RITO ORDINÁRIO – NOTIFICAR – DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de
medida cautelar interposta pelas sociedades empresárias CONSUL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI (TC
1153/2019) e GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI (processo em apenso TC 831/2019), com pedido
de medida cautelar relatando a existência de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 033/2019 realizado
através da Secretaria Municipal de Educação, que tem
por objeto o registro de preços para aquisição de material escolar de distribuição gratuita aos alunos da rede
pública de Ensino Municipal de Vila Velha.
Em síntese, os representantes formulam os seguintes
pedidos nos Requerimentos 164/2019 e 25/2019: sus-

pensão da licitação em apreço para correção dos supostos vícios alegados, em decorrência de possível direcionamento de licitação quanto à exigência de marca específica em relação ao detalhamento técnico do giz de cera, apontador PET e estojo PET e como pedido subsidiário que os lotes sejam separados por item.

pugnou pela notificação à empresa Representante para
sanar o vício processual.

Nos termos da Manifestação Técnica 314/2019, autos
TC 1153/2019, a SecexSES, apresenta como proposta de
encaminhamento, ante a possibilidade de periculum in
mora reverso, o indeferimento da medida cautelar, para
o fim de determinar que os autos caminhem sobre o rito
ordinário e notificação dos responsáveis.

Nos autos TC 831/2019, acolhendo a manifestação ministerial, proferi Decisão Monocrática 99/2019, notificando a empresa GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELLI, para que no prazo de 48 horas juntasse os documentos comprobatórios.

Já em Manifestação Técnica 316/2019, a SecexSES, sugere:
5.1 –Não recebimento da presente Representação, por
não observar os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012, conforme
§1° do mesmo artigo;
5.2 –Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para concessão da medida cautelar, bem como restou demonstrado o periculum in mora reverso no caso concreto;
5.3 –No mérito, considerar improcedente a representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a
não constatação de irregularidade.
5.4–Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas.
5.5–Arquivar os autos, na forma do art. 176, § 3º, do RITCEES.
Encaminhados os autos ao MPC, este por meio de parecer 351/2019 da lavra do Procurador Heron de Oliveira,
www.tce.es.gov.br

Foi proferida Decisão Monocrática 86/2019, nos autos
TC 1153/2019, concedendo 03 dias aos responsáveis para que se manifestassem sobre a representação e encaminhassem cópia de todo o pregão eletrônico 033/2019.

Após juntada da justificativa dos responsáveis e dos documentos, vieram-me os autos para análise. É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Verifico que as representações estão redigidas com clareza e contém informações sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, estando acompanhadas de indício de prova e demais pressupostos.
Diante da apresentação dos documentos complementares nos autos TC 831/2019, verifico o preenchimento dos
requisitos previstos nos artigos 94 da Lei Complementar
621/2012 e do 182, VI e parágrafo único do RITCEES, conheço das presentes representações.
II.2 – PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
Nessa toada, prevê o art. 124, caput e o parágrafo único
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de
mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual para o deferimento da
medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e
o periculum in mora, indispensáveis para concessão de
liminar nesta espécie de procedimento. Nesse sentido
prevê artigo 379 do RITCEES:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, definido pelos doutrinadores como juízo de probabilidade de existência do
direito. Para obter a tutela cautelar, deve-se convencer
o julgador de que a tutela do direito provavelmente lhe
será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre do perigo de dano e da consequente situ-

ação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional
imediatas.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. Nesse contexto, toda vez
que houver fundado receio de que a efetividade de um
processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa
ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará
presente este requisito.

Postula o requerente, que esta Corte de Contas suspenda a licitação do Pregão Eletrônico 033/2019 para correção dos supostos vícios mencionados ou se assim não
entender que sejam separados por lotes os itens.
Á área técnica se manifesta no sentido de que não há
evidências suficientes para que se conclua que as exigências previstas quanto aos itens “apontador” e “giz de cera” sejam de fato abusivas (MT 314/2019).

II.3.1- Direcionamento de marca – “apontador” e “giz
de cera”

Nos autos do TC 831/2019, extraímos da Manifestação
Técnica 316/2019 consta informação de que em uma
pesquisa rápida pode observar outras três empresas que
produz o “giz de cera” conforme as especificações descritas no edital, in verbis:

O requerente alega em seu pedido de representação a
infringência ao Princípio da Isonomia, posto direcionamento do instrumento convocatório ao detalhar o “giz
de cera” e todo material PET (apontador), tendo estes
como fornecedores, respectivamente, somente as empresas Brink Mobil e JF Ferramentaria.

No entanto, em pesquisa rápida realizada na internet verificou-se a existência de, no mínimo, mais três marcas
que produzem o produto “giz de cera” conforme as especificações do produto, BYZMARK, BRW e TRIS, não havendo fundamento na alegação da Representante de se
tratar de restrição ao caráter competitivo do certame.

Alegam ainda, que o produto “giz de cera” apresenta
uma especificação técnica diferente dos produtos existentes no mercado, visto que deve ser acondicionado em
embalagem plástica rígida e ser acompanhado por um
apontador próprio de giz sem lâmina, alegando que tal
especificação não condiz com nenhum produto existente no mercado, pois são acondicionados em papel cartão
e não possuem apontador.

Os responsáveis apresentaram justificativa 133/2019,
em que esclarecem que a empresa Consul, apresentou
impugnação a Edital, no dia 29/01/2019, sob os mesmos
fundamentos aqui apresentados, e que teve como resposta da Coordenação de Infraestrutura e Compras da
Secretaria Municipal de Educação que, em síntese apertada, a proposta mais vantajosa para a Administração,
nem sempre será a de menor preço, ressaltando que as
afirmações de irregularidades são alegóricas e genéricas,
portanto, subsunção dos supostos fatos, sem provas, ou
até mesmo sugestões para que se alcance um melhor interesse público.

II.3 – MÉRITO

Destaca que não se caracteriza só restrição, mas também um monopólio de preço do produto pela empresa
que possuir material, sendo assim, com um item a empresa pode ditar o seguimento do processo e o custo a
ser praticado.
www.tce.es.gov.br
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sulta ao pregão realizado, observo que no lote 1, nove
empresas registram propostas, inclusive a empresa representante, sete delas foram classificadas, ou seja, sete
delas possuem o objeto como descrito no edital, inclusive a representante, vez que a mesma, ficou em terceiro
lugar no pregão realizado. Tudo conforme tabela abaixo:
INSERIR FIGURA
Não obstante os fatos inicialmente constatados, o que
entendo não haver, a princípio direcionamento da licitação como alegado, compulsando os autos e como bem
alertado pela área técnica em sua Manifestação Técnica
314/2019 ainda que se estivesse caracterizado o fumus
boni iuris, o objeto do Pregão Eletrônico nº 033/2019 envolve direito constitucional à educação e com o início do
ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em maior prejuízo
ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.
Nessa toada, verifica-se que o assunto em questão poderá ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.2 - Aquisição menor preço por lote
Alega a Representante nos autos TC 831/2019 que o suposto ganho da Administração que justifique a aquisição
por lote, não pode ser admitido, se dele decorre uma
restrição aos direitos de outras empresas a participarem
da licitação.
Alega ainda, que o lote 1 discrimina materiais que serão
produzidos exclusivamente para a Prefeitura de Vila Velha, exemplificando o estojo escolar e o apontador confeccionado em PET, que segundo o requerente são dife-

rentes dos encontrados no mercado.

bilizada aos alunos.

Assim, entende que a apresentação em kits em um único
lote, gera limitação na quantidade de participantes, e vai
de encontro com o princípio da legalidade.

A escolha pela adoção do lote com os itens sendo os kits
escolares distintos respeita a economia de escala, uma
vez que os itens a serem adquiridos em cada item não
variam muito de um para o outro, sem que haja prejuízo
operacional para a Administração Pública com alocação
de tempo e pessoal para fornecer a logística necessária
para organização e distribuição dos kits, nem risco de algum dos itens não serem entregues e, assim, prejudicar
ou atrasar a entrega de tais kits.

Em resposta a impugnação do edital feita pelo Representante, lhe foi informado que a escolha se deu conforme
a própria dinâmica da Educação Pública, visto que a disposição em kits gera uma economia logística para a Administração, já que não se faz necessária a mão de obra
para separação e organização.
Salienta a área técnica que a escolha por lotes por kits e
não por itens distintos, gera uma economia em escala,
esclarece em Manifestação Técnica 316/2019:
A adoção dos kits também gera uma economia de logística a longo prazo para aquisição de kits a serem fornecidos gratuitamente a alunos que ingressarem na Rede Pública de Ensino após o início das aulas, exemplificando: tratando-se de um registro de preços, caso ingressem na Rede Municipal de Ensino Público de Vila
Velha um aluno do Ensino Fundamental anos iniciais e
um aluno de EJA, a Secretaria de Municipal de Educação precisaria adquirir um kit de Material para Ensino
Fundamental (Anos Iniciais) e um kit de Material para
EJA, os quais seriam recebidos pela Secretaria de Educação e encaminhados para a unidade de ensino onde tais
alunos foram matriculados. Caso a Administração Pública adotasse a divisão de lotes por itens/objetos a serem adquiridos, na situação exemplificativa dada, seria
necessário a aquisição de 32 (trinta e dois) itens distintos, que seriam recebidos pela Secretaria, encaminhado
a equipe destinada à separação e organização dos kits
conforme necessidade de cada grupo escolar, para então
ser encaminhada a unidade de ensino para ser disponiwww.tce.es.gov.br

Destacando que, ao se tratar de Pregão Eletrônico para aquisição de material escolar, o atraso na entrega dos
kits ou sua entrega de forma incompleta são prejuízos
que impactam o aprendizado dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município.
Desta forma, em que pese a alegação da Representante
de que o “modelo de aquisição por lotes, compostos por
produtos que possuem características completamente
diferentes” adotado pela Administração seria irregular,
não possui fundamento, embora o assunto em questão
possa ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.3 – Forma de julgamento
Alega o recorrente nos autos do TC 831/2019 que ao definir no edital o critério de julgamento das propostas,
não deveria indicar mais de uma forma, posto que a forma descrita gera uma dupla interpretação e confusão.
In verbis:
2.2. Para efeito de julgamento dos preços no pregão eletrônico, o critério poderá ser “preços médios” e/ou “menor preço”, conforme composições e quantidades estimadas, definidas a seguir:
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No caso em questão as variações são múltiplas, pois indica que poderá ser por preço médio, menor preço, preço
médio e menor preço, ou seja, como será definido qual o
critério de julgamento, uma vez que o preambulo do edital indica menor preço por lote!?
Em que pese este argumento, não se tem comprovação
de dano causado por uma dupla interpretação, no mais
aqui vale o já argumentado que o Pregão Eletrônico nº
033/2019 envolve direito constitucional à educação e
com o início do ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em
maior prejuízo ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.
Sendo assim, não vejo qualquer prejuízo a coletividade
que justifique a concessão de cautelar por tal fundamento, esclareço que poderá ser analisado com maior detalhe e aprofundamento os fatos narrados pelos representantes quando da instrução no rito ordinário.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico quanto ao mérito VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte DECISÃO que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER das presentes representações, vez que
preenchem os requisitos de admissibilidade, na forma

dos arts. 94 c/c o 99, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, com a consequente submissão dos presentes autos ao rito ordinário,
por não preenchimento dos requisitos constantes dos
artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES;
1.3. NOTIFICAR os responsáveis ROBERTO BELING – Secretário da Educação do Município de Vila Velha e MARCELO DA SILVA LUCHI - pregoeiro, ou quem suas vezes fizerem, para que se pronuncie em até 10 (dez) dias, nos
termos do art. 307, § 3º do RITCEES;
1.3. CIENTIFICAR o representante e o representado dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do RITCEES;
1.4. DAR CIÊNCIA ao douto Ministério Público de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel
Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

www.tce.es.gov.br

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 00249/2019-3 - PLENÁRIO
Processos: 08578/2018-1, 08966/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI
Representante: LIMPEZA URBANA SERVICOS LTDA
Terceiro interessado: M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
Procurador: CLECIANE DE MENDONCA VASCONCELOS
(OAB: 13927-RN)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018
– CONHECER – INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – OITIVA
DAS PARTES – RITO ORDINÁRIO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Fiscalização – Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada em
19/10/2018 pela pessoa jurídica Limpeza Urbana Serviços LTDA, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica,
acerca de supostas irregularidades cometidas na Concor-
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rência Pública nº 003/2018, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada, visando a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta e transportes de resíduos de serviços da saúde, coleta e transporte de resíduos recicláveis e operação de transbordo
inclusive transporte de resíduos sólidos urbano até o
aterro sanitário do Município de Cariacica/ES.
Alega o representante:
Que a exigência contida no item 6.1, de registro/inscrição das empresas e/ou de seus responsáveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
se reveste de restrição ilegal, afrontando os princípios da
legalidade e da competitividade;
Que não é possível a emissão de atestado de capacidade
técnica emitido em nome da licitante como requisitado
no item 6.2.1 do edital, nos termos dos artigos 48 e 55,
da Resolução nº 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, razão pela qual a regra
editalícia gera restrição da competição;
Que a exigência contida no item 6.5, de comprovação de
licenciamento ambiental na sede do contratante, na fase de habilitação, configura condição que restringe irregularmente a competição e fere o princípio da isonomia
entre concorrentes, devendo ser exigida apenas da empresa vencedora, na ocasião da assinatura do contrato;
Que o item 22.4 do edital contém informação de que o
Município poderia introduzir na Minuta de Contrato as
alterações julgadas necessárias para assegurar maior
garantia da perfeita execução dos serviços, de comum
acordo entre as partes, inobservando assim a vinculação
ao instrumento convocatório;
Que o item 22.5 do edital demonstra a pretensão do Mu-

nicípio em desrespeitar o procedimento definido em lei,
e possibilitar que a Administração cancele a habilitação
de uma empresa após haver concluída esta etapa;
Que o item 6.6 do edital prejudica a participação da
maioria dos licitantes, por exigir comprovação de capacitação técnica em coleta e transporte de resíduos de serviço saúde e operação de transbordo, onerando o contrato de limpeza sem nenhum ganho técnico-operacional.
Através da Decisão Monocrática 1748/2018-6, o Relator
deixou de apreciar a medida cautelar pleiteada, tendo
sido determinada a notificação do Sr. Rodrigo Magnago
de Hollanda Cavalcante – Secretário Municipal de Gestão e Planejamento e da Sra. Eliza Coelho de Oliveira Valvassori – Presidente da Comissão de Licitação, para que
no prazo de 05 dias, apresentassem as justificativas e demais documentos que julgassem necessários.
De acordo com o Despacho 57043/2018-1 da Secretaria-Geral das Sessões – SGS, os Srs. Rodrigo Magnago de
Hollanda Cavalcante e Eliza Coelho de Oliveira Valvassori apresentaram Resposta de Comunicação 975/2018-7
e Peça Complementar 21442/2018-2 tempestivamente, em 30 de outubro de 2018, conforme Protocolo
15952/2018.
Ato contínuo, os autos foram remetidos à Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, que elaborou a Manifestação Técnica
1765/2018-1, opinando pelo conhecimento da representação do processo principal e indeferimento da medida cautelar, com a notificação da autoridade competente para se pronunciar e a ciência do representante.
Por fim, sugeriu a remessa dos autos à unidade técnica
competente, para análise do mérito em rito ordinário.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao Processo 8966/2018-8 (apenso), a SecexEngenharia propôs o não conhecimento da representação
e indeferimento da medida cautelar pretendida, com a
ciência do representante e o desapensamento do Processo 8966/2018-8, determinando-se o seu arquivamento.
O Ministério Público de Contas anuiu ao entendimento
técnico em Parecer 219/2019-2 da lavra do Procurador
Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
A Limpeza Urbana Serviços Ltda alega existirem indícios
de irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº
003/2018 da Prefeitura Municipal de Cariacica, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, visando a
execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta e transportes de resíduos de serviços da
saúde, coleta e transporte de resíduos recicláveis e operação de transbordo inclusive transporte de resíduos sólidos urbano até o aterro sanitário do Município de Cariacica/ES.
Cumpre destacar que, da mesma forma, há processo
apenso (TC 8966/2018), em que a empresa M Construções e Serviços Ltda apresentou Representação com pedido de medida cautelar, em virtude de regras restritivas
contidas no Edital de Concorrência nº 003/2018, realizado pelo Município de Cariacica, (i) lesionando os princípios da competitividade e da busca pela proposta mais
vantajosa, (ii) exigindo requisitos não permitidos pela
Lei de Licitações, (iii) requisitando Certidão de capacidade técnica de pessoas jurídicas registrado pelo CREA;
(iv) requerendo apresentação de Licença ambiental para
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coleta e transporte rodoviário de resíduos sólidos urbanos, Licença Ambiental para coleta e transporte rodoviário de resíduos de Saúde emitido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo – IEMA
e, Declaração de que dispõe de Licença de operação de
Transbordo emitido pelo IEMA.
No tocante ao processo principal, verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos de admissibilidade da
presente representação, insertos nos arts. 184 e 177 c/c
186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte
de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 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
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.
Quanto ao processo apenso, não foi possível constatar
elementos de convicção e indícios de prova, haja vista se
tratar de Representação atinente à exclusão de licitante
por inadimplemento de regra contida em edital, e a licitante não ter apresentado seus envelopes de proposta
até o horário limite determinado.
Destarte, acompanhando o opinamento técnico, entendo pelo não conhecimento da Representação contida no
Processo TC 8966/2018-8 (em apenso), no entanto, entendo que por estar apensado, seu arquivamento deverá ser realizado com o julgamento final do processo principal.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário a presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
No que tange à medida cautelar pleiteada, percebo reswww.tce.es.gov.br

tar prejudicada a determinação de suspensão da sessão
de abertura dos envelopes, uma vez que, segundo o site da Prefeitura Municipal de Cariacica, a abertura das
propostas ocorreu no dia 22/10/2018, apresentando-se
como “concluída”, estando assim ausente o periculum in
mora.
Destaco ainda que nos termos do artigo 10, inciso VI, da
Lei 7.783/89, os serviços de coleta e destinação final de
lixo caracterizam-se como serviços essenciais, ou seja a
sua interrupção gera risco iminente à sobrevivência, à
saúde e à segurança da população.
Assim, considerando que a paralisação cautelar de licitação já concluída poderia acarretar prejuízos aos munícipes, acolho o posicionamento técnico, pela não configuração dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, com fulcro no artigo 376 da Resolução TC nº
261/2013, sem prejuízo da análise de mérito.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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 da Representação, em atenção aos artigos 176, § 1º, 177, § 1º e 182, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução TC
nº 261/2013);
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1.2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em
vista a ausência dos requisitos autorizadores;
1.3. DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Rodrigo Magnago de
Hollanda Cavalcante – Secretário Municipal de Gestão e
Planejamento e da Sra. Eliza Coelho de Oliveira Valvassori – Presidente da Comissão de Licitação, para que se
pronuncie no prazo de 10 dias, com fulcro no artigo 307,
§ 3, da Resolução TC nº 261/2013;
1.4. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito ordinário;
1.5. Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/02/2019 – 4ª 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, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;

Processos: 01153/2019-4, 00831/2019-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Terceiro interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO
Responsável: MARCELO DA SILVA LUCHI, ROBERTO BELING
Representante: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA
EDUCACIONAL EIRELI
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR
– PERICULUM IN MORA REVERSO – AQUISIÇÃO POR LOTE - RITO ORDINÁRIO – NOTIFICAR – DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:

Decisão 00275/2019-6

Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de
medida cautelar interposta pelas sociedades empresárias CONSUL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI (TC
1153/2019) e GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI (processo em apenso TC 831/2019), com pedido
de medida cautelar relatando a existência de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 033/2019 realizado
através da Secretaria Municipal de Educação, que tem
por objeto o registro de preços para aquisição de material escolar de distribuição gratuita aos alunos da rede
pública de Ensino Municipal de Vila Velha.

(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)

Em síntese, os representantes formulam os seguintes
pedidos nos Requerimentos 164/2019 e 25/2019: suspensão da licitação em apreço para correção dos supos-

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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tos vícios alegados, em decorrência de possível direcionamento de licitação quanto à exigência de marca específica em relação ao detalhamento técnico do giz de cera, apontador PET e estojo PET e como pedido subsidiário que os lotes sejam separados por item.
Nos termos da Manifestação Técnica 314/2019, autos
TC 1153/2019, a SecexSES, apresenta como proposta de
encaminhamento, ante a possibilidade de periculum in
mora reverso, o indeferimento da medida cautelar, para
o fim de determinar que os autos caminhem sobre o rito
ordinário e notificação dos responsáveis.
Já em Manifestação Técnica 316/2019, a SecexSES, sugere:
5.1 –Não recebimento da presente Representação, por
não observar os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012, conforme
§1° do mesmo artigo;
5.2 –Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para concessão da medida cautelar, bem como restou demonstrado o periculum in mora reverso no caso concreto;
5.3 –No mérito, considerar improcedente a representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a
não constatação de irregularidade.
5.4–Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas.
5.5–Arquivar os autos, na forma do art. 176, § 3º, do RITCEES.
Encaminhados os autos ao MPC, este por meio de parecer 351/2019 da lavra do Procurador Heron de Oliveira,
pugnou pela notificação à empresa Representante para
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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sanar o vício processual.
Foi proferida Decisão Monocrática 86/2019, nos autos
TC 1153/2019, concedendo 03 dias aos responsáveis para que se manifestassem sobre a representação e encaminhassem cópia de todo o pregão eletrônico 033/2019.
Nos autos TC 831/2019, acolhendo a manifestação ministerial, proferi Decisão Monocrática 99/2019, notificando a empresa GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELLI, para que no prazo de 48 horas juntasse os documentos comprobatórios.
Após juntada da justificativa dos responsáveis e dos documentos, vieram-me os autos para análise. É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Verifico que as representações estão redigidas com clareza e contém informações sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, estando acompanhadas de indício de prova e demais pressupostos.
Diante da apresentação dos documentos complementares nos autos TC 831/2019, verifico o preenchimento dos
requisitos previstos nos artigos 94 da Lei Complementar
621/2012 e do 182, VI e parágrafo único do RITCEES, conheço das presentes representações.
II.2 – PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
Nessa toada, prevê o art. 124, caput e o parágrafo único
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Es-

pírito Santo que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de
mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual para o deferimento da
medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e
o periculum in mora, indispensáveis para concessão de
liminar nesta espécie de procedimento. Nesse sentido
prevê artigo 379 do RITCEES:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, definido pelos doutrinadores como juízo de probabilidade de existência do
direito. Para obter a tutela cautelar, deve-se convencer
o julgador de que a tutela do direito provavelmente lhe
será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional
www.tce.es.gov.br

imediatas.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. Nesse contexto, toda vez
que houver fundado receio de que a efetividade de um
processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa
ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará
presente este requisito.
II.3 – MÉRITO
II.3.1- Direcionamento de marca – “apontador” e “giz
de cera”
O requerente alega em seu pedido de representação a
infringência ao Princípio da Isonomia, posto direcionamento do instrumento convocatório ao detalhar o “giz
de cera” e todo material PET (apontador), tendo estes
como fornecedores, respectivamente, somente as empresas Brink Mobil e JF Ferramentaria.
Alegam ainda, que o produto “giz de cera” apresenta
uma especificação técnica diferente dos produtos existentes no mercado, visto que deve ser acondicionado em
embalagem plástica rígida e ser acompanhado por um
apontador próprio de giz sem lâmina, alegando que tal
especificação não condiz com nenhum produto existente no mercado, pois são acondicionados em papel cartão
e não possuem apontador.
Destaca que não se caracteriza só restrição, mas também um monopólio de preço do produto pela empresa
que possuir material, sendo assim, com um item a empresa pode ditar o seguimento do processo e o custo a
ser praticado.
Postula o requerente, que esta Corte de Contas suspenTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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da a licitação do Pregão Eletrônico 033/2019 para correção dos supostos vícios mencionados ou se assim não
entender que sejam separados por lotes os itens.
Á área técnica se manifesta no sentido de que não há
evidências suficientes para que se conclua que as exigências previstas quanto aos itens “apontador” e “giz de cera” sejam de fato abusivas (MT 314/2019).
Nos autos do TC 831/2019, extraímos da Manifestação
Técnica 316/2019 consta informação de que em uma
pesquisa rápida pode observar outras três empresas que
produz o “giz de cera” conforme as especificações descritas no edital, in verbis:
No entanto, em pesquisa rápida realizada na internet verificou-se a existência de, no mínimo, mais três marcas
que produzem o produto “giz de cera” conforme as especificações do produto, BYZMARK, BRW e TRIS, não havendo fundamento na alegação da Representante de se
tratar de restrição ao caráter competitivo do certame.
Os responsáveis apresentaram justificativa 133/2019,
em que esclarecem que a empresa Consul, apresentou
impugnação a Edital, no dia 29/01/2019, sob os mesmos
fundamentos aqui apresentados, e que teve como resposta da Coordenação de Infraestrutura e Compras da
Secretaria Municipal de Educação que, em síntese apertada, a proposta mais vantajosa para a Administração,
nem sempre será a de menor preço, ressaltando que as
afirmações de irregularidades são alegóricas e genéricas,
portanto, subsunção dos supostos fatos, sem provas, ou
até mesmo sugestões para que se alcance um melhor interesse público.
Pois bem, como salientado pelos responsáveis e em consulta ao pregão realizado, observo que no lote 1, nove

empresas registram propostas, inclusive a empresa representante, sete delas foram classificadas, ou seja, sete
delas possuem o objeto como descrito no edital, inclusive a representante, vez que a mesma, ficou em terceiro
lugar no pregão realizado. Tudo conforme tabela abaixo:
INSERIR FIGURA
Não obstante os fatos inicialmente constatados, o que
entendo não haver, a princípio direcionamento da licitação como alegado, compulsando os autos e como bem
alertado pela área técnica em sua Manifestação Técnica
314/2019 ainda que se estivesse caracterizado o fumus
boni iuris, o objeto do Pregão Eletrônico nº 033/2019 envolve direito constitucional à educação e com o início do
ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em maior prejuízo
ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.
Nessa toada, verifica-se que o assunto em questão poderá ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.2 - Aquisição menor preço por lote
Alega a Representante nos autos TC 831/2019 que o suposto ganho da Administração que justifique a aquisição
por lote, não pode ser admitido, se dele decorre uma
restrição aos direitos de outras empresas a participarem
da licitação.
Alega ainda, que o lote 1 discrimina materiais que serão
produzidos exclusivamente para a Prefeitura de Vila Velha, exemplificando o estojo escolar e o apontador confeccionado em PET, que segundo o requerente são diferentes dos encontrados no mercado.
www.tce.es.gov.br

Assim, entende que a apresentação em kits em um único
lote, gera limitação na quantidade de participantes, e vai
de encontro com o princípio da legalidade.
Em resposta a impugnação do edital feita pelo Representante, lhe foi informado que a escolha se deu conforme
a própria dinâmica da Educação Pública, visto que a disposição em kits gera uma economia logística para a Administração, já que não se faz necessária a mão de obra
para separação e organização.
Salienta a área técnica que a escolha por lotes por kits e
não por itens distintos, gera uma economia em escala,
esclarece em Manifestação Técnica 316/2019:
A adoção dos kits também gera uma economia de logística a longo prazo para aquisição de kits a serem fornecidos gratuitamente a alunos que ingressarem na Rede Pública de Ensino após o início das aulas, exemplificando: tratando-se de um registro de preços, caso ingressem na Rede Municipal de Ensino Público de Vila
Velha um aluno do Ensino Fundamental anos iniciais e
um aluno de EJA, a Secretaria de Municipal de Educação precisaria adquirir um kit de Material para Ensino
Fundamental (Anos Iniciais) e um kit de Material para
EJA, os quais seriam recebidos pela Secretaria de Educação e encaminhados para a unidade de ensino onde tais
alunos foram matriculados. Caso a Administração Pública adotasse a divisão de lotes por itens/objetos a serem adquiridos, na situação exemplificativa dada, seria
necessário a aquisição de 32 (trinta e dois) itens distintos, que seriam recebidos pela Secretaria, encaminhado
a equipe destinada à separação e organização dos kits
conforme necessidade de cada grupo escolar, para então
ser encaminhada a unidade de ensino para ser disponibilizada aos alunos.
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

19

ATOS DO PLENÁRIO

A escolha pela adoção do lote com os itens sendo os kits
escolares distintos respeita a economia de escala, uma
vez que os itens a serem adquiridos em cada item não
variam muito de um para o outro, sem que haja prejuízo
operacional para a Administração Pública com alocação
de tempo e pessoal para fornecer a logística necessária
para organização e distribuição dos kits, nem risco de algum dos itens não serem entregues e, assim, prejudicar
ou atrasar a entrega de tais kits.
Destacando que, ao se tratar de Pregão Eletrônico para aquisição de material escolar, o atraso na entrega dos
kits ou sua entrega de forma incompleta são prejuízos
que impactam o aprendizado dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município.
Desta forma, em que pese a alegação da Representante
de que o “modelo de aquisição por lotes, compostos por
produtos que possuem características completamente
diferentes” adotado pela Administração seria irregular,
não possui fundamento, embora o assunto em questão
possa ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.3 – Forma de julgamento
Alega o recorrente nos autos do TC 831/2019 que ao definir no edital o critério de julgamento das propostas,
não deveria indicar mais de uma forma, posto que a forma descrita gera uma dupla interpretação e confusão.
In verbis:
2.2. Para efeito de julgamento dos preços no pregão eletrônico, o critério poderá ser “preços médios” e/ou “menor preço”, conforme composições e quantidades estimadas, definidas a seguir:
No caso em questão as variações são múltiplas, pois indi-

ca que poderá ser por preço médio, menor preço, preço
médio e menor preço, ou seja, como será definido qual o
critério de julgamento, uma vez que o preambulo do edital indica menor preço por lote!?
Em que pese este argumento, não se tem comprovação
de dano causado por uma dupla interpretação, no mais
aqui vale o já argumentado que o Pregão Eletrônico nº
033/2019 envolve direito constitucional à educação e
com o início do ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em
maior prejuízo ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.
Sendo assim, não vejo qualquer prejuízo a coletividade
que justifique a concessão de cautelar por tal fundamento, esclareço que poderá ser analisado com maior detalhe e aprofundamento os fatos narrados pelos representantes quando da instrução no rito ordinário.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico quanto ao mérito VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte DECISÃO que submeto à consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:

dual nº 621/2012;
1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, com a consequente submissão dos presentes autos ao rito ordinário,
por não preenchimento dos requisitos constantes dos
artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES;
1.3. NOTIFICAR os responsáveis ROBERTO BELING – Secretário da Educação do Município de Vila Velha e MARCELO DA SILVA LUCHI - pregoeiro, ou quem suas vezes fizerem, para que se pronuncie em até 10 (dez) dias, nos
termos do art. 307, § 3º do RITCEES;
1.4. CIENTIFICAR o representante e o representado dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do RITCEES;
1.5. DAR CIÊNCIA ao douto Ministério Público de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel
Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).

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

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

1.1. CONHECER das presentes representações, vez que
preenchem os requisitos de admissibilidade, na forma
dos arts. 94 c/c o 99, ambos da Lei Complementar Esta-

Decisão 00276/2019-1

www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusiTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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ve com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processos: 00831/2019-5, 01153/2019-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMED Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Representante: GUARDIAN COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR
– PERICULUM IN MORA REVERSO – AQUISIÇÃO POR LOTE - RITO ORDINÁRIO – NOTIFICAR – DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de
medida cautelar interposta pelas sociedades empresárias CONSUL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI (TC
1153/2019) e GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI (processo em apenso TC 831/2019), com pedido
de medida cautelar relatando a existência de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 033/2019 realizado
através da Secretaria Municipal de Educação, que tem
por objeto o registro de preços para aquisição de material escolar de distribuição gratuita aos alunos da rede
pública de Ensino Municipal de Vila Velha.
Em síntese, os representantes formulam os seguintes
pedidos nos Requerimentos 164/2019 e 25/2019: suspensão da licitação em apreço para correção dos supostos vícios alegados, em decorrência de possível direcio-

namento de licitação quanto à exigência de marca específica em relação ao detalhamento técnico do giz de cera, apontador PET e estojo PET e como pedido subsidiário que os lotes sejam separados por item.

Foi proferida Decisão Monocrática 86/2019, nos autos
TC 1153/2019, concedendo 03 dias aos responsáveis para que se manifestassem sobre a representação e encaminhassem cópia de todo o pregão eletrônico 033/2019.

Nos termos da Manifestação Técnica 314/2019, autos
TC 1153/2019, a SecexSES, apresenta como proposta de
encaminhamento, ante a possibilidade de periculum in
mora reverso, o indeferimento da medida cautelar, para
o fim de determinar que os autos caminhem sobre o rito
ordinário e notificação dos responsáveis.

Nos autos TC 831/2019, acolhendo a manifestação ministerial, proferi Decisão Monocrática 99/2019, notificando a empresa GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELLI, para que no prazo de 48 horas juntasse os documentos comprobatórios.

Já em Manifestação Técnica 316/2019, a SecexSES, sugere:
5.1 –Não recebimento da presente Representação, por
não observar os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012, conforme
§1° do mesmo artigo;
5.2 –Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos gerais autorizadores para concessão da medida cautelar, bem como restou demonstrado o periculum in mora reverso no caso concreto;
5.3 –No mérito, considerar improcedente a representação, na forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a
não constatação de irregularidade.
5.4–Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas.
5.5–Arquivar os autos, na forma do art. 176, § 3º, do RITCEES.
Encaminhados os autos ao MPC, este por meio de parecer 351/2019 da lavra do Procurador Heron de Oliveira,
pugnou pela notificação à empresa Representante para
sanar o vício processual.
www.tce.es.gov.br

Após juntada da justificativa dos responsáveis e dos documentos, vieram-me os autos para análise. É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Verifico que as representações estão redigidas com clareza e contém informações sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção, estando acompanhadas de indício de prova e demais pressupostos.
Diante da apresentação dos documentos complementares nos autos TC 831/2019, verifico o preenchimento dos
requisitos previstos nos artigos 94 da Lei Complementar
621/2012 e do 182, VI e parágrafo único do RITCEES, conheço das presentes representações.
II.2 – PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
Nessa toada, prevê o art. 124, caput e o parágrafo único
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que no início ou no curso de qualquer proTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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cesso, havendo fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de
mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A análise do substrato conceitual para o deferimento da
medida cautelar está relacionada à existência dos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni juris e
o periculum in mora, indispensáveis para concessão de
liminar nesta espécie de procedimento. Nesse sentido
prevê artigo 379 do RITCEES:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, definido pelos doutrinadores como juízo de probabilidade de existência do
direito. Para obter a tutela cautelar, deve-se convencer
o julgador de que a tutela do direito provavelmente lhe
será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional
imediatas.

Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. Nesse contexto, toda vez
que houver fundado receio de que a efetividade de um
processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa
ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará
presente este requisito.

reção dos supostos vícios mencionados ou se assim não
entender que sejam separados por lotes os itens.
Á área técnica se manifesta no sentido de que não há
evidências suficientes para que se conclua que as exigências previstas quanto aos itens “apontador” e “giz de cera” sejam de fato abusivas (MT 314/2019).

II.3.1- Direcionamento de marca – “apontador” e “giz
de cera”

Nos autos do TC 831/2019, extraímos da Manifestação
Técnica 316/2019 consta informação de que em uma
pesquisa rápida pode observar outras três empresas que
produz o “giz de cera” conforme as especificações descritas no edital, in verbis:

O requerente alega em seu pedido de representação a
infringência ao Princípio da Isonomia, posto direcionamento do instrumento convocatório ao detalhar o “giz
de cera” e todo material PET (apontador), tendo estes
como fornecedores, respectivamente, somente as empresas Brink Mobil e JF Ferramentaria.

No entanto, em pesquisa rápida realizada na internet verificou-se a existência de, no mínimo, mais três marcas
que produzem o produto “giz de cera” conforme as especificações do produto, BYZMARK, BRW e TRIS, não havendo fundamento na alegação da Representante de se
tratar de restrição ao caráter competitivo do certame.

Alegam ainda, que o produto “giz de cera” apresenta
uma especificação técnica diferente dos produtos existentes no mercado, visto que deve ser acondicionado em
embalagem plástica rígida e ser acompanhado por um
apontador próprio de giz sem lâmina, alegando que tal
especificação não condiz com nenhum produto existente no mercado, pois são acondicionados em papel cartão
e não possuem apontador.

Os responsáveis apresentaram justificativa 133/2019,
em que esclarecem que a empresa Consul, apresentou
impugnação a Edital, no dia 29/01/2019, sob os mesmos
fundamentos aqui apresentados, e que teve como resposta da Coordenação de Infraestrutura e Compras da
Secretaria Municipal de Educação que, em síntese apertada, a proposta mais vantajosa para a Administração,
nem sempre será a de menor preço, ressaltando que as
afirmações de irregularidades são alegóricas e genéricas,
portanto, subsunção dos supostos fatos, sem provas, ou
até mesmo sugestões para que se alcance um melhor interesse público.

II.3 – MÉRITO

Destaca que não se caracteriza só restrição, mas também um monopólio de preço do produto pela empresa
que possuir material, sendo assim, com um item a empresa pode ditar o seguimento do processo e o custo a
ser praticado.
Postula o requerente, que esta Corte de Contas suspenda a licitação do Pregão Eletrônico 033/2019 para corwww.tce.es.gov.br

Pois bem, como salientado pelos responsáveis e em consulta ao pregão realizado, observo que no lote 1, nove
empresas registram propostas, inclusive a empresa reTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019

22

ATOS DO PLENÁRIO

presentante, sete delas foram classificadas, ou seja, sete
delas possuem o objeto como descrito no edital, inclusive a representante, vez que a mesma, ficou em terceiro
lugar no pregão realizado. Tudo conforme tabela abaixo:
INSERIR FIGURA
Não obstante os fatos inicialmente constatados, o que
entendo não haver, a princípio direcionamento da licitação como alegado, compulsando os autos e como bem
alertado pela área técnica em sua Manifestação Técnica
314/2019 ainda que se estivesse caracterizado o fumus
boni iuris, o objeto do Pregão Eletrônico nº 033/2019 envolve direito constitucional à educação e com o início do
ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em maior prejuízo
ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.

lote, gera limitação na quantidade de participantes, e vai
de encontro com o princípio da legalidade.
Em resposta a impugnação do edital feita pelo Representante, lhe foi informado que a escolha se deu conforme
a própria dinâmica da Educação Pública, visto que a disposição em kits gera uma economia logística para a Administração, já que não se faz necessária a mão de obra
para separação e organização.
Salienta a área técnica que a escolha por lotes por kits e
não por itens distintos, gera uma economia em escala,
esclarece em Manifestação Técnica 316/2019:

Alega ainda, que o lote 1 discrimina materiais que serão
produzidos exclusivamente para a Prefeitura de Vila Velha, exemplificando o estojo escolar e o apontador confeccionado em PET, que segundo o requerente são diferentes dos encontrados no mercado.

A adoção dos kits também gera uma economia de logística a longo prazo para aquisição de kits a serem fornecidos gratuitamente a alunos que ingressarem na Rede Pública de Ensino após o início das aulas, exemplificando: tratando-se de um registro de preços, caso ingressem na Rede Municipal de Ensino Público de Vila
Velha um aluno do Ensino Fundamental anos iniciais e
um aluno de EJA, a Secretaria de Municipal de Educação precisaria adquirir um kit de Material para Ensino
Fundamental (Anos Iniciais) e um kit de Material para
EJA, os quais seriam recebidos pela Secretaria de Educação e encaminhados para a unidade de ensino onde tais
alunos foram matriculados. Caso a Administração Pública adotasse a divisão de lotes por itens/objetos a serem adquiridos, na situação exemplificativa dada, seria
necessário a aquisição de 32 (trinta e dois) itens distintos, que seriam recebidos pela Secretaria, encaminhado
a equipe destinada à separação e organização dos kits
conforme necessidade de cada grupo escolar, para então
ser encaminhada a unidade de ensino para ser disponibilizada aos alunos.

Assim, entende que a apresentação em kits em um único

A escolha pela adoção do lote com os itens sendo os kits

Nessa toada, verifica-se que o assunto em questão poderá ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.2 - Aquisição menor preço por lote
Alega a Representante nos autos TC 831/2019 que o suposto ganho da Administração que justifique a aquisição
por lote, não pode ser admitido, se dele decorre uma
restrição aos direitos de outras empresas a participarem
da licitação.

www.tce.es.gov.br

escolares distintos respeita a economia de escala, uma
vez que os itens a serem adquiridos em cada item não
variam muito de um para o outro, sem que haja prejuízo
operacional para a Administração Pública com alocação
de tempo e pessoal para fornecer a logística necessária
para organização e distribuição dos kits, nem risco de algum dos itens não serem entregues e, assim, prejudicar
ou atrasar a entrega de tais kits.
Destacando que, ao se tratar de Pregão Eletrônico para aquisição de material escolar, o atraso na entrega dos
kits ou sua entrega de forma incompleta são prejuízos
que impactam o aprendizado dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município.
Desta forma, em que pese a alegação da Representante
de que o “modelo de aquisição por lotes, compostos por
produtos que possuem características completamente
diferentes” adotado pela Administração seria irregular,
não possui fundamento, embora o assunto em questão
possa ser enfrentado em rito ordinário, permitindo uma
análise técnica pormenorizada.
II.3.3 – Forma de julgamento
Alega o recorrente nos autos do TC 831/2019 que ao definir no edital o critério de julgamento das propostas,
não deveria indicar mais de uma forma, posto que a forma descrita gera uma dupla interpretação e confusão.
In verbis:
2.2. Para efeito de julgamento dos preços no pregão eletrônico, o critério poderá ser “preços médios” e/ou “menor preço”, conforme composições e quantidades estimadas, definidas a seguir:
No caso em questão as variações são múltiplas, pois indica que poderá ser por preço médio, menor preço, preço
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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médio e menor preço, ou seja, como será definido qual o
critério de julgamento, uma vez que o preambulo do edital indica menor preço por lote!?

1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, com a conse-

Em que pese este argumento, não se tem comprovação
de dano causado por uma dupla interpretação, no mais
aqui vale o já argumentado que o Pregão Eletrônico nº
033/2019 envolve direito constitucional à educação e
com o início do ano letivo e necessidade do material escolar, objeto desta licitação ora em análise, há que se observar que a concessão da cautelar poderia acarretar em
maior prejuízo ao interesse público, sendo assim se observa aqui um periculum in mora reverso.

artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES;

Sendo assim, não vejo qualquer prejuízo a coletividade
que justifique a concessão de cautelar por tal fundamento, esclareço que poderá ser analisado com maior detalhe e aprofundamento os fatos narrados pelos representantes quando da instrução no rito ordinário.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico quanto ao mérito VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte DECISÃO que submeto à consideração.

quente submissão dos presentes autos ao rito ordinário,
por não preenchimento dos requisitos constantes dos
1.3. NOTIFICAR os responsáveis ROBERTO BELING – Secretário da Educação do Município de Vila Velha e MARCELO DA SILVA LUCHI - pregoeiro, ou quem suas vezes fizerem, para que se pronuncie em até 10 (dez) dias, nos
termos do art. 307, § 3º do RITCEES;
1.3. CIENTIFICAR o representante e o representado dessa decisão, nos termos do art. 307, § 7º, do RITCEES;
1.4. DAR CIÊNCIA ao douto Ministério Público de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião

RODRIGO COELHO DO CARMO

Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,

Conselheiro Relator

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel

1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER das presentes representações, vez que
preenchem os requisitos de admissibilidade, na forma
dos arts. 94 c/c o 99, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;

Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

www.tce.es.gov.br
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1 a CÂMARA

COMPOSIÇÃO DA 1 CÂMARA
a

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Atos da 1ª Câmara
Pautas das Sessões - 1ª Câmara

FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)], RODRIGO
DADDA LUGAO [DIEGO LIBARDI LEAL (OAB: 23987-ES)],
VALQUIRIA ARAUJO GOULART

PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA

Processo: 04590/2016-7

QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2019 ÀS 14:00

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.
CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 10584/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 04289/2016-6, 04288/2016-1, 04287/20167,
02732/2016-6,
02731/2016-1,
02730/20167, 11951/2015-5, 11444/2015-1, 10588/2015-5,
10582/2015-8, 10581/2015-3

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Representante: CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, NILSON DUARTE
RAINHA, RHUDSON CARLO DE SOUZA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES),
www.tce.es.gov.br

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2015
Responsável: ABEL SANT ANNA JUNIOR, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], EDISON VALENTIM FASSARELLA [VALDE
MOURA DE JESUS JUNIOR], GEORGE MACEDO VIEIRA,
JOANA D ARCK CAETANO, JORGE HAILTON MUNDINHO
FERREIRA, LIGA INDEPENDENTE DAS AGREMIACOES
CARNAVALESCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES,
MARCIA ALVES FARDIM NOVAES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)]
Processo: 01629/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Interessado: IDELBRANDO SILVA DE FREITAS, JOSE ALAIR
ROSA BARBOSA, LAILLA OLIVEIRA SOUSA, TACIO DI PAULA ALMEIDA NEVES
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Processo: 02529/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR, FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
Processo: 03117/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: ADRIEL DE SOUZA SILVA, ARNOBIO PINHEIRO SILVA, ERIC CERQUEIRA SILVESTRE, IVERLAN
MOREIRA BARBOSA, VALDEMAR ANDRADE SOUZA
Processo: 05104/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Total: 11 processos

Representante: FABIO MIRANDA BOBBIO LOCACOES E
TERRAPLANAGEM

CONSELHEIRO

Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA, SEBASTIAO DE
SA PEREIRA, TATIANY DA SILVA PIROLA
Processo: 08048/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: CRISTINA CELI REZENDE DE OLIVEIRA,
DANYEL FERREIRA SUETH, EMERSON GOMES ALVES,
JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, ULYSSES DE
CAMPOS
Processo: 07366/2018-1

Exercício: 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

Responsável: JONES CAVAGLIERI, MARCELO DE SOUZA COELHO [CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB:

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES),

Representante: E.S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807-ES), LUCIANA DE

Responsável: JOSEMAR MACHADO FERNANDES, SANTA
LOUZADA CAMPOS SANTOS

OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES)]
Processo: 05683/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA
Processo: 06073/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

Processo: 09051/2018-9
Unidade gestora: Rádio e Televisão Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Sindicato (SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO)

www.tce.es.gov.br

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 04282/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM, ELIAS CANDIDO DA SILVEIRA, JOSE ALCURE DE OLIVEIRA, LUCIANO
MIRANDA SALGADO, PATRICIA PARAISO DEMUNER
Processo: 07500/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Santa Teresa, CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO)
Responsável: ARISTEU BOLONHA, GILSON ANTONIO DE
SALES AMARO
Terceiro interessado: MARGARETI APARECIDA NOVELLI
COSME
Processo: 02362/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Anchieta, FABRICIO PETRI)
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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Processo: 03576/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2009

Processo: 00754/2017-7

Apensos: 08626/2017-7, 12115/2015-9, 04926/2010-1
Interessado: CODEG
Responsável: ANTONIO STEIN NETO, CARLOS CESAR

Exercício: 2017
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Processo: 03706/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pedro Canário
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Processo: 09650/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: J R N ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI [ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO MARETO (OAB:
14017-ES), LUCAS PASSOS DE SOUSA (OAB: 24003-ES)]
Total: 6 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04349/2010-5
Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual

GUTERRES CO, DAVID ARPINI [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], GILDO LEITE DE REZENDE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB:
15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)], LETICIA REGINA SILVA SOUZA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], LUIZ JOSE ALLEDI DE
CARVALHO, SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], SONIA

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LOURDES BONATTO
Processo: 00865/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco-Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAQUIM DUTRA DOS SANTOS
Processo: 01095/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

MERIGUETE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO

do Estado do Espírito Santo

(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

16046-ES)]

Interessado: LEANDRO ROBERTO FEITOZA
Processo: 08564/2016-1

Processo: 01262/2017-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Município de Serra

Públicos do Município de Cariacica

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: ANGELA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS

Interessado: IZAURA VIEIRA RABBI LOSS

Processo: 00354/2017-6

Processo: 01860/2017-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Município de Guarapari - Es

do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ROSIENE DUTRA NALDUCCI

Interessado: IVANILDE GONCALVES

www.tce.es.gov.br
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Processo: 02005/2017-8

Processo: 00085/2017-3

Processo: 01643/2017-8

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo

do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MAILDES DAS GRACAS ANHOLLETI OLIOSI

Interessado: ELINETE APARECIDA BENEDITO KAISER

Interessado: LUIZ CLAUDIO CAIADO

Total: 9 processos

Processo: 00088/2017-7

Processo: 01944/2017-1

CONSELHEIRA SUBSTITUTA

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo

do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: SILVIA VIEIRA

Interessado: SEBASTIAO LUIZ CASAGRANDE

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 04834/2018-8
Unidade gestora: Centro de Atendimento Psiquiátrico
Doutor Aristides Alexandre Campos
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SORAYA BRUNHARA CANUTO DE ANDRADE

Processo: 00102/2017-3

Processo: 00764/2019-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo

do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARGARETE MARIA FRIZZERA

Apensos: 02683/1998-2

Processo: 13047/2015-8

Processo: 00232/2017-7

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: ZELIA ROCHA DO NASCIMENTO

Interessado: MARIA DO CARMO BIANQUE

do Estado do Espírito Santo

Processo: 00001/2017-6

Processo: 00241/2017-6

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARY ZEA DE SOUZA LUIZ

Interessado: MARIA HELENA MATIAS

do Estado do Espírito Santo

www.tce.es.gov.br

Interessado: DANIEL ANTONIO GOBBI
Total: 11 processos

Total geral: 37 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 20 de março de 2019 - quarta-feira.
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Outras Decisões - 1ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 00274/2019-1
Processos: 02528/2008-3, 04555/2008-4
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: CMI - Câmara Municipal de Iúna
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA, LEONARDO SALES
DE CASTRO, REGINA COELI
SANTANNA ALMEIDA, WELINGTON MARCELO REZENDE
FLORINDO FREITAS, RAQUEL ALVES AURICH, VIVALDO
HUBNER VIEIRA, NELZI DE OLIVEIRA GONCALVES
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALAN MARIANO (OAB: 14378-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL - REJEITAR ALEGAÇÕES DE DEFESA DO SR. ROGÉRIO CRUZ
SILVA – APLICAÇÃO DO ART. 87 §2º DA LC 621/2012 –
PRAZO 30 DIAS PARA RECOLHIMENTO DA IMPORTÂNCIA DEVIDA – ALERTAR O SR. ROGÉRIO CRUZ SILVA NOS
TERMOS DO ART. 157, §4º DO REGIMENTO INTERNO.
VOTO RELATOR TC-3088/2018

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia formulada pelo senhor Edson Márcio de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Iúna à época, postulada na data de 28 de abril de
2008, por meio do Ofício OF.GP.CMI/2008, protocolo nº
004518, em face do Município de Iúna, motivado por supostas irregularidades na contratação e pagamento de
pessoal, ocorridos no exercício de 2006.
Em apenso o processo TC 4555/2008 refere-se ao encaminhamento também pelo senhor Edson Márcio de Almeida do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI que apurou irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Iúna nos anos de
2005 a 2008.
Foi realizada auditoria para apuração dos fatos denunciados, sendo gerado o Relatório de Auditoria Especial
nº RA-E 7/2010 (fls. 105-184), onde foram registradas as
seguintes supostas irregularidades observados os fatos
constantes dos processos TC 2528/2008 e TC 4555/2008:

17.283,56 VRTE.
3) Ausência de Quadro de Movimentação de Pessoal
em diversas secretarias
Base legal: infração aos artigos 37, caput, e 70 da Carta Magna e ao Artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março
de 1964.
4) Concessão de horas-extras sem critérios
Base legal: infração ao Capítulo VII, Artigo 39, da Lei
2.027, de 30 de junho de 2006, e ao Capítulo VII, Artigo
38, da Lei 2.101, de 23 de julho de 2007.
5) Cessão irregular de servidor
Base legal: infração à Portaria 7, de 30 de junho de 2005,
e ao Parágrafo Segundo do Termo de Cessão de Pessoal 1, de 30 de junho de 2005, da Prefeitura Municipal
de Iúna.
6) Médicos com carga horária excessiva
Base legal: infração aos incisos XVI e XVII, do Artigo 37,
da Constituição Federal.
7) Ausência de lei autorizativa e processo seletivo simplificado nos casos de contratação temporária

1) Autorização de consignação compulsória e voluntária em folha de pagamento

Base legal: infração ao Artigo 37, caput e incisos II e IX,
da Constituição Federal.

Base legal: infração aos artigos 5.º e 7.º, da Lei Municipal
n.º 1.857, de 30 de abril de 2003.

8) Contratação temporária e recontratação ilegal

2) Pagamentos indevidos de insalubridade e periculosidade
Base legal: infração ao Decreto 142, de 14 de janeiro de
2002, e à Alínea L, do Artigo 53, da Lei Municipal 1.587,
de 20 de novembro de 1997.
Pagamentos indevidos no valor de 119.234,34 VRTE e
www.tce.es.gov.br

Base legal: infração ao Artigo 8.º, Inciso III, da Lei Municipal n.º 2.077, de 19 de março de 2007.
9) Contratações por meio de RPAs
Base legal: infração ao Artigo 2º, parágrafo único, da
Emenda Constitucional n.º 51, de 14 de fevereiro de
2006, e à Lei Federal n.º 11.350, de 5 de outubro de
2006.
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10) Contratações temporárias na Secretaria Municipal
de Educação sem autorização legislativa
Base legal: infração ao Artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.
11) Desvio de função de servidores
Base legal: infração ao Artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.
12) Indícios de pagamentos indevidos a diversos servidores e prestadores de serviço

5.2.4 Concessões de horas-extras sem critérios
Base legal: infração ao Capítulo VII, Artigo 39, da Lei
2.027, de 30 de junho de 2006, e ao Capítulo VII, Artigo
38, da Lei 2.101, de 23 de julho de 2007.
5.2.7 Ausência de lei autorizativa e de processo seletivo
simplificado para contratações temporárias
Base legal: infração ao Artigo 37, caput e incisos II e IX,
da Constituição Federal.
5.2.8 Contratação temporária e recontratação ilegal

Base legal: artigos 69 e 135, ambos da Lei Municipal
2.137, de 8 de abril de 2008, e Decreto 142, de 14 de janeiro de 2002 (Laudo Pericial).

Base legal: infração ao Artigo 8.º, Inciso III, da Lei Municipal n.º 2.077, de 19 de março de 2007.

Seguiu-se a Manifestação Técnica MTP 57/2014 onde
observa que das supostas irregularidades trazidas no Relatório de Auditoria Especial nº RA-E 7/2010, em algumas não foi constatado dano ao erário, sugerindo para esses casos a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, haja vista o lapso temporal entre o fato gerador
das irregularidades e o ano de 2014, sendo as mais recentes ocorridas no exercício de 2008, justificando assim
a ineficácia da inclusão destas na proposta de citação aos
responsáveis, quais sejam:

Base legal: infração ao Artigo 2º, Parágrafo Único, da
Emenda Constitucional (EC) nº 51, de 14 de fevereiro
de 2006, e à Lei Federal n.º 11.350, de 5 de outubro de
2006.

5.2.1 Descumprimento da Lei Municipal 1.857/2003
Base legal: infração aos artigos 5.º e 7.º da Lei Municipal
n.º 1.857, de 30 de abril de 2003.

5.2.9 Contratações por meio de RPA´s

5.2.11 Contratações temporárias na Secretaria Municipal de Educação sem autorização legislativa
Base legal: infração ao Artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.
5.2.13 Desvio de função de servidores
Base legal: infração ao Artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

5.2.3 Ausência de Quadro de Movimentação de Pessoal
em diversas secretarias

Seguiu-se a Instrução Técnica Inicial ITI 42/2014 (fls.
2965/2996), onde sugere a citação dos responsáveis para manifestarem-se apenas acerca das irregularidades
em que teria ocorrido possível dano ao erário.

Base legal: infração aos princípios da Eficiência, da Publicidade e da Motivação contidos nos artigos 37, caput, e
70 da Carta Magna e ao Artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de
março de 1964.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou às fls. 3001-3004, em 31 de março de 2014, pela inocorrência da prescrição punitiva, nos
seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

“[...] Cabe verificar, portanto, o entendimento técnico
quanto à ocorrência da consumação da prescrição da
pretensão punitiva no que concerne às irregularidades
indicadas no RA-E 7/2010, das quais não resultaram dano econômico e financeiro ao erário, cujo prazo restou
fixado em cinco anos pelo art. 71 da Lei Complementar
n° 621/2012.
Conforme § 1º do referido artigo “a prescrição poderá
ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
No caso vertente, nota-se dos autos que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento da ocorrência do fato – exercícios de 2005 a 2008, sendo posteriormente suspenso
na data de 19 de agosto de 2008, pela determinação de
diligência (fl. 90).
Nos termos do art. 51 da LC n. 621/12, constituem instrumentos de fiscalização as auditorias, inspeções, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos.
Na espécie, a auditoria especial revelou-se a diligência
necessária à apuração dos fatos representados. Assim,
a decisão TC-4052/2008 constitui atitude que evidencia
ausência de inércia, requisito essencial para a prescrição.
Segundo entendimento exarado no Acórdão 904/2003
do Tribunal de Contas da União, a interrupção faz com
que o prazo prescricional retorne ao início da contagem,
diversamente da suspensão, que, cessados os motivos,
recomeça a correr com o prazo que restava da suspensão.
Deste modo, a contagem prescricional iniciou-se nos
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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anos 2005 a 2008, havendo paralisação na data de 19 de
agosto de 2008 – determinação da diligência – até a data
de 13 de janeiro de 2010 – total cumprimento da diligência, voltando a correr pelo tempo remanescente.
Assim, no que se refere às irregularidades praticadas
após a data de 05/11/2007 e aquelas observadas durante o exercício de 2008 (5.2.1 – Descumprimento da Lei
Municipal n. 1.857/2003, 5.2.3 – Ausência de quadro
de movimentação de Pessoal em diversas secretarias,
5.2.4 – Concessão de horas extras sem critérios, 5.2.7 –
Ausência de lei autorizativa e de processo seletivo simplificado para contratações temporárias, 5.2.8 – Contratação Temporária e recontratação ilegal, 5.2.11 – Contratações Temporárias na Secretaria Municipal de Educação sem autorização legislativa e 5.2.13 – Desvio de
função de servidores) não há que se falar em prescrição.
Não obstante, importante salientar que apesar de não
serem observadas no exercício de 2008, as contratações
feitas por meio de Recibos de Pagamentos Autônomos
(RPAs) aventadas no item 5.2.9 também não prescreveram, porque somente foram finalizadas em 31/12/2007
(DOC 37), restando, portanto, ainda, 1 mês e 25 dias para realizar a citação do responsável, interrompendo-se
o prazo prescricional, com base no art. 71, § 4° da LC n.
621/12, sendo possível aplicar, caso mantida a irregularidade, a penalidade condizente.
Posto isso, manifesta-se o Ministério Público de Contas
pela inocorrência da prescrição da punitiva nos termos
acima proferidos, pugnando seja os autos encaminhados
à 3ª SCE para complementação da instrução técnica inicial, nos moldes do art. 316 da Resolução TC n. 261/13,
atentando-se para a urgência que o caso requer, para,
em ato contínuo, determinar a citação do(s) responsá-

vel(eis), na forma legal e regimental.[...]”
Acolhendo o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, o Relator encaminhou os autos para
complementação, conforme elaborada na Instrução Técnica Inicial Complementar ITI 625/2014 (fls. 3013/3027)
de 29 de abril de 2014.
Desta forma, foi exarado o VOTO 1583/2014 (fls.30313043) pugnando pela conversão dos autos em Tomada
de Contas Especial, e pela citação e notificação dos responsáveis, ratificado pela Decisão TC - 4437/2014 – Primeira Câmara.
Termo de
Citação
1626/2014
1627/2014
1628/2014

1629/2014
1630/2014
1631/2014
1632/2014

responsável

data da jun- data do rece- Justificativas
tada da conbimento
(fls.)
tra fé
Cruz 23/10/2014
09/09/2014
3260/3282

Rogério
Silva
Regina Coeli
Santana Lima
Welington
Marcelo
R.
Florindo Freitas
Raquel Alves
Aurich
Vivaldo Hubner Vieira
Leonardo Sales de Castro
Neuzi Oliveira
Gonçalves

17/11/2014

05/11/2014

3235/3236

15/10/2014

30/09/2014

3072

08/10/2014

29/08/2014

3073/3224

--

--

--

08/10/2014

29/08/2014

3294/3302

17/11/2014

04/11/2014

3237/3255

Ante a impossibilidade de citar o Sr. Vivaldo Hubner Vieira no endereço indicado no sistema da Receita Federal,
decidiu-se pela citação por edital do responsável, na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 793/2015
(fls.3287-3288). O Edital de Citação nº 12/2015 foi publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal em 23/06/2015.
Tendo deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme informado pela Secretaria Geral das
Sessões às fls. 3306, decidiu-se pela declaração de revewww.tce.es.gov.br

lia do Sr. Vivaldo Hubner Vieira, nos termos da Decisão
Monocrática Preliminar DECM 1571/2015 (fls. 33073308).
As supostas irregularidades foram analisadas pela área
técnica na Instrução Técnica Conclusiva 4420/2016 opinando pela procedência parcial da denúncia, por acolher
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva desta
Corte suscitada, e pela manutenção da seguinte inconsistência apontada em auditoria:
4.1.1 – REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A
SERVIDOR PÚBLICO E A PRESTADOR DE SERVIÇO (item
2.4 da ITI 42/2014 e item 3.4.A da ITC)
Base Legal: Art. 69 e 135 da Lei Municipal 2.137/2008.
Responsável: Leonardo Sales de Castro – Servidor Público Municipal
Ressarcimento: 599,1160 VRTE
Após, o Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira manifestou-se no Parecer
6024/2017, anui com a prescrição da pretensão punitiva, contudo, diverge em parte da conclusão da área técnica, mantendo as irregularidades além da mantida pela
área técnica (item 2.4 da ITI 42/2014), àquelas descritas
nos itens nos itens 2.1 (pagamento indevido de insalubridade e periculosidade) e 2.2 (custo indevido com a cessão de servidor) da ITI 42/2014, e por determinar à Prefeitura de Iúna a instauração de tomada de contas especial com a finalidade de apuração dos fatos, identificação
dos responsáveis e quantificação do dano em decorrência dos itens 2.3 (acumulação de jornada de trabalho irregular e incompatível) da ITI 42/2014.
É o relatório
2 FUNDAMENTAÇÃO
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Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
2.1 Da Prescrição
Corroboro o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de que a duração entre
a ocorrência dos fatos e a citação válida foi demasiadamente extensa.
A prescrição deve incidir nos autos como proteção à
razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, conforme comando do art. 71 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Não se pode olvidar, ainda, que, por efeito da Emenda
Constitucional 45/2004, a Constituição Federal passou a
albergar, explicitamente, o direito à razoável duração do
processo, inclusive os de natureza administrativa, conforme dicção do art. 5°, LXXVIII, da Constituição da República de 1988.
Nesse sentido, entendo restar prescrita a pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas no tocante às irregularidades formais constantes das Instruções Técnicas
Iniciais 42/2014 e 625/2014, sem prejuízo da pretensão
reparatória e corretiva, conforme §5º do art. 71 da LC
621/2012 e art. 374, do RITCEES, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 4420/2016, in verbis:

-E 7/2010, as inconsistências detectadas nos trabalhos
de fiscalização e consubstanciadas na Instrução Técnica
Inicial ITI 42/2014 e na ITI 625/2014 referem-se a fatos
ocorridos nos exercícios de 2005 a 2008. Dessa forma,
faz-se necessário perquirir se a pretensão punitiva deste
Tribunal ainda persiste ou foi suplantada pelo fenômeno
prescricional face ao decurso do tempo.

atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (grifou-se).

A Lei Complementar nº 621/2012, em seu art. 71, dispõe
sobre o prazo em que se verificará a ocorrência de prescrição, bem como, suas causas interruptivas e suspensivas. Eis a letra da Lei:

Acrescente-se que de acordo com a Lei Orgânica deste
Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012), precisamente seu Título VI, as sanções aplicáveis por este Tribunal são as seguintes: multa (arts. 134 e 135); inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, por prazo não superior a cinco anos (art. 139);
declaração de inidoneidade de licitante fraudador para
participar de licitação ou contratar, por até cinco anos,
com a administração pública estadual e municipal (art.
140); além das penalidades descritas nos incisos I e II do
art. 141, ora reproduzidos:

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

“[...]

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

2 ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR

§ 4º Interrompem a prescrição:

2.1 Quanto à ocorrência de prescrição – ART. 71 DA LC
621/2012

I - a citação válida do responsável;

Conforme noticiado no o Relatório de Auditoria RA-

§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a

II - a interposição de recurso.

www.tce.es.gov.br

Note-se que o fenômeno prescricional implica na extinção da pretensão punitiva deste TCEES impossibilitando
a aplicação de sanções ao gestor que tenha incorrido em
irregularidades formais.

Art. 141. O Tribunal de Contas poderá ainda determinar,
cumulativamente ou não com outras sanções previstas
nesta Lei Complementar e no Regimento Interno, as seguintes sanções:
I - inabilitação para o recebimento de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de Contas, nos casos de omissão no dever
de prestar contas, de desfalque ou o desvio de dinheiro,
bens ou valores públicos ou da prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, excetuadas as hipóteses previstas no § 3º do artigo 25 da Lei Complementar
Federal nº 101/00;
II - proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por até cinco anos, do agente público
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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responsabilizado pela prática de grave infração, nos termos do artigo 139, e do terceiro que, como contratante
ou parte interessada na prática do mesmo ato, haja concorrido para a ocorrência do dano ao erário apurado, no
caso do disposto nas alíneas “e” e “f” do inciso III do artigo 84, observado o disposto nos incisos I e II do artigo 87.
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a pretensão sancionatória, em nada afetando a obrigação de
reparação ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que imprescritíveis,
conforme disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição da
República, de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
[...] (grifou-se).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade
dos ilícitos que causam dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres
públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível
é a ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF, art. 37,
§ 5°) (grifamos).
A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:

Esse dispositivo prevê duas situações distintas: uma relativa à sanção pelo ato ilícito, outra relacionada à reparação do prejuízo. No primeiro aspecto, fica a lei ordinária encarregada de fixar os prazos prescricionais, no segundo, garantiu-se a imprescritibilidade das ações – medida considerada imprópria, mas que veio consagrada na
Constituição de 1988.
Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento por dano provocado ao
erário por agente público, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal firmou o seguinte entendimento:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos
ao erário” (/, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 139-2011, Segunda Turma, DJE de 14-11-2011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão
monocrática, julgamento em 21-11-2012, DJE de 28-112012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012 (grifou-se).
Note-se, ainda, que esta E. Corte de Contas firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 71 da LC 621/2012 se aplica aos processos
anteriores à vigência da referida Lei Complementar, como se vê do Acórdão TC 407/2012, passado nos autos
do Processo TC 4348/2003, de Relatoria do Conselheiro
(em substituição) João Luiz Cotta Lovatti, senão vejamos:
(...) VOTO no seguinte sentido: (...)
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006,
foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de
mais de cinco anos do fato, CONSIDERO PRESCRITA a
www.tce.es.gov.br

pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, conforme disposto no art. 71, caput, § 1º
e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao erário, na imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual e art. 71, § 5º da lei Complementar nº 621/2012 (Processo TC 4348/2003, Acórdão Plenário TC 407/2012, Rel.
Conselheiro (em substituição) João Luiz Cotta Lovatti).
Pois bem, feitas estas considerações acerca do instituto
da prescrição e sua previsão na LC 621/2012, urge averiguarmos a sua ocorrência no que tange aos indícios
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 42/2014 e na
ITI 625/2014.
Ressalte-se que os indicativos de irregularidades noticiados na ITI 42/2014 e na ITI 625/2014 advieram de um Relatório de Auditoria e se referem a fatos atos de gestão
ocorridos nos exercícios de 2005 a 2008. Significa dizer
que os indícios de irregularidades foram consubstanciados em sede de um “processo de fiscalização” e não em
um “processo de contas”, razão pela qual deve ser aplicado, como marco inicial da contagem do prazo prescricional, a data da ocorrência do fato, conforme disposição
contida no art. 71, § 2º, II, da LC 621/2012.
Convém asseverar que o prazo prescricional possui causas suspensivas e interruptivas conforme destacado
nos supramencionados §§ 3º e 4º, I e II, do art. 71 da
LC 621/2012. Tem-se como causa suspensiva do curso
prescricional a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento. No que tange às causas de interrupção nossa Lei Orgânica reconhece duas,
quais sejam: a citação válida do responsável e a interposição de recurso.
Conforme já relatado, o Ministério Público de Contas diTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019

33

ATOS DA 1a CÂMARA

vergiu do entendimento consignado pela área técnica na
Manifestação Técnica Preliminar MTP 57/2014 quanto à prescrição da pretensão punitiva desta Corte, pugnando pela inocorrência da prescrição, visto que a contagem do prazo prescricional, iniciado na data da ocorrência dos fatos (exercícios de 2005 a 2008), teria sido
suspensa no período entre 19/08/2008 - data da Decisão TC 4052/2008, que determinou a apuração dos fatos denunciados - e 13/01/2010 – data de conclusão
do Relatório de Auditoria Especial nº RA-E 7/2010 (fls.
105/184). Isso porque, consoante o Ministério Público
de Contas, a auditoria revelou-se a diligência necessária
à apuração dos fatos.

mo tempo de realização de diligência.

Neste ponto, cumpre destacar a alegação de inocorrência de determinação de diligência nestes autos e consequente inexistência de suspensão do prazo prescricional,
trazida pela defesa do Sr. Rogério Cruz Silva.

Daí se compreender que diligências e instrumentos de
fiscalização são figuras distintas.

O defendente aduziu, em síntese, que a determinação
de diligência nos autos de um processo não se confunde com a realização de auditoria, conforme se poderia inferir de diversos dispositivos da Lei Complementar
621/2012 e do Regimento Interno TCEES.
De fato, a Primeira Câmara deste Tribunal reconheceu,
em caso análogo, a distinção entre diligência e processos de fiscalização regulares, por meio do Acórdão TC220/2016 (Processo TC 3832/2007), do qual se transcreve trecho do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
[...] Cabe-me divergir do entendimento do Ministério Público de Contas, em que sustenta a ocorrência de suspensão do prazo prescricional no período entre 27/09/2007
(data da decisão TC 3752/2007) e 28/11/2008 (data de
conclusão do relatório de auditoria), que considera co-

É necessário que se compreenda o conceito de diligência, para a correta aplicação do art. 71, § 3º da Lei Complementar 621/2012, conforme segue:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
[...]
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
De acordo com o art. 314, do Regimento Interno, a instrução processual compreende exames, diligências e realização de instrumentos de fiscalização.

O artigo 50 da Lei Complementar 621/2012 elenca em
seu inciso II os processos de fiscalização (atos de pessoal sujeitos a registro, denúncia, representação) e o artigo
51 estabelece quais são os instrumentos de fiscalização:
Art. 51. Constituem instrumentos de fiscalização: (Redação dada pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
Redação Anterior:
Art. 51. Constituem instrumentos utilizados para execução dos processos de fiscalização, dentre outros:
I - auditorias;
II - inspeções;
III - levantamentos;
IV - acompanhamentos;
V - monitoramentos.
Assim, fica clara a distinção entre diligência e processos de fiscalização regulares, uma vez que diligência
www.tce.es.gov.br

tem lugar quando se faz necessária a requisição de documentos e pedido de esclarecimentos ou de providências
complementares, imprescindíveis à instrução do processo, com o objetivo de dirimir dúvidas ou suprir falhas e
omissões, podendo ser determinada pelo Relator ou pelo colegiado.
A diligência se efetiva por meio, inclusive, da utilização
de instrumentos de fiscalização, mas não se confunde
com o processo regular de fiscalização. O efeito disso é
que a diligência, conforme definida no art. 314 do Regimento Interno, suspende a prescrição; o processo de fiscalização normal, não.
Outra não poderia ser a conclusão, pela compreensão do
próprio instituto da prescrição.
O prazo prescricional constitui uma garantia constitucional assegurada ao administrado em face da administração no exercício de seu poder sancionador, de modo que
o primeiro não permaneça indefinidamente à mercê da
atuação administrativa no âmbito do processo administrativo.
Tal garantia deve ser entendida em conjunto com o princípio da segurança jurídica e nesse sentido, o prazo prescricional corre contra a Administração Pública.
[...]
Neste processo, o período compreendido entre a data
da decisão que determinou a apuração dos indícios de
irregularidades e a data do relatório de auditoria não
constitui causa suspensiva do prazo prescricional; ao
contrário, o prazo flui nesse período de tempo, justamente para assegurar que o órgão atue com eficiência
e o agente público não permaneça indefinidamente à
espera dessa atuação.
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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A apuração de indícios de irregularidades apontados
em denúncia, por meio de uma auditoria não é diligência, mas o procedimento regular de instrução processual, ou seja, aquele que deve ser concluído dentro do prazo prescricional.

362, IV e VI do RITCEES (aprovado pela Res. 261/2013),
in verbis:

À luz do exposto, considerando que prescrição é matéria
de ordem pública e que, portanto, deve ser arguida de
ofício em qualquer momento do processo, chamo o feito
a ordem a fim de que sejam acolhidas as considerações
tecidas pela 6ª Secretaria de Controle Externo na Manifestação Técnica Preliminar MTP 401/2013 (fls. 785-792)
e na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5578/2013, no sentido da consumação da prescrição neste processo. [...]
(g.n.)

I - da juntada aos autos do aviso de recebimento ou da
certidão de cumprimento da citação, da comunicação de
diligência ou da notificação;

Dessa forma, entende-se que também nestes autos o
período compreendido entre a data da decisão que determinou a apuração dos fatos denunciados e a data
do relatório de auditoria não constitui causa suspensiva do prazo prescricional, visto que a apuração de indícios de irregularidades apontados em denúncia, por
meio de uma auditoria, não é diligência, mas o procedimento regular de instrução processual. Resta, então, verificar a ocorrência ou não de causa interruptiva do referido prazo.
A citação dos responsáveis ocorreu entre setembro e novembro de 2014, por meio dos Termos de Citação de fls.
3047/3053 e em junho de 2015, por meio do Edital de
Citação nº 12/2015, sendo que o “termo de juntada” do
último mandado citatório devidamente cumprido foi lavrado nos autos em 17/11/2014, e o Edital de Citação nº
12/2015 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 23/06/2015, devendo-se ressaltar a relevância de tais fatos ante o teor do que dispõe o art.

Art. 362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da data:

II - constante de documento que comprove a entrega da
comunicação no endereço do responsável ou do interessado;
III - da certificação digital;
IV - da publicação de edital no Diário Oficial do Estado
ou outro meio de divulgação oficial do Tribunal;
V - da entrega dos autos, com vista pessoal ao Ministério
Público junto ao Tribunal;
VI - da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação, quando
houver mais de um responsável.
Portanto, fácil identificar que o curso do prazo prescricional não se interrompeu em razão da realização da citação dos responsáveis, visto que transcorridos mais de
5 anos entre a data da ocorrência dos fatos (2005 a 2008)
e as suas citações válidas, realizadas em 2014 e 2015.
Nesse passo, resulta evidenciado que a pretensão punitiva desta E. Corte de Contas, referente à aplicação de
sanções aos gestores, extinguiu-se antes mesmo da citação válida dos responsáveis, a teor do que dispõe o inciso II do § 2º do art. 71 da LC 621/2012, que fixa como
marco inicial da contagem do prazo prescricional a data
da ocorrência do fato.
www.tce.es.gov.br

Vale dizer que quando do encaminhamento dos autos
a este Núcleo (NEC), ocorrida em 27/08/2015, já havia
transcorrido lapso temporal suficiente para o advento do
fenômeno prescricional.
Ressalte-se, entretanto, que embora o advento do fenômeno prescricional tenha o condão de extinguir a possibilidade de aplicação de sanção, em nada afeta a possibilidade das contas do gestor serem julgadas irregulares
caso subsista anomalia que implique em imposição de
ressarcimento, hipótese na qual o processo de fiscalização deverá ser convertido em tomada de contas especial
(art. 57, IV, da LC 621/2012 e 207, VI, do RITCEES) e ser
julgada na forma do art. 84 e seguintes da LC 621/2012.
Tendo em vista que a pretensão sancionatória deste Tribunal em relação aos itens da ITI 625/2014, que não contemplam a possibilidade de imputação de ressarcimento, encontra-se alcançada pela prescrição, bem como,
que não se mostra razoável e coerente a expedição de
determinações, ao atual prefeito municipal, passados 7
anos da realização dos trabalhos de auditagem sobre fatos ocorridos nos exercícios de 2005 a 2008, entendemos que não subsiste razão para proceder-se a sua análise, eis que infrutífero será o cotejo dos argumentos de
defesa apresentados pelos defendentes.
Por outro lado, em relação às inconsistências indigitadas
na ITI 42/2014, cumpre destacar que, embora não possam mais serem apenadas com multa ou outra sanção
prevista na LC 621/2012 - face ao advento da prescrição
– são passíveis de exame meritório ante a possibilidade
de imputação da obrigação de ressarcimento ao gestor
apontado como responsável pela conduta danosa.
Pelo exposto, sugere-se a declaração da prescrição da
pretensão punitiva desta Corte no que tange aos fatos
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narrados na ITI 42/2014 e na ITI 625/2014, uma vez que
se referem a fatos ocorridos há mais de cinco anos, na
forma do art. 71, da LC 621/2012, e do art. 373, do RITCEES, sem prejuízo da pretensão reparatória e corretiva, conforme §5º do art. 71 da LC 621/2012 e art. 374,
do RITCEES.
[...]”
O Ministério Público de Contas assim se manifesta acerca da prescrição (Parecer 6024/2017):
“[...]
No caso vertente, examinando a documentação colacionada ao presente caderno informativo, entende-se que
ocorreu a consumação da prescrição da pretensão punitiva, persistindo, entretanto, a atuação fiscalizadora do
Tribunal de Contas para verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas (art. 71, §
5° da LC n. 621/12).[...]”
Restam ressalvadas, no entanto, a obrigação de ressarcimento do dano ao erário (art. 37, §5º da Constituição
Federal, art. 32, §6º da Constituição Estadual e art. 71,
§5º da Lei Complementar 621/2012).”
[...]”
Por todo exposto, em consonância com a área técnica
e o Ministério Público de Contas entendo pela consumação da prescrição da pretensão punitiva desta Corte nesses autos.
2.2 Da Reponsabilidade
A área técnica, na Instrução Técnica Conclusiva
4420/2017, intenta afastar a responsabilidade do senhor Rogério Cruz Silva, então Prefeito Municipal, quanto as supostas irregularidades descritas nos itens 3.1 -

Pagamento indevido de insalubridade e periculosidade
da ITC 4420/2017 e 3.2 – Custo indevido com a cessão
de servidor:
“[...]
Insta destacar que este Tribunal, em casos análogos, tem
decidido por 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 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),
3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário).
Nesse sentido, opina-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva (Prefeito Municipal),
com supedâneo em precedentes deste E. Tribunal ou
determinação de complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto
art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
[...]”
Noutra vertente o Ministério Público Especial de Contas:
“[...]
No entanto, propôs a unidade técnica, na Instrução Técnica Conclusiva 04420/2016-3, em relação aos apontamentos 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, este último apenas quanto à
responsável Neuzi Oliveira, a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, enfatizando o longo lapso temporal decorrido desde a execução contratual, bem como a
ausência de citação de todos os responsáveis, além da
www.tce.es.gov.br

ausência de justa causa nos itens 2.3 e 2.4.
Assim, indispensável comentar a proposta, ainda que alternativa, consistente na ausência de estabelecimento
de matriz de responsabilidade no tocante aos itens acima elencados, enfatizando, ao mesmo tempo, ser inoportuna a reabertura da instrução processual para inclusão dos demais responsáveis, em razão da data da ocorrência dos fatos e da inexistência de elementos probatórios suficientes para apontar todos os envolvidos, dando
destaque a julgados exarados pela Corte de Contas.
Registra-se, inicialmente, que ainda não transcorreu mais
de 10 anos desde o fato gerador, não podendo, assim,
ser invocado o posicionamento do Tribunal de Contas da
União quanto ao cabimento do “arquivamento de processos de tomada de contas especial nas hipóteses em
que o transcurso de lapso temporal superior a dez anos
entre a ocorrência dos fatos e a citação dos responsáveis comprovadamente importe obstáculos intransponíveis ao exercício do direito de defesa, competindo às partes aduzir os elementos objetivos que demonstrem o real
prejuízo para suas defesas” (Acórdão 2511/2015).
Destarte, não existe qualquer óbice à imputação de débito aos responsáveis chamados ao feito, cujas responsabilidades estejam devidamente delineadas, mesmo que
constatada eventual ausência de citação de pretensos
terceiros solidários, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União:
Acórdão 1337/2017 – Plenário, Rel. Ana Arraes
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador
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ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns
dos devedores o pagamento da integralidade da dívida.
Acórdão 2825/2017 – Primeira Câmara, Rel. Walton
Alencar Rodrigues
Eventual ausência de chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação do débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá requerer em juízo ressarcimento pessoal por meio
de ação regressiva.
Acórdão 2591/2016 – Plenário, Rel. Benjamin Zymler
O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não
obstando, portanto, a imputação de débito ao agente
devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver
em juízo eventual ressarcimento pessoal por meio de
ação regressiva.
Acórdão 10468/2016 – Segunda Câmara, Rel. Raimundo
Carreiro
Não há óbice à atribuição de responsabilidade pelo débito a apenas um dos devedores solidários, uma vez
que a solidariedade passiva constitui benefício do credor. Caso queira, o responsável pode cobrar dos outros
devedores a dívida que lhe foi atribuída, pelos meios jurídicos disponíveis, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial.
Acórdão 5375/2016 – Primeira Câmara, Rel. José Múcio
Monteiro
A solidariedade passiva constitui benefício do credor,
que pode exigir de um ou de todos os devedores a inte-

gralidade da dívida. A ausência de citação de pretensos
terceiros solidários não obsta o regular prosseguimento do feito no TCU.
Acórdão 5274/2010 – Primeira Câmara, Rel. Augusto
Nardes
Na responsabilidade solidária, o litisconsórcio, acaso
existente, seria simples, haja vista que a decisão não
precisaria ser idêntica para os litisconsortes; e seria facultativo, visto que não precisaria ser formalizado para
que a relação processual tivesse validade. A solidariedade passiva é direito que assiste ao TCU, cabendo a este
a sua utilização ou não, na forma do art. 12, inciso I, da
Lei Orgânica do TCU.
Ademais, não há que se falar em ausência de matriz de
responsabilidade quando da elaboração da Instrução
Técnica Inicial, em relação aos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4,
sendo possível a responsabilização do ordenador de
despesas (prefeito), na prática de atos de gestão, por
atos por ele praticados e também por culpa “in vigilando” ou “in elegendo”, uma vez que evidenciado o nexo
de causalidade entre seu comportamento e as irregularidades praticadas, da qual redundou em dano ao erário, e também ausente quaisquer das excludentes de
culpabilidade.
Nesta linha de premissas, a análise do CASO CONCRETO
permite estabelecer as seguintes conclusões:
estão preenchidos os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente para a conversão do feito em Tomada de Contas
Especial, haja vista a comprovação de prejuízo ao erário municipal, em montante equivalente a 141.185,046
VRTE’s;
www.tce.es.gov.br

eventual deficiência na matriz de responsabilidade não
é óbice ao julgamento do processo, devendo-se, à luz
das teorias que regulam a responsabilidade nos processos de contas, examinar o nexo de causalidade entre a
conduta dos responsáveis devidamente citados e o dano causado;
não se aplica, na espécie, o arquivamento do processo
nos termos do art. 142, § 4º, da LC n. 621/2012 c/c arts.
427, § 4º, e 465 do RITCEES, haja vista a existência de
materialidade necessária para a persecução dos responsáveis; o valor de alçada para fins de conceituar conceito de racionalização administrativa foi estabelecido em
20.000 VRTE pelo art. 9º da IN TC 32/2014;
a instrução processual está concluída, amparada em farta documentação, encontrando-se o feito maduro para
julgamento, não sendo possível o seu arquivamento por
suposta economicidade processual ou mesmo a reabertura da instrução processual.
3. Assim sendo, observa-se na ITC04420/2016-3 a manutenção do aponte de irregularidade de n. 2.4 – realização
de pagamentos indevidos a servidor público e a prestador de serviço da ITI 42/2014.
Além disso, ressalta-se, conforme explanado no tópico 2,
a inexistência de qualquer óbice à análise das irregularidades dispostas nos itens 2.1 – pagamento indevido de
insalubridade e periculosidade, 2.2 – custo indevido com
a cessão de servidor e 2.3 acumulação de jornada de trabalho irregular e incompatível.
Assim, para evitar repetições desnecessárias, tecem-se
somente argumentos adicionais, conforme segue.
[...]
4. Ainda, cumpre reforçar, nesta oportunidade, a responTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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sabilização de Rogério Cruz Silva nas irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da ITI 42/2014, cabendo relembrar que ela não decorre somente der atos por
ele praticados, mas também por culpa “in vigilando” ou
“in elegendo”.
A propósito, cabe mencionar, nos termos do art. 80, § 1°,
do DL n. 200/1967, que “ordenador de despesas é toda
e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão
de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou
dispêndios de recursos [...] ou pela qual esta responda”,
havendo uma única causa eximente de reponsabilidade
no art. 80, § 2°, do mesmo regramento.
Ressalta-se, ademais, que o prefeito, ordenador de despesa, justificou os fatos apontados alegando que as responsabilidades pelas irregularidades são dos secretários
de cada área conforme a Lei n. 1.950/2005.
Contudo, nota-se que a referida lei não exclui a responsabilidade do chefe do executivo, apenas retrata a estrutura administrativa da prefeitura; logo, não há como excluir a responsabilização do Prefeito apenas porque havia no município uma lei organizando competências.
Frisa-se que as atividades delegadas aos secretários não
eximem o prefeito da responsabilidade de supervisionar
os atos praticados pela pessoa delegada, visto que inadmissível a delegação de responsabilidades.
Assim, recai a responsabilidade ao Prefeito, na qualidade de gestor, que não comprovou a eximente disposta no
art. 80, § 2°, do DL n. 200/1967, evidenciando-se o nexo
de causalidade entre sua conduta omissiva, em não fiscalizar devidamente seus subordinados e/ou escolhe-los
de forma inadequada, e a irregularidade constatada, o
que enseja sua responsabilização, conforme posiciona-

mento do Tribunal de Contas da União:
Acórdão 2818/2015 – Plenário, Rel. Augusto Nardes
O fato de a irregularidade não ter sido praticada diretamente pelo gestor principal, e sim por outros servidores
ou por órgão subordinado ao seu, não o exime de responder pela irregularidade, com base na culpa in eligendo ou na culpa in vigilando.
[...]”
Não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço
para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.
As questões de ordem processual não podem ser postas
acima de valores muito mais relevantes como o respeito
à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos.
Aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte
de Contas no desempenho de sua função de controle; e
controle compreende orientação, fiscalização e punição.
Julgar atos irregulares, impor ao responsável o ressarcimento dos recursos públicos mal aplicados, aplicados
com desvio de finalidade, aplicados sem cuidado é dever
indisponível deste Tribunal de Contas.
No caso o gestor é parte legítima para figurar como responsável pelo dano ao erário.
O gestor público municipal, o Prefeito Municipal, é o primeiro e principal responsável. Afirmar o contrário inverte a ordem e a lógica da estrutura orgânica e seu funcionamento.
www.tce.es.gov.br

Não custa lembrar que nosso raciocínio deve ser orientado pelo princípio da supremacia do interesse público,
eis que se trata aqui de matéria de ordem pública, unicamente.
Em suma, até aqui, qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função indisponível, portanto, de alcançar aquele que causou prejuízo ao erário deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se
seu alicerce é outro interesse que não o público.
Cabe destacar, entretanto, que a formação de um polo
passivo com responsáveis solidários não é requisito legal para a atuação da Corte de Contas.
O instituto da solidariedade obrigacional tem origem no
Direito Civil, que rege relações privadas e sua aplicação
no Direito Público deve ser interpretada conforme a lei.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme o Art. 265 do Código Civil.
No âmbito do direito público, somente a lei pode estabelecer a solidariedade, seja ativa ou passiva, porque não
há nesse terreno, espaço para a manifestação de vontade.
Além disso, a solidariedade é direito do credor (no caso
o Município), não do devedor como parece ser o entendimento deste Tribunal de Contas, em seus últimos julgados acerca do tema.
O artigo 275 do Código Civil Brasileiro, tratando de solidariedade passiva, assim dispõe:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
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demais devedores continuam obrigados solidariamente
pelo resto.
Assim, a lei dá ao credor a possibilidade de demandar a
dívida por inteiro de qualquer dos devedores, à sua escolha, de onde se infere que o dispositivo tem por objeto
dar um alto grau de segurança para o credor.
Sendo o credor uma pessoa jurídica de direito público, essa faculdade assegurada pelo Código Civil deve ser
compreendida e aplicada no sentido do alcance da máxima eficiência na recuperação do crédito devido ao ente, no caso o Município de Iúna.
O papel deste Tribunal de Contas é julgar este processo e
obter para o Município de Vila Velha o ressarcimento do
prejuízo causado ao erário municipal por atos de gestão
do ora recorrente, então prefeito municipal.
Fosse ou não possível estabelecer solidariedade passiva
entre o ora recorrente e outros agentes municipais, entendo como matéria superada porque na qualidade de
credor – e neste caso o órgão de controle atua em defesa interesse do credor que é a sociedade – a utilização
do instituto da solidariedade é mera faculdade, que pode não ser empregada.
Neste mesmo sentido, vale citar precedentes do Tribunal
de Contas da União, mencionados no voto vogal do Excelentíssimo Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, que tocam diretamente o tema em discussão.
Do recentíssimo Acórdão 2825/2017 da 1ª Câmara daquela Corte, do voto do Relator, Ministro Walton Alencar
Rodrigues, se extrai o que segue:
Acordão 2825/2017
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 020.595/2015-8
Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)
Por fim, também não vejo como possa perfilhar a tese
de nulidade da deliberação ora fustigada em razão de
não-convocação dos outros possíveis responsáveis solidários da entidade convenente – tesoureiro e colegiado
que integra a Coordenação Geral do Cecria. Tal questão
não havia sido aventada pelo responsável ao apresentar
defesa, razão pela qual não desafia os embargos declaratórios matéria que sequer tenha sido prequestionada
na instância a quo.
Demais disso, eventual atribuição de responsabilidade
de outros agentes não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Sr. Vicente de Paula Faleiros, já
demonstrada nestes autos. A possibilidade de eventual reconhecimento posterior de outros coobrigados não
é causa de nulidade da decisão original, quando muito, abre, apenas, a probabilidade de inserção de novos
devedores solidários a fim de reforçar a recuperação de
crédito da União. Trata-se, assim, de faculdade do credor.

dade processual, não obstando, portanto, a imputação
de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver em juízo eventual ressarcimento
pessoal por meio de ação regressiva. Nesse sentido, trilham os Acórdãos 864/2009 e 2591/2016, do Plenário,
os Acórdãos 2.917/2006 e 4.192/2011, da 1ª Câmara, e
os Acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011,
206/2012, 1.737/2014, da 2ª Câmara. (grifamos)
Vê-se então que a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União vem se formando no sentido defendido neste
voto, ou seja, a falta de citação de outros eventuais responsáveis não elide a responsabilidade do gestor citado;
a solidariedade passiva é um benefício conferido pela lei
ao credor, no caso o ente público, que tem a faculdade
de utilizá-la ou não; sendo uma faculdade, a decisão deve ser tomada de forma a alcançar a melhor solução para a satisfação do interesse público.
Nesse caso, a responsabilidade encontra-se contida na
competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.

Quando muito, haveria de ser aquilatada a corresponsabilidade dos demais agentes do Cecria que possam ter
contribuído para o dano ao Erário com vistas a constituir
novo título executivo extrajudicial em reforço ao acórdão
condenatório já proferido, o que não é admissível nos estritos lindes dos embargos declaratórios.

Segundo ALBUQUERQUE e BARBOSA NETTO a responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas se origina
de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva (omissão)
do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem
prejuízo aos cofres públicos.

O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, no caso, a União, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nuli-

Além disso, o fato de outros servidores terem atuado no
processo administrativo de que resultou o dano ao erário não exime o ordenador de despesas de responsabilidade, se esta restou comprovada nos autos.

www.tce.es.gov.br
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Infere-se a partir daí, ser inafastável a responsabilidade
do prefeito, vez que inerente ao exercício da função pública, atraindo os efeitos da condenação, se for o caso,
que é ato vinculado do Tribunal de Contas.
2.3 DO MÉRITO
2.3.1 Pagamento indevido de insalubridade e periculosidade (item 3.1 da ITC 4420/2017)
Base Legal: Art. 53, alínea L, da Lei Municipal 1.587/1997
e Decreto 142/2002.
Responsável: Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Pagamentos indevidos no valor de 119.234,34 VRTE e
17.283,56 VRTE
Da Instrução Técnica Conclusiva 4420/2017:
“[...]
3 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
3.1 – Pagamento indevido de insalubridade e periculosidade
Base Legal: Art. 53, alínea L, da Lei Municipal 1.587/1997
e Decreto 142/2002.
Responsável: Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Assim narrou a ITI 42/2014:
O pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade aos servidores da Prefeitura de Iúna estão previstos no art. 53, alínea L, da Lei Municipal 1.587/1997
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iúna)
e na Lei Municipal 1.828/2002. Esta última consignou,
no art. 1º e 2º, que os adicionais serão devidos, segundo
os critérios e fundamentos legais consubstanciados em
Laudo Técnico Pericial, homologado pelo Decreto 142,
de 14 de janeiro de 2002.

[...]
Com base nesse Laudo Técnico, a equipe verificou que
não foram identificadas atividades e operações insalubres ou perigosas no Gabinete do Prefeito, na Assessoria Técnica, e nas secretarias municipais de Administração, de Finanças e Planejamento, e de Cultura, Esporte
e Turismo.
Nos demais setores da Prefeitura, o Laudo especificava
quais seriam os servidores e as atividades passíveis de
recebimento de adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como os percentuais a serem pagos, conforme discriminado abaixo:
[...]
De acordo com o Laudo, o respectivo adicional deveria
ser requerido pelo servidor à sua chefia imediata, que
iria analisar a veracidade das alegações, confirmar ou
discordar das justificativas apresentadas, encaminhando
a resposta ao Secretário de Administração, concordando
ou não com o pedido.
Ao Secretário de Administração, caberia consultar diretamente o Laudo Técnico Pericial, para checar se o servidor se encaixava nos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício, definindo o tipo de benefício (periculosidade ou insalubridade), bem como o percentual a
ser pago.

nos requisitos exigidos para a concessão do benefício
(Laudo Pericial), no montante de R$ 203.268,40, equivalente a 119.234,34 (cento e dezenove mil, duzentas e
trinta e quatro vírgula trinta e quatro) unidades de Valor
de Referência do Tesouro Estadual (VRTE´s).
Também apontou a equipe que houve pagamento de insalubridade e periculosidade, continuadamente, mesmo
durante o período de férias dos servidores, o que contraria a finalidade do instituto e o próprio regulamento
(Laudo Pericial), que no item VII, consignou que o direito
à percepção dos adicionais se limitava ao período de exposição, e que não haveria incorporação à remuneração.
Pelas tabelas elaboradas pela equipe, que seguem no
anexo 2, tem-se que o montante recebido indevidamente, em período de férias, foi de R$ 30.212,70 (trinta mil
duzentos e doze reais e setenta centavos), equivalente,
a 17.283,56 (dezessete mil, duzentos e oitenta e três vírgula cinquenta e seis) VRTE´s.
O somatório dos pagamentos indevidos, em razão da
não caracterização da insalubridade e da periculosidade, bem como os pagamentos realizados nos períodos de férias dos servidores, atingem o montante de R$
233.481,10, equivalente a 136.517, 9000 VRTE´s.
Justificativas

Como se seguiu, a equipe solicitou à Prefeitura de Iúna a
relação de todos os servidores que receberam adicionais
de periculosidade e de insalubridade e o montante pago
a cada um deles no período de 2005 a 2008.

Aduziu o defendente que a decisão sobre o recebimento
dos referidos adicionais encontrava-se inserida na competência das respectivas chefias e do Secretário de Administração, conforme relatado pela própria Instrução
Técnica Inicial.

A partir da análise dessa listagem, a Equipe constatou
o pagamento equivocado, à título de insalubridade e de
periculosidade, a servidores que não se enquadravam

Desse modo, alegou que exigir do gestor que tivesse desautorizado pagamentos, “quando tais situações sequer
teriam sido levadas ao seu conhecimento, não se revela
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proporcional e tampouco razoável”.
Afirmou que o controle dos pagamentos dos adicionais
se encontrava na competência da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, nos termos da Lei Municipal 1.950/2005.
Por fim, destacou que, ainda que tenha sido o ordenador
da despesa relativa à folha de pagamento, assim o fez de
forma global, ordenando o pagamento da integralidade
do funcionalismo público, e não o pagamento de forma
individual de cada servidor.
Análise
A presente irregularidade trata de pagamento equivocado de adicionais de insalubridade e de periculosidade a
servidores que não se enquadravam nos requisitos exigidos para a concessão do benefício, bem como no período de férias dos servidores. Consoante a ITI 42/2014, o
somatório dos pagamentos indevidos atinge o montante de R$ 233.481,10, equivalente a 136.517,9000 VRTE.
O Sr. Rogério Cruz Silva, então Prefeito Municipal foi chamado aos autos por ter autorizado esses pagamentos e,
em sua defesa, não discutiu o mérito da irregularidade,
mas destacou que a decisão sobre o recebimento dos referidos adicionais encontrava-se inserida na competência das respectivas chefias e do Secretário de Administração, na forma prevista pelo Laudo Técnico Pericial.
De fato, assim relatou a Instrução Técnica Inicial 42/2014:
(...) De acordo com o Laudo, o respectivo adicional deveria ser requerido pelo servidor à sua chefia imediata, que iria analisar a veracidade das alegações, confirmar ou discordar das justificativas apresentadas, encaminhando a resposta ao Secretário de Administração,
concordando ou não com o pedido.

Ao Secretário de Administração, caberia consultar diretamente o Laudo Técnico Pericial, para checar se o servidor se encaixava nos requisitos estabelecidos para a
concessão do benefício, definindo o tipo de benefício
(periculosidade ou insalubridade), bem como o percentual a ser pago. (...)
Como alegado pelo defendente, embora tenha autorizado pagamentos supostamente indevidos de adicionais
de insalubridade e de periculosidade, cumpre notar que
o fez com base em folha de pagamento elaborada pelo setor competente, após análise das chefias imediatas
dos servidores requerentes dos benefícios e do Secretário de Administração, a quem cabia definir o tipo de benefício e percentual a ser pago, consoante disposto no
Laudo Técnico Pericial.
Contudo, os servidores supostamente beneficiados por
adicionais de insalubridade e de periculosidade indevidos, suas chefias imediatas e o Secretário de Administração, agentes públicos cujas condutas possivelmente
tenham colaborado para a conformação da irregularidade passível de ressarcimento, não tiveram suas condutas
abrangidas pela ITI 42/2014 e não foram chamados a se
manifestar nos autos - o que vai de encontro à sistemática de responsabilização adotada por este Tribunal.
Ressalta-se que a readequação das peças processuais
à sistemática de responsabilização baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva demanda
a reinstrução processual com refazimento da matriz de
responsabilidade, bem como a citação de outros agentes
para a composição do polo passivo do processo, tarefas
que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações
naturais (morte de agentes, descarte de documentos,
www.tce.es.gov.br

impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas
(prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc.), confrontando-se, assim, com
o princípio constitucional da razoável duração do processo e os primados da economia processual, celeridade e
segurança jurídica.
Insta destacar que este Tribunal, em casos análogos, tem
decidido por 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 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),
3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário).
Nesse sentido, opina-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva (Prefeito Municipal),
com supedâneo em precedentes deste E. Tribunal ou
determinação de complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto
art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas defende posição distinta
da área técnica, nos seguintes termos:
“[...]
3.1. Colhe-se do item 2.1 da ITI 42/2014 (pagamento indevido de insalubridade e periculosidade), que por meio
de Laudo Técnico Pericial seriam identificadas as atividades e operações insalubres e perigosas, além de identifiTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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car os setores e pessoal sujeito a essas atividades que teriam direito aos adicionais.
Entretanto, o pagamento dos adicionais foi feito de forma despropositada, pois se verificou que diversos servidores de setores que não foram considerados insalubres
ou perigosos receberam os adicionais.
Constata-se às fls. 845 do laudo que áreas como gabinete do prefeito, assessoria técnica, secretaria municipal de administração e secretaria municipal de finanças
e planejamento foram alguns dos setores sem identificação de quaisquer atividades e/ou operações insalubres
ou perigosas, todavia, vários servidores desses setores
receberam os adicionais.
Dessa forma, deve o gestor ser responsabilizado, com
imputação de débito no montante de R$ 233.481,10,
equivalentes a 136.517,9000 VRTE.
Conforme consta da Instrução Técnica Inicial 42/2014
(fls. 2965-2983), o Senhor Rogério Cruz Silva, Prefeito
Municipal de Iúna no exercício de 2006, teria praticado
a irregularidade consistente em efetuar pagamentos indevidos de adicionais de insalubridade e periculosidade
aos servidores do Executivo Municipal.
A par da discussão acerca da responsabilidade do prefeito neste caso concreto, pela existência ou não de nexo
de causalidade entre um ato seu e o suposto dano causado ao erário, há que examinar antes a existência ou não
da irregularidade eis que daí pode resultar uma conclusão que irá esvaziar o debate sobre a responsabilidade.
O Decreto 142/2002 do Município de Iúna regulamentou
o direito dos servidores aos adicionais mencionados, homologando o Laudo Técnico Pericial que estabeleceu critérios, setores, funções e percentuais para seu pagamen-

to, por requerimento do servidor e decisão do Secretário
de Administração, vinculada ao mencionado laudo pericial.
A equipe de fiscalização deste Tribunal examinou a relação de todos os servidores que receberam os mencionados adicionais no período de 2005 a 2008 e concluiu pela existência de pagamentos indevidos em razão de servidores não se enquadrarem nos requisitos exigidos para
a concessão do benefício.
O Relatório de Auditoria Especial RA-E 7/2010 (fls.105184) afirma que o benefício foi pago a servidores que
ocupavam cargos não previstos no Laudo Técnico Pericial, reportando-se a um demonstrativo elaborado pela
equipe de fiscalização, constante às fls. 1367-1371, como “doc. 09”.
Ocorre que o mencionado demonstrativo apenas relaciona servidor, órgão e função, com período e valor recebido, sem apontar onde se verificaria a irregularidade,
uma vez que os órgãos relacionados estão incluídos naqueles constantes do Laudo Técnico Pericial como locais
(Secretarias) onde seriam devidos os adicionais, para o
exercício daquelas funções relacionadas.
O que se observa é que o apontamento da auditoria não
se embasa numa fundamentação ou demonstração razoável; apenas afirma que há uma irregularidade, mas não
a demonstra, o que impossibilita o direito de defesa e
torna nulo o apontamento, por não satisfazer aos requisitos de clareza e objetividade, além de não propiciar a
necessária compreensão da irregularidade.
Por outro lado, deve-se ter em conta que muitas funções
se comunicam e que as secretarias na maioria das vezes
tem ação integrada, numa mesma obra ou serviço, de
www.tce.es.gov.br

modo que embora o Laudo Pericial não tenha previsão
de adicional de insalubridade/periculosidade para mecânico na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, essa função é contemplada com o mesmo adicional na Secretaria
de Interior e Transporte, de modo que não se pode afirmar que o pagamento do mencionado adicional a mecânico foi indevido.
O mesmo raciocínio se pode aplicar ao caso de operários na Secretaria de Saúde, desde que o exercício de sua
função se desse em hospitais e postos se saúde; em igual
sentido todos os operadores de máquinas pesadas devem fazer jus ao adicional de periculosidade em outras
secretarias que não a de Interior e Transporte.
Cabe destacar que funções não expressamente listadas,
da Secretaria de Saúde, como farmacêutico, nutricionista e auxiliar administrativo e de serviços gerais, desde
que tenham contato com pacientes e materiais infectantes fazem jus ao adicional de insalubridade, por se enquadrarem na mesma regra geral que garante o direito.
O que se observa, enfim, é que a lista elaborada pela
equipe de fiscalização é resultado da comparação pura e
simples entre a regra e a listagem dos beneficiários, sem
uma análise concreta de todas as situações envolvidas.
Entendo que não se pode sustentar a irregularidade,
muito menos a imputação de ressarcimento, se não foi
feito um levantamento no local, observando os servidores envolvidos e as tarefas executadas.
Quanto à repercussão dos adicionais na remuneração
das férias, também não é correto o apontamento de irregularidade, feito com base em uma afirmativa feita ao
final das “Conclusões e Recomendações” do Laudo Técnico Pericial, que se transcreve:
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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[...] Há que se especificar, ainda, que estes adicionais
não são incorporados, a partir de então, indefinidamente, aos salários dos servidores. Cessada a exposição, não
há porque continuar o pagamento destes adicionais.

Base Legal: Art.2º, §3º, do Decreto Municipal 1.432/2003,
art. 2º, da Portaria de Cessão do Servidor (07/2005) e
Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, do Termo de Cessão de Pessoal 1/2005.

A declaração é uma obviedade e não diz respeito a férias. “Cessada a exposição” significa interrompida a atividade, transferindo-se o servidor para outra função ou
local de trabalho.

Responsável: Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal

A incorporação dos adicionais à remuneração das férias
tem fundamento nos direitos sociais constitucionais, como se constata pela jurisprudência:
TRABALHISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. COMPROVADO, ATRAVÉS DE
LAUDO PERICIAL SER A ATIVIDADE DO RECLAMANTE INSALUBRE; COM RELAÇÃO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL AS FÉRIAS E AO FGTS, SE IMPÕE, MESMO EM PERÍODO DE FÉRIAS, A TEOR DO ARTIGO 142 PAR.5º DO DECRETO-LEI 1.538/77 E DA SÚMULA 139 DO T.S.T. QUE GARANTEM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL A INDENIZAÇÃO, NESTA ÚLTIMA SE COMPREENDENDO O FGTS.
(TRF-2 - RO: 0 89.02.03608-1, Relator: Desembargadora Federal JULIETA LIDIA LUNZ, Data de Julgamento:
12/06/1990, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU
- Data: 05/07/1990)
À luz do exposto, não subsiste a irregularidade apontada, razão por que voto por seu afastamento, com o consequente afastamento do ressarcimento imposto.
2.3.2 Custo indevido com a cessão de servidor (item 3.2
da ITC 4420/2017)
Da Instrução Técnica Conclusiva 4420/2017:
3.2 – Custo indevido com a cessão de servidor

Assim narrou a ITI 42/2014:
O servidor efetivo Leandro Moraes Moura, matrícula
1386-2, técnico em Edificações lotado na Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Iúna, foi cedido
à Prefeitura Municipal de Anchieta (ES) em 30 de junho
de 2005, por meio da Portaria 7/2005, atendendo à solicitação formulada pelo então prefeito municipal de Anchieta, Edival José Petri, ficando esta prefeitura incumbida do ônus da cessão.
Pelo Termo da Cessão de Pessoal 1/2005, assinado pelo então prefeito municipal de Iúna, Rogério Cruz Silva, o
servidor Leandro Moraes Moura continuaria subordinado às normas impostas pela Lei Municipal 1.587, de 20
de novembro de 1997 — Estatuto do Servidor de Iúna,
entretanto sujeito aos horários estabelecidos pelo cessionário (a Prefeitura Municipal de Anchieta).
A cessão foi encerrada em 31 de dezembro de 2008, conforme requerimento feito pelo servidor. No entanto, a
Prefeitura Municipal de Anchieta não efetuou a integralidade dos repasses devidos à Prefeitura Municipal de Iúna, referentes ao período em que o servidor permaneceu cedido.
Constatou a equipe que de julho a dezembro de 2005, o
servidor recebeu, de proventos, 3.853,52 (três mil, oitocentos e cinquenta e três vírgula cinquenta e dois) VRTEs, conforme consta na ficha financeira. Em 2006, no
montante de 7.629,38 (sete mil, seiscentos e vinte e nowww.tce.es.gov.br

ve vírgula trinta e oito) VRTEs. Em 2007, equivalente a
8.350,18 (oito mil, trezentos e cinquenta vírgula dezoito) VRTEs. Já em 2008, o equivalente a 9.436,34 (nove
mil, quatrocentos e trinta e seis vírgula trinta e quatro)
VRTEs.
No dia 13 de dezembro de 2005, a Prefeitura Municipal
de Anchieta restituiu, à Prefeitura Municipal de Iúna, o
montante de R$ 5.576,75 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), equivalente a
3.505,85 (três mil, quinhentos e cinco vírgula oitenta e
cinco) VRTEs.
Em 2006, no dia 6 de junho, restituiu R$ 1.115,35 (um
mil cento e quinze reais e trinta e cinco centavos), referentes ao salário de dezembro de 2005; no dia 29 de
agosto, R$ 9.260,00 (nove mil, duzentos e sessenta reais), referentes aos vencimentos de janeiro a julho de
2006; em 4 de outubro, R$ 2.389,10 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos), referentes aos
salários de agosto e setembro; e, em 8 de dezembro, R$
1.194,55 (um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referentes ao vencimento de
outubro de 2006. O valor total dos depósitos foi de R$
13.959,00 (treze mil novecentos e cinquenta e nove reais), ou seja, de 8.250,98 (oito mil, duzentos e cinquenta
vírgula noventa e oito) VRTEs no exercício.
Em 2007, a Prefeitura de Anchieta restituiu à Prefeitura
de Iúna um total de R$ 9.935,52 (nove mil, novecentos
e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), equivalentes a 5.666,43 (cinco mil, seiscentos e sessenta e
seis vírgula quarenta e três) VRTEs. Desse montante, R$
2.483,88 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e
oitenta e oito centavos) — 1.416,61 (mil, quatrocentos
e dezesseis vírgula sessenta e um) VRTEs — referentes
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aos vencimentos de janeiro e fevereiro, mais R$ 7.451,64
(sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) — 4.249,82 (quatro mil, duzentos e
quarenta e nove vírgula oitenta e dois) VRTEs —, em seis
parcelas de R$ 1.241,94 (mil e duzentos e quarenta e um
reais e noventa e quatro centavos) — 708,30 (setecentos
e oito vírgula trinta) VRTEs —, referentes aos salários de
outros seis meses.
Em 2008, o total depositado pela Prefeitura Municipal
de Anchieta em favor da Prefeitura Municipal de Iúna foi
de R$ 12.853,20 (doze mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e vinte centavos) — 7.096,12 (sete mil e noventa e
seis vírgula doze) VRTEs —, divididos em seis parcelas de
R$ 1.314,24 (mil trezentos e catorze reais e vinte e quatro centavos) — 725,58 (setecentos e vinte e cinco vírgula cinquenta e oito) VRTEs —, depositadas nos dias 30
de junho, 21 de julho, 7 de agosto, 18 de setembro, 16
de outubro e 24 de novembro; mais duas de R$ 1.241,94
(mil e duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro
centavos) — 685,66 (seiscentos e oitenta e cinco vírgula
sessenta e seis) VRTEs —, depositadas em 17 de janeiro
e em 15 de maio, e uma de R$ 2.483,88 (dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos)
— 1.371,32 (mil, trezentos e setenta e um vírgula trinta e
dois) VRTEs —, depositada no dia 12 de março.

la Prefeitura Municipal de Anchieta não foram efetuados concomitantemente aos pagamentos dos salários do
servidor cedido, feitos pela Prefeitura Municipal de Iúna.
O ofício, datado de 11 de julho de 2005, encaminhado
pela então subsecretária de Administração e Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Iúna, Nadejda Krassitschkow Figueiredo, à Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Anchieta, endossa o que determina o Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do Termo de Cessão 1/2005 que diz:
“A cessão, objeto deste termo, será com ônus para o Município de Anchieta, dado o caráter de interesse social
configurado no ofício de número 252/2005, oriundo do
Gabinete do Prefeito daquele Município”.
O ofício solicita o ressarcimento de R$ 921,78 (novecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) todo último dia útil de cada mês para pagamento do servidor
cedido. Pede, ainda, o envio mensal do Quadro de Movimentação de Pessoal (QMP) atestando a frequência do
referido servidor, documentação que não foi encontrada
na íntegra no processo do servidor.

Em 9 de fevereiro de 2009 — depois, portanto, do término da cessão do servidor —, a Prefeitura Municipal de
Anchieta depositou, em favor da Prefeitura Municipal de
Iúna, mais R$ 1.314,24 (mil e trezentos e catorze reais e
vinte e quatro centavos), equivalentes a 682,01 (seiscentos e oitenta e dois vírgula um) VRTEs.

Além do atraso nos repasses, verifica-se ainda que, enquanto a Prefeitura Municipal de Iúna pagou um total
de 29.269,42 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e
nove vírgula quarenta e dois) VRTEs a título de vencimentos ao servidor, no período em que este permaneceu cedido, a Prefeitura Municipal de Anchieta repassou
25.201,39 (vinte e cinco mil, duzentos e um vírgula trinta
e nove) VRTEs, portanto, 4.068,03 (quatro mil e sessenta
e oito vírgula três) VRTEs a menos.

Nota-se, pelos dados acima relatados, que, ao longo dos
quatro exercícios da cessão, os repasses realizados pe-

Esses valores foram obtidos convertendo-se, para a VRTE de cada exercício, os valores repassados pela Prefeiwww.tce.es.gov.br

tura Municipal de Anchieta à Prefeitura Municipal de Iúna e os valores destinados por esta, a título de pagamento de salário, ao servidor, diminuindo-se, posteriormente, em VRTE, o total de repasses daquele despendido em
vencimentos.
Nos termos dos apontamentos efetuados pela equipe,
configura-se o indicativo da irregularidade, que causou
dano ao erário, equivalente a 4.068,03 (quatro mil e sessenta e oito vírgula três) VRTEs, em razão do município
de Iúna ter suportado o valor em desconformidade com
o art.2º, §3º, do Decreto Municipal 1.432/2003, com o
art. 2º, da Portaria de Cessão do Servidor (07/2005) e
com a Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, do Termo
de Cessão de Pessoal 1/2005. Consta claro em todas essas normas que o ônus na cessão realizada, seria o da
Prefeitura Municipal de Anchieta. Tais indicativos atraem
a necessidade de citação do responsável para apresentação de justificativas, sob pena da cominação da obrigação de ressarcimento ao erário.
Justificativas
O defendente apresentou mesma argumentação do item
anterior, qual seja: inobstante ter sido o ordenador de
despesa, sua responsabilização seria desproporcional,
“vez que a matriz de responsabilidade não lhe alcança”.
Alegou que a competência para controle de pessoal se encontrava na alçada da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, consoante a Lei Municipal
1.950/2005, “tanto é que foram enviados ofícios por parte da própria subsecretária de Administração e Recursos
Humanos, conforme se narra à fl. 2.973 (...)”.
Argumentou que não existem elementos que demonstrem que o responsável teve uma conduta para a consuTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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mação da suposta irregularidade, ressaltando que a secretaria competente realizou cobranças à Administração
Municipal de Anchieta para o ressarcimento dos valores
devidos.
Análise
Trata a presente irregularidade de custo indevido com
a cessão de servidor, visto que a Prefeitura de Anchieta (cessionária, que deveria arcar com o ônus da cessão)
deixou de repassar 4.068,03 VRTE à Prefeitura de Iúna.
Observa-se que apenas o Prefeito Municipal foi citado,
pela conduta de “deixar de cobrar a integralidade dos
custos com o servidor cedido para outro município, com
ônus do outro ente”, tendo este alegado que a competência para controle de pessoal se encontrava na alçada da Secretaria de Administração e Recursos Humanos,
consoante a Lei Municipal 1.950/2005.
Assim como no item anterior, os servidores cujas condutas possivelmente tenham colaborado para a conformação da irregularidade passível de ressarcimento, tais como aqueles diretamente responsáveis pelo controle dos
repasses, que deveriam ser efetuados ao final de cada
mês pela Prefeitura de Anchieta, não tiveram suas condutas abrangidas pela ITI 42/2014 e não foram chamados a se manifestar nos autos – o que vai de encontro
à sistemática de responsabilização adotada por este Tribunal.
Ressalta-se que a readequação das peças processuais
à sistemática de responsabilização baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva demanda
a reinstrução processual com refazimento da matriz de
responsabilidade, bem como a citação de outros agentes para a composição do polo passivo do processo, ta-

refas que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo
inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc)
e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade
dos eventuais defendentes terem acesso a documentos
comprobatórios de suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o princípio constitucional da razoável duração
do processo e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica.
Insta destacar que este Tribunal, em casos análogos, tem
decidido por 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 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),
3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário).
Nesse sentido, opina-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva (Prefeito Municipal),
com base em precedentes deste E. Tribunal ou determinação de complementação de instrução do feito pela
Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56,
inciso I, da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas defende posição distinta
da área técnica, nos seguintes termos:
“[...]
3.2. Quanto ao item 2.2 da ITI 42/2014 (custo indevido
www.tce.es.gov.br

com a cessão de servidor) indicou a unidade técnica o
pagamento indevido pela prefeitura de Iúna em decorrência da cessão do servidor Leandro Moraes Moura para a Prefeitura de Anchieta.
Frisa-se que o termo de cessão foi assinado pelo prefeito Rogério Cruz conforme fls. 1573/1575 e constava em
seu parágrafo segundo que a cessão seria com ônus para
o Município de Anchieta.
Ademais, o Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta a
cessão de servidor no munícipio de Iúna, dispõe no art.
2º, § 3º, que o ônus caberá ao ente de destino ou pode
dar-se por ressarcimento:
Art. 2º Havendo necessidade de serviço ou indicação
para provimento de cargo comissionado, o servidor público poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou Municípios.
[...]
§ 3º O ônus da remuneração do servidor cedido caberá ao órgão ou entidade de destino ou mediante ressarcimento.
Denota-se da documentação de fls.1585/1596 que cedente e cessionário optaram por adotar o ônus da remuneração por meio de ressarcimento ao órgão de origem.
Assim, diante do não repasse do órgão cessionário ao cedente do montante de R$4.068,03 VRTE incorreu o município de Iúna em prejuízo, eis que pagou por serviços
prestados a outro município e o prefeito (ordenador de
despesas) não efetuou a cobrança a fim de ver ressarcido o montante despendido com a cessão.
Portanto, houve indubitável dano ao erário municipal
devendo o gestor ser responsabilizado pelo pagamento
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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de R$ 4.068,03 VRTE em decorrência de servidor cedido
ao município de Anchieta.
Como já exposto em item anterior, por entender ser inafastável a responsabilidade do Prefeito Municipal, e demonstrada a irregularidade de forma clara pela área técnica, subsiste o dano ao erário no valor de 4.068,03 VRTE (quatro mil e sessenta e oito vírgula três VRTE), de
responsabilidade do senhor Rogério Cruz Silva – Prefeito
Municipal à época.
2.3.3 Acumulação de jornada de trabalho irregular e incompatível (item 3.3 da ITC 4420/2017)
Da Instrução Técnica Conclusiva 4420/2017:
“[...]
3.3 – Acumulação de jornada de trabalho irregular e incompatível.
Base Legal: Art. 37, da Constituição Federal, incisos
XVI e XVII, Lei Municipal 1.588/1997 e Lei Municipal
2.130/2008.
Responsáveis:
Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Regina Coeli Santanna Lima – Médica
Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas – Médico
Raquel Alves Aurich – Médica
Vivaldo Hubner Vieira – Médico
Assim narrou a ITI 42/2014:
Apontou a equipe que quatro médicos efetivos do município de Iúna: Regina Coeli Santanna Lima, Welington
Marcelo Rezende Florindo Freitas, Raquel Alves Aurich
e Vivaldo Hubner Vieira, cujos cargos exigem uma carga horária semanal de 20 horas (vinte horas), foram con-

tratados para o convênio federal Programa Saúde da Família (PSF), do Ministério da Saúde, instituído no Município, com carga horária semanal de 40 horas (quarenta
horas). O que causaria uma acumulação de carga horária
semanal de 60 horas, ou seja, 12 horas diárias.
A legislação de regência, Lei 1.588, de 25 de novembro
de 1997, dispõe sobre o plano de cargos e suas respectivas cargas horárias e define o sistema de vencimentos
do Poder Executivo de Iúna, estabelecendo para o cargo de Médico a carga horária de 20 horas semanais. Essa
determinação foi mantida na Lei 2.130, de 4 de abril de
2008, que modificou o plano de carreira e os vencimentos dos servidores públicos do Município.
Constatou a equipe que a médica Regina Coeli Santanna Lima foi contratada em fevereiro de 2005; Welington
Marcelo Rezende Florindo Freitas, em janeiro de 2005;
Raquel Alves Aurich, em janeiro de 2006; e Vivaldo Hubner Vieira, em setembro de 2007.
Conforme inferiu a equipe, as contratações desses médicos visavam o PSF, acontecendo deles acumularem as
duas funções até dezembro de 2008, nos termos das fichas financeiras e, inclusive, recebendo adicionais de insalubridade em ambos os cargos nesse período.

tar serviços como médico do PSF, no Distrito de Pequiá,
onde deveria executar serviços técnico-profissionais na
área médica de Clínica Geral, visando ao atendimento
domiciliar a famílias carentes. O Contrato — no valor global de R$ 51.110,40 (cinquenta e um mil, cento e dez reais e quarenta centavos), equivalentes a 81.301,31 VRTEs, que teve vigência de 10/01 até 31/12/ 2005 — deixa
evidente a incompatibilidade de horários entre as duas
funções. Em sua Cláusula Primeira, referente ao objeto e
à descrição dos serviços, estabelece uma jornada diária
no horário de 8h ao meio-dia e de 14h a 18 horas.
No período de 2005 a 2008, o médico Welington Florindo Freitas também foi contratado pela Prefeitura Municipal de Ibatiba, conforme demonstram informações das
cópias dos contratos, obtidas pela equipe responsável
pela auditoria ordinária referente ao exercício de 2008,
naquele município de Ibatiba, e também pelos termos
do relatório constante do Processo 4.820/2009, desta
Corte de Contas.

Ao final, a Equipe chegou à conclusão de que esses médicos trabalharam até 2008, tanto como efetivos, quanto
como contratados para o PSF. A constatação veio com as
fichas financeiras fornecidas pela própria Prefeitura de
Iúna.

Nos contratos firmados com a Prefeitura de Ibatiba de
2005 a 2008, o referido médico deveria prestar serviços
como plantonista, com uma carga horária de 24 horas
semanais, percebendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Acontece que além de atuar como plantonista em
Ibatiba, em 2006 e em 2007, o servidor Welington Freitas também foi contratado como médico ambulatorial
pela Prefeitura de Ibatiba, com carga horária semanal de
20 horas e um salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.

Pior, constatou a equipe que o médico Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas, servidor efetivo da PMI,
desde 21 de junho de 2004, foi contratado pela Prefeitura (Contrato 102/2005) em janeiro de 2005 para pres-

Assim, além de cumprir uma carga horária de 44 horas
em Ibatiba, o servidor Welington Freitas deveria trabalhar 40 horas como médico do PSF em Iúna e mais 20
horas como médico contratado pela Prefeitura Munici-

www.tce.es.gov.br
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pal de Iúna.

Prefeitura Municipal de Iúna-ES. PSF.

Em resumo:

De segunda-feira a sexta-feira. Das 07h às 11h e
11h30min às 15h30min – 08h diária. Total semanal. 40h.

Médico

Cargo

Regina Coeli Santana Lima

Médica Efetivo da PMI
Médico PSF em Iúna
Welington Marcelo Rezende Florin- Médico Efetivo da PMI
Médico PSF em Iúna
do Freitas
Médico PSF em Pequiá
Plantonista da PM Ibatiba
Médico Ambulatorial da PM Ibatiba
Raquel Alves Aurich
Médica Efetivo da PMI
Médica PSF em Iúna
Vivaldo Hubner Vieira
Médico Efetivo da PMI
Médico PSF em Iúna

Carga horária
semanal
20
40
20
40
40
24
20
20
40
20
40

Período de acumulação
a partir de 2000
2005 a 2008
a partir de 2004
de 2005 a 2008
2005
2005 a 2008
2006 e 2007
a partir de 2007
2006 a 2008
a partir de 2000
2007 a 2008

Total da carga
horária semanal
60h
144h

60h
60h

Por isso apontou a equipe como irregularidade das seguintes remunerações:

Regina Coeli Santana Lima
Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas
Raquel Alves Aurich
Vivaldo Hubner Vieira

Data de Admissão na
PMI (Conforme Termos
de Posse)
17/04/2000
21/06/2004
22/08/2007
18/04/2000

Período Contratado no PSF
Valor total recebido
(Conforme Fichas Financeiras) no PSF pela Prefeitura de Iúna (em VRTE)
Fevereiro/2005 a 01/12/2008
120.138,01
Janeiro/2005 a 01/12/2008
121.356,32
Janeiro/2006 a 01/12/2008
89.633,55
Setembro/2007 a 01/12/2008
39.300,34
Total:
370.428,22

[...]
Por isso concluiu a equipe que as contratações desses médicos mostram indicativos de afronta aos incisos XVI e XVII do
artigo 37 da CF/1988, além da manifesta incompatibilidade de horários, motivo pelo qual a Equipe sugeriu a devolução
dos valores pagos para cumprimento da jornada no PSF, quais sejam 370.428,22 (trezentos e setenta mil, quatrocentos
e vinte e oito vírgula vinte e dois) VRTEs, o que enseja a citação dos responsáveis, para apresentação de justificativas,
sob penas de cominação da obrigação de ressarcir ao erário.
Justificativas Welington Marcelo Rezende Florindo de Freitas
Transcreve-se a seguir as alegações de defesa do Sr. Welington Freitas:
(...) Vem a douta presença de Vossa Excelência, respeitosamente informar com precisão sobre o cumprimento da carga
horária de serviços prestados junto a Prefeitura Municipais de Iúnas-ES e Ibatiba-ES. A saber:
www.tce.es.gov.br

Sobre Médico efetivo em Iúna-ES. Das 16h às 20h de segunda a sexta-feira. Total 20h.
Plantonista da PM de Ibatiba-ES-24h-entrada às 07h de
sábado e saída às 07h de domingo.

[...]
Médico

Em Pequiá Distrito de Iúna-ES. Faz da informação acima.

Médico ambulatorial da PM Ibatiba-ES-20h, por determinação do Senhor Prefeito Municipal e Secretário de Saúde, estas horas eram supridas da seguinte forma: Fiquei
como Diretor Clínico, responsável pelas escalas do Médicos e quando faltam Médicos à noite por qualquer motivo justo, eu sempre cobria, a partir das 21h, e também
em transferência de urgência de pacientes graves, eu o
acompanhava para Vitória-ES, estas 20h na realidade foram cumpridas além.
Ficando assim claro para VOSSA EXCELÊNCIA tomar conhecimento, que realmente trabalhei para fazer JUS aos
pagamentos recebidos. Tudo com transparência e na
mais cristalina honestidade...
Tenho a informar a VOSSA EXCELÊNCIA ainda que os serviços prestados a Prefeitura de Ibatiba-ES, foram prestado COMO PRESTADOR DE SERVIÇO, sobre contratos.
EU, usando a expressão da verdade, como prestei um
serviço de qualidade, gozando de grande conceito por
onde trabalhei, com os meus pacientes, sou honesto, livre e de bons costumes. Podendo fazer diligencias IN LOCO, para comprovar junto a comunidade aonde trabalhei
e cumprindo a risca todos os horários informados a VOSSA EXCELÊNCIA.
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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Sobre atritos de Prefeito e Secretário, eu não tenho nada
a dizer, eles são os gestores e responsáveis por seus atos.
Simplesmente estou informando a VOSSA EXCELÊNCIA o
que fora solicitado, como foram preenchidas as cargas
horárias. (...)
Justificativas Raquel Alves Aurich
Em síntese, aduziu a responsável que apenas cumpriu
ordens superiores do Secretário Municipal de Saúde e
que “não praticou nenhum ato desejando desrespeitar a
lei, a qual sequer tinha conhecimento, eis que repleta de
detalhes e interpretações complexas”.
Afirmou que, conforme se verifica no Termo de Posse anexo às alegações de defesa, tomou posse no cargo
efetivo de Médica Pediatra em 22/08/2007, iniciando o
exercício em setembro de 2007, consoante ficha financeira também anexada.
Assim, argumenta que, até agosto de 2007, exercia efetivamente apenas o vínculo do PSF, não se podendo cogitar eventual acúmulo no período.
De setembro de 2007 a dezembro de 2008, foi contratada para exercer, além das atividades do PSF, as atividades
de pediatria no município de Iúna, “tendo sido esta atendida por demanda, conforme orientação do Secretário
da época”. Dessa forma, não haveria que se falar em ilegalidade, visto que prestou os serviços para os quais foi
contratada, motivo pelo qual considerou incabível a requisição de ressarcimento de valores – o que acarretaria
enriquecimento ilícito do município.
Aduziu que era o Secretário quem decidia a forma de
exercício das atividades exercidas pelos médicos, sendo que “havia determinação para que os médicos atendessem à demanda apresentada, momento em que era

marcadas um quantitativo de pacientes, que eram atendidos pelo profissional especialista.” Além disso, as atividades do PSF eram realizadas diariamente, atendendo a
população dos bairros e visitas domiciliares.

2008 – até março – PSF e efetivo – acúmulos legais e
exercício efetivo de labor

Reforçou que cumpria toda a sua carga horária, fazia o
atendimento da sua demanda de Pediatria e realizava visitas domiciliadas, independente de horários, pois algumas vezes eram efetuadas após as 17 horas, devido ao
fato de que muitos moradores dos bairros não estão em
casa em horário comercial.

A defendente afirmou que não há comprovação nos autos de que causou prejuízo ao erário, e nunca deixou um
paciente sem atendimento, ressaltando que não poderia
agir de forma diversa, visto que “toda a direção da atividade laboral cabia ao Secretário da Pasta”. Juntou aos
autos Atestados de Exercício que comprovaria que exercia seu labor com dedicação e afinco.

Alegou que, a partir de 2008, os médicos efetivos do município de Iúna passaram a receber adicionais pela atuação no PSF, com base no art. 58 da Lei Municipal nº
2.130/2008, in verbis:
Art. 58 Ficam criados os adicionais por participação em
Programas e Estratégias de Saúde, previsto no Anexo VIII
desta Lei, os quais serão pagos aos Servidores ocupantes
de cargos de provimento efetivo.
§1º A percepção do adicional de que trata o caput deste artigo não impede o recebimento do valor correspondente à extensão da carga horária de trabalho, caso tal
procedimento seja necessário para o atendimento do
Programa ou Estratégia a que estiver vinculado.
Sustentou que exerceu as atividades em momentos e
formas distintas, o que não configuraria irregularidade,
nos seguintes termos:
2006 – somente prestou atividades em PSF – impossível
se cogitar em acúmulo
2007 – até agosto – só PSF – impossível se cogitar em
acúmulo
2007 – setembro a dezembro – PSF e efetivo – acúmulos
legais e exercício efetivo de labor
www.tce.es.gov.br

2008 – abril a dezembro – efetivo com adicional – não
houve acúmulo

Arguiu ainda a impossibilidade de se exigir da servidora
a devolução dos valores recebidos, de boa-fé, por se tratar de débitos de natureza alimentar.
Justificativas Regina Coeli Santanna Almeida
A defendente informou que cumpria a seguinte carga
horária de serviços para a Prefeitura Municipal de Iúna:
PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA
Segunda-feira a sexta-feira
07 às 11H e 12 às 16H. 8H DIÁRIA. TOTAL 40H SEMANAL.
Médica efetiva de Iúna-ES
16 às 20h. 4h diária. Segunda-feira a sexta-feira. Total
20h semanal.
Assim, argumentou que estaria claro que o serviço foi
prestado de forma correta, fazendo jus aos pagamentos recebidos, que é uma profissional honesta, livre e de
bons costumes. Aduziu que diligência in loco comprovaria que cumpriu “a risca e com afinco os horários informados.”
Justificativa Sr. Rogério Cruz Silva
O defendente reportou-se, novamente, aos esclareciTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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mentos contidos no item anterior, vez que a Lei Municipal nº. 1.950/2005 prescreve que a competência para
controle de jornada de trabalho de médicos efetivos, pagamentos e elaboração de folha de pagamento, não incumbia ao Prefeito, mas sim à Secretaria de Recursos Humanos, conforme dispositivos abaixo transcritos:
Art. 15) A Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento é um Órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação, o
planejamento, a coordenação, a execução e o controle
das atividades referentes a pessoal, expediente, protocolo, arquivo, reprodução gráfica, compras, almoxarifado, patrimônio, zeladoria, licitação, transporte e oficina,
a elaboração das leis do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais, Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Institucional.
Art. 16) As atividades da Secretaria Municipal de Gestão
e Desenvolvimento serão executadas através das seguintes Sub-Secretarias:
I - Sub-Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
II - Sub-Secretaria de Finanças e Planejamento;
III - Sub-Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Art. 17) As atividades da Sub-Secretaria de Administração e Recursos Humanos são as seguintes:
[...]
g)- Cumprimento dos atos de admissão, posse, lotação,
distribuição, direitos e vantagens dos servidores;
h)- Registro atualizado da vida funcional de cada servidor;
[...]

l)- Elaboração das folhas de pagamento;
[...]
Asseverou que, inobstante não se possa imputar ao defendente a responsabilidade pela acumulação de horários de trabalho, os serviços relativos ao Programa Saúde
da Família foram devidamente prestados. Afirmou que a
ITI não trouxe nenhum elemento objetivo de que o justificante teria sido omisso ou negligente com os pagamentos então realizados e que o controle e aferição das
jornadas de trabalho dos profissionais seria competência
da Secretaria de Recursos Humanos.
O defendente colacionou ainda trechos do Acórdão TC
2818/2014 da Primeira Câmara deste Tribunal (Processo TC 8131/2009), em que se ressaltou a importância da
individualização da pena e a complexidade da formação
da vontade da Administração Pública por meio de seus
agentes:
Entendo que, o presente caso, envolve um tema principal que entendo deve ser debatido, qual seja, a responsabilidade subjetiva e individualização da pena, notadamente, porque em processos julgados neste Plenário proferi voto segundo critérios pertinentes ao nexo de
causalidade entre a ação/omissão do Ordenador de Despesas e a irregularidade apontada.
Neste contexto, merece destaque a posição que adotei
em outros votos, nos quais consolidei o entendimento
sobre a matéria – responsabilidade subjetiva e individualização da pena, senão vejamos:
A formação da vontade da Administração depende da
atuação de vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio do
processo administrativo, que é um conjunto de atos juríwww.tce.es.gov.br

dicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são
praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia, numa relação de interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um agente público. Pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que tenham o ato final expedido por um único agente, dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo administrativo.
[...]
Neste contexto, não se pode exigir que a autoridade
máxima de um Órgão examine todos os atos praticados
pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo,
quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados
pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem
os elementos formais, mas é impossível exigir-lhes que
praticamente refaça-os todos, pois o agente, do ponto
de vista da Administração Pública, deve partir do pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam
para sua ratificação estão corretos. [...] (grifo no original)
Por fim, argumentou o justificante que as razões de decidir constantes do precedente acima devem ser aplicadas ao presente caso, vez que eventuais falhas na elaboração e no controle da jornada de trabalho e da folha de
pagamento não poderiam ser imputadas ao ordenador
de despesas, já que havia setor e pessoas responsáveis
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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para realização de tais tarefas. Aduziu que, para haver a responsabilização do Prefeito, teria que ter havido o controle
ou a participação sua em relação a tais atos, o que não ocorreu.
Análise
Trata o presente item de suposta acumulação de jornada de trabalho irregular e incompatível por médicos da municipalidade de Iúna, assim sintetizado pela ITI 42/2014:
Médico

Cargo

Regina Coeli Santana
Lima
Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas

Médica Efetivo da PMI
Médico PSF em Iúna
Médico Efetivo da PMI
Médico PSF em Iúna
Médico PSF em Pequiá
Plantonista da PM Ibatiba
Médico Ambulatorial da PM Ibatiba
Médica Efetivo da PMI
Médica PSF em Iúna
Médico Efetivo da PMI
Médico PSF em Iúna

Raquel Alves Aurich
Vivaldo Hubner Vieira

Carga horária semanal
20
40
20
40
40
24
20
20
40
20
40

Período de acumulação
a partir de 2000
2005 a 2008
a partir de 2004
de 2005 a 2008
2005
2005 a 2008
2006 e 2007
a partir de 2007
2006 a 2008
a partir de 2000
2007 a 2008

Total da carga
horária semanal
60h
144h

60h
60h

Sobre o tema, cumpre destacar que, em resposta à consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, “sobre a legalidade do médico efetivo de 20 horas, atuar, além de sua carga horária semanal, também no Programa Saúde da Família como Médico da Família, com carga horária de 40 horas, tendo em vista o dispositivo Constitucional, artigo 37, inciso XVI”, este Tribunal decidiu pela possibilidade de acumulação de cargos até o limite de 60 horas
semanais, nos termos do Parecer Consulta 017/2013, in verbis:
[...] Nesse sentido, corroborando-se com as manifestações acima expostas, opina-se pela possibilidade de acumulação de cargos para os casos em que a carga horária de trabalho do servidor não ultrapasse 60 (sessenta) horas semanais, não caracterizando uma carga excessiva de trabalho e não colocando em risco a sua saúde e a dos pacientes por
ele atendidos. CONCLUSÃO Desse modo, considerando a fundamentação exposta, opina-se para, no mérito, responder
ao questionamento no sentido de que pode haver a acumulação de cargos, desde que sejam observados os preceitos do artigo 37, inciso XVI, da Lei Maior e a carga horária de trabalho do servidor não ultrapasse 60 (sessenta) horas semanais.
Assim, a acumulação de cargos pelas senhoras Regina Coeli Santana Lima e Raquel Alves Aurich, bem como pelo Sr.
Vivaldo Hubner Vieira, que totalizaram carga horária de trabalho de 60 horais semanais, encontra-se dentro do limite
permitido por este Tribunal no referido Parecer Consulta, não consistindo, por si só, em indicativo de incompatibilidade de horários. Contudo, o mesmo não se pode afirmar em relação ao Sr. Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas, que chegou a acumular uma carga horária semanal de 144 horas, conforme apontado pela ITI 42/2014 à fl. 2977.
www.tce.es.gov.br

Em suas defesas, o Sr. Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas e a Sra. Regina Coeli Santana Lima se limitaram a informar os horários em que cumpriam cada vínculo, sem anexar qualquer documento comprobatório. A
Sra. Raquel Alves Aurich juntou atestados de prestação
de serviços, assinados pelo então Secretário Municipal
de Saúde. Já o Sr. Vivaldo Hubner Vieira foi declarado
revel por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1572/2015 (fls. 3307/3308) e o Sr. Rogério Cruz Silva
(Prefeito) alegou incompetência para controle da jornada de trabalho dos médicos.
Embora, à exceção da Sra. Raquel Alves Aurich, os responsáveis não tenham apresentado documentos que
comprovem o cumprimento integral de suas jornadas
de trabalho no período em que acumularam cargos,
também não é possível auferir, com base nos elementos constantes dos autos, em que medida foi cumprida
a carga horária para cada vínculo trabalhista, impossibilitando a quantificação do valor a ser restituído. Ressalta-se que só há claro indicativo de incompatibilidade de
horários e, portanto, de cumprimento parcial da jornada
laborativa em relação ao Sr. Welington Marcelo Rezende
Florindo Freitas, pois foi o único cuja carga horária acumulada excedeu o limite permitido.
Face à impossibilidade de apuração da carga horária
cumprida por cada responsável, não se pode afirmar a
não prestação integral do serviço de PSF, tampouco imputar o ressarcimento integral dos valores pagos pelo exercício desse vínculo, conforme sugerido pela ITI
42/2014.
Imputar qualquer dano ao erário diante das incertezas
verificadas, ainda que decorrente da ausência de controle da municipalidade, é temerário e deve ser afastado,
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sob o risco de acarretar enriquecimento ilícito sem causa à Administração Pública.

a) a de dois cargos de professor;

Cumpre destacar que a conclusão pela não aplicação do dano ao erário, decorrente da impossibilidade de sua correta
quantificação ante à ausência de comprovação da não prestação integral do serviço por profissional médico, foi adotada por este Tribunal no Acórdão TC-676/2013 (Processo 2282/2009).

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

Assim, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos presentes autos, conforme item 2.1 desta
ITC, e a conclusão pela inexistência da imputação de débito, opina-se pela extinção do processo, por ausência de justa
causa, em face dos responsáveis, nos termos do art. 375 do Regimento Interno do TCEES.
O Ministério Público de Contas defende posição distinta da área técnica, nos seguintes termos:
“[...]
3.4. Noutra banda, observa-se do item 2.3 da ITI 42/2014 (acumulação de jornada de trabalho irregular e incompatível)
que a acumulação irregular pelo servidor Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas dos cargos de médico no município de Iúna e em Ibatiba.
De início é oportuno transcrever os vínculos laborais do servidor e suas jornadas, como segue:
ANO
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008

CONTRATO
Concurso Público n. 001/2004
N. 102/2005 (fls. 1637/1638)
Fls. 1671/1672
N. 89/2006 (fls. 1639/1640)
Fls. 1669/1670
Fls.1667/1668
Fls. 1665/1666
Fls.1663/1664
Fls. 1661/1662

PERÍODO
Servidor Efetivo (ativo)
10/01/2005 a 31/12/2005
03/01/2005 a 31/12/2005
02/01/2006 a 31/12/2006
01/02/2006 a 31/12/2006
02/01/2006 a 31/12/2006
03/01/2007 a 30/06/2007
02/01/2007 a 30/06/2007
02/01/2008 a 31/12/2008

MUNICÍPIO
Iúna
Ibatiba
Iúna
Ibatiba
Ibatiba
Ibatiba
Ibatiba
Ibatiba

HORÁRIO DE LABOR
20 horas semanais
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
24 horas
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
24 horas
20 horas semanais
24 horas
20 horas semanais
24 horas

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
Deste modo, a regra geral é a vedação de acumulação,
sendo esta, caso ocorra, compreendida como medida de
caráter excepcional, tão-somente concebida dentro dos
estritos parâmetros elencados pela Carta de Outubro.
Contudo, em apreciação ao caso concreto, conclui-se
que a acumulação é indevida, já que ultrapassa o permitido pela norma constitucional, eis que o servidor chegou a acumular quatro cargos com ente público quando
o permitido de forma excepcional são apenas dois cargos.
Ressalta-se que a acumulação de cargos fora dos casos permitidos configura, em tese, conduta descrita em
lei como ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da Administração Pública de acordo
com o artigo 11 da Lei 8.429/1992.
Ilustra-se o fato com entendimento do Tribunal de Contas da União exarado no Acórdão n. 9039/2011:

Denota-se do quadro acima que o servidor acumulava cargos no ano de 2005.

GRUPO I – CLASSE III – Primeira Câmara

(dois com a prefeitura de Iúna e um com a prefeitura de Ibatiba); já no ano de 2006 o servidor acumulou quatro cargos
(dois no município de Iúna e dois no município de Ibatiba); por derradeiro, no ano de 2007, o acumulo foi de três cargos (dois no município de Ibatiba e um na prefeitura de Iúna).

TC 017.402/2011-5

Depreende-se da leitura dos dispositivos constitucionais constantes no art. 37, inciso XVI, alínea “c”, o imperativo da vedação à acumulação de cargos.
Art. 37 [...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
www.tce.es.gov.br
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MULAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO DE OPÇÃO EM CASO DE ACUMULAÇÃO
ILÍCITA. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO DISCIPLINAR.
Nos termos do art. 133 da Lei n. 8.112/1990, detectada
a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, o servidor será notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias,
devendo a autoridade competente, em caso de omissão,
adotar procedimento sumário para a apuração e regularização imediata da situação
[...]
Não foi observado o art. 37 da CF (§10 c/c inciso XVI
do caput), pois há acúmulo de três ou mais cargos/
empregos públicos, inclusive havendo jornada de trabalho incompatível (superior a sessenta horas semanais). Segundo entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Contas, as situações de acumulação
de cargos e/ou empregos públicos que resultam em
carga de trabalho superior a sessenta horas semanais
têm sido consideradas irregulares. (Exemplos de Acórdãos: 2.133/2005 - 1ª Câmara, 533/2003 - 1ª Câmara,
400/2008 - 2ª Câmara e 2.242/2007 - Plenário).
Cabe observar que a contratação por tempo determinado também pode dar causa à acumulação ilícita, conforme a jurisprudência do TCU e do TCE/RS:
TCU: AC-0549-15/04-P
Voto
Contudo, a interpretação dos dispositivos constitucionais evidencia que proibição de acumulação não se refere apenas à posse em cargos, mas sim à percepção em
duplicidade ou cumulativa de vencimentos ou proventos

à conta do Erário, ressalvadas apenas as hipóteses específicas previstas no texto constitucional.
Força é convir que, não existindo ressalva constitucional nesse sentido, a proibição de acumulação de dupla
remuneração aplica-se também ao pessoal contratado
temporariamente ao abrigo do art. 37, inciso IX, mormente porque não se pode imprimir exegese literal e isolada a esse dispositivo e ignorar as demais disposições
constitucionais, sob pena de contrariar o princípio da
unidade da Constituição.
TCE/RS: Decisão nº TP-0998/2007
EMENTA: CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO. REQUISITO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE.
Para que necessidades de caráter permanente possam
ser atendidas mediante contratações por prazo determinado fundamentadas no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal não basta a presença do interesse público
excepcional, sendo indispensável, também, que a temporariedade das situações seja caracterizada pela adoção
de providências para a realização de concurso público.
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO E CARGO EFETIVO. ACÚMULO INDEVIDO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Segundo o inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal, a proibição de acumular remuneração não se restringe a cargos de provimento efetivo, mas estende-se a empregos e funções.
[...]
VOTO
Trata-se de relatório referente à auditoria de conformidade realizada no Núcleo Estadual do Ministério da
www.tce.es.gov.br

Saúde no Rio Grande do Sul, no âmbito do TMS Nacional 10 - Pessoal (Acumulação de Cargos Públicos), destinada a verificar a ocorrência de acumulações indevidas
de cargos públicos no referido órgão.
A partir do cruzamento eletrônico de dados, a Sefip
identificou 83 possíveis casos de acumulação indevida
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande
do Sul. Após o exame aprofundado pela Secex/RS, identificou-se 34 situações em que estaria ocorrendo, de fato, acumulação ilícita.
Consoante os dizeres do art. 133, da Lei nº 8.112/90, a
administração do órgão público é responsável pela condução dos procedimentos a serem adotados com vistas
a regularizar a situação de acumulação ilegal, razão pela
qual propõe a unidade instrutiva a expedição de determinações nesse sentido.
De fato, a Lei nº 8.112/90 impõe rito próprio para a apuração e regularização de acumulações ilegais, inclusive
assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:
“Art.133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção
no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da
ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento
sumário para a sua apuração e regularização imediata,
cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá
nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e
simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da
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transgressão objeto da apuração;
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III - julgamento.
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade
pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas
em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de
trabalho e do correspondente regime jurídico.
§ 2º A comissão lavrará, até três dias após a publicação
do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo
anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição,
observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade
do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame,
indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.
§ 4º No prazo de cinco dias, contados do recebimento
do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3o
do art. 167.
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do
outro cargo.

§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação
aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de
acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.
§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá
trinta dias, contados da data de publicação do ato que
constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por
até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.
§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições
deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável,
subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei.”
Acolho, portanto, a análise efetuada, que adoto como
razões de decidir.
Ante o exposto, voto no sentido de que seja adotado o
Acórdão que ora submeto a este Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 11 de outubro de 2011.
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator
Esclarece-se que o servidor público que acumule, ilegalmente, cargos, empregos ou funções públicas na Administração Pública poderá optar por um dos cargos, se estiver de boa-fé. Todavia, notificado para proceder à opção e permanecendo assim mesmo nos cargos, será considerado de má-fé, devendo ser demitido do cargo. Vide
o seguinte acórdão do STF: “Configura-se a má-fé, devendo ser demitido do cargos públicos de forma ilegal
quando, embora devidamente notificado para optar por
www.tce.es.gov.br

um dos cargos, não o faz, consubstanciando, sua omissão, disposição de persistir na prática do ilícito”. (RMS
24.249, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-9-04, DJ
de 3-6-05).
Cabe trazer à baila informativo 549 do Superior Tribunal
de Justiça quanto a acumulação irregular de cargos públicos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE DE
JORNADA SEMANAL SUPERIOR A SESSENTA HORAS
NA HIPÓTESE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. É vedada a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais
de saúde quando a soma da carga horária referente aos
dois cargos ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais. Segundo o que dispõe a alínea c do inciso
XVI do art. 37 da CF, é vedada a acumulação remunerada
de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, a de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Por se constituir como exceção à regra da não acumulação, a acumulação de cargos deve ser interpretada
de forma restritiva. Ademais, a acumulação remunerada de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional
da área de saúde precisa estar em boas condições físicas
e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que
certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da
outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de
trabalho. Observa-se, assim, que a jornada excessiva de
trabalho atinge a higidez física e mental do profissional
de saúde, comprometendo a eficiência no desempenho
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

53

ATOS DA 1a CÂMARA

de suas funções e, o que é mais grave, coloca em risco a
vida dos usuários do sistema público de saúde. Também
merece relevo o entendimento do TCU no sentido da coerência do limite de sessenta horas semanais - uma vez
que cada dia útil comporta onze horas consecutivas de
descanso interjornada, dois turnos de seis horas (um para cada cargo), e um intervalo de uma hora entre esses
dois turnos (destinado à alimentação e deslocamento) -,
fato que certamente não decorre de coincidência, mas
da preocupação em se otimizarem os serviços públicos,
que dependem de adequado descanso dos servidores
públicos (TCU, Acórdão 2.133/2005, DOU 21/9/2005).
MS 19.336-DF, Rel. originária Min. Eliana Calmon, Rel.
para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 26/2/2014.
Salienta-se que diante da clarividente incompatibilidade
de jornadas exercidas pelo servidor e da provável existência de dano ao erário municipal, não deve o gestor
prescindir das medidas legais à sua disposição para o
ressarcimento do erário, nem o Tribunal de Contas, cuja
missão precípua é a sua salvaguarda, dispensá-lo de tal
atuação.
Nesse sentido, o art. 83 da LC n. 621/12 determina que a
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas
à instauração de tomada de contas especial para apuração de irregularidades ensejadoras de dano ao erário,
pressupondo, portanto, ciência do fato e omissão do responsável quanto à adoção das medidas cabíveis.
Dessa forma, subsiste o dever legal e constitucional do
gestor em adotar providências com vistas à instauração
de tomada de contas especial para a identificação do
responsável pelo desfalque apurado nestes autos.

[...]”.
Como se constata, a acumulação de cargos das senhoras
Regina Coeli Santana Lima e Raquel Alves Aurich, e pelo
Sr. Vivaldo Hubner Vieira encontra-se dentro do limite de
60 horas semanais permitido por este Tribunal no referido Parecer Consulta 017/2013, não consistindo em indicativo de incompatibilidade de horários.
O senhor Welington Marcelo Rezende Florindo de Freitas, em sua defesa, assim fundamenta sua carga horária
de serviços prestados junto às Prefeituras Municipais de
Iúna-ES e Ibatiba-ES:
Plantonista da PM de Ibatiba-ES-24h-entrada às 07h de
sábado e saída às 07h de domingo.
Médico ambulatorial da PM Ibatiba-ES -20h, por determinação do Senhor Prefeito Municipal e Secretário de
Saúde, estas horas eram supridas da seguinte forma: Fiquei como Diretor Clínico, responsável pelas escalas do
Médicos e quando faltam Médicos à noite por qualquer
motivo justo, eu sempre cobria, a partir das 21h, e também em transferência de urgência de pacientes graves,
eu o acompanhava para Vitória - ES, estas 20h na realidade foram cumpridas além. Ficando assim claro para
VOSSA EXCELÊNCIA tomar conhecimento, que realmente
trabalhei para fazer JUS aos pagamentos recebidos. Tudo com transparência e na mais cristalina honestidade...
Tenho a informar a VOSSA EXCELÊNCIA ainda que os serviços prestados a Prefeitura de Ibatiba-ES, foram prestado COMO PRESTADOR DE SERVIÇO, sobre contratos.”
Considerando as informações prestadas pelo Sr. Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas e dados da auditoria, têm-se os seguintes vínculos:
www.tce.es.gov.br

Welington
Marcelo Rezende Florindo Freitas

Médico Efetivo da
PMI (Iúna)
Médico PSF em Iúna
no Distrito de Pequiá
Plantonista da PM
Ibatiba
Médico Ambulatorial
da PM Ibatiba

20

24

a partir de
2004
de 2005 a
2008
2005 a 2008

20

2006 e 2007

40

Na época auditada, conforme defesa, o Sr. Welington
Marcelo Rezende Florindo Freitas prestou serviços médicos nos Municípios de Iúna e Ibatiba, por exercício:
2005
2006
2007
2008

Total da carga horária semanal
84 h
104 h
104 h
84 h

Em Iúna alega que perfazia 40 horas semanais como PSF
aparentemente no Distrito de Pequiá, e 20 horas como
médico efetivo das 16h às 20h de 2ª a 6ª feiras.
Em Ibatiba realizava plantão de 24 horas de 7h de sábado ás 7h de domingo, e também 20 horas semanais como médico ambulatorial responsável pelas escalas dos
médicos que a partir das 21h cobria a falta de médicos
e fazia transferências de urgência de pacientes graves.
Contudo, a comprovação das horas de serviço prestadas pelo Sr. Welington Marcelo Rezende Florindo Freitas
mostra-se complexa, cuja carga horária semanal máxima
foi de 104 horas, conforme alegado pelo responsável, ou
de 144 horas como apontado pela Instrução Técnica Inicial 42/2014 às fls. 2977.
Verificada pela área técnica “a impossibilidade de apuração da carga horária cumprida para cada responsável,
não se pode afirmar a não prestação integral do serviço
de PSF, tampouco imputar o ressarcimento integral dos
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valores pagos pelo exercício desse vínculo, conforme sugerido pela ITI 42/2014”, o Ministério Público de Contas
propõe a instauração de tomada de contas especial para
apuração de irregularidades ensejadoras de dano ao erário: “diante das incertezas verificadas, ainda que decorrente da ausência de controle da municipalidade, é temerário e deve ser afastado, sob o risco de acarretar enriquecimento ilícito sem causa à Administração Pública”.
Tendo em vista o largo interregno de tempo transcorrido, o que dificulta sobremaneira a constatação das horas trabalhadas pelo defendente em tomada de contas
especial pela administração municipal atual, entendo
deva ser afastado o ressarcimento nesse caso por todos
os citados. Por outro lado, haja vista a relevância do tema, entendo que deva ser recomendado ao atual gestor
que verifique a existência de acúmulo de cargos, empregos e funções por servidores no Município de Iúna.
2.3.4 Realização de pagamentos indevidos a servidor público e a prestador de serviço (item 3.4 da ITC
4420/2017)
Da Instrução Técnica Conclusiva 4420/2017:
“[...]
3.4 – Realização de pagamentos indevidos a servidor
público e a prestador de serviço

A Equipe constatou que alguns servidores e prestadores
de serviços receberam indevidamente pagamentos, conforme relatos a seguir:
Leonardo Sales de Castro
Apontou a equipe que o servidor Leonardo Sales de Castro exercia o cargo de contabilista na Prefeitura Municipal de Iúna e foi aprovado no concurso público de
2007, para o cargo de Contador, tomando posse no dia
28/7/2008, conforme Decreto 610/2008.
Em 10 de agosto de 2008, foi nomeado para exercer o
cargo em comissão de Secretário Municipal da Fazenda
(Decreto 617/2008), permanecendo 10 dias no cargo,
conforme Decreto 619/2008, e retornando ao seu cargo efetivo.
Segundo pontuou a equipe, durante o exercício de 2008
recebeu duas vezes o décimo terceiro salário, conforme
consta na sua ficha financeira: a primeira vez, em maio,
no valor do salário base, como Secretário da Fazenda, no
valor de R$ 2.978,43 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos); e a segunda vez, no
mês de outubro, referente ao cargo efetivo de Contabilista, no valor-base de R$ 1.784,42 (mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Leonardo Sales de Castro – Servidor Público Municipal

Conforme regramento legal, o referido servidor deveria
ter recebido apenas um 13º, proporcional a cada cargo
e salário. Neste sentido estabelece a Lei 2.137, de 8 de
abril de 2008, constando no art. 69, §1º, que o valor do
13º salário corresponderá a 12/12 (doze, doze avos) das
remunerações anteriores ao seu pagamento.

Neuzi de Oliveira Gonçalves – Prestadora de serviço contratada

A partir da ficha financeira, a equipe elaborou a tabela
abaixo, referente ao ano e 2008:

Assim narrou a ITI 42/2014:

Mês / Salário Base / 13º devido mensalmente / 13º re-

Base Legal: Art. 69 e 135 da Lei Municipal 2.137/2008.
Responsáveis:
Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal

www.tce.es.gov.br

cebido / Total recebido a maior / Total a maior em VRTE
janeiro R$ 2.000,00 R$ 166,67 R$ 2.237,60 1.235,36
fevereiro R$ 2.000,00 R$ 166,67
março R$ 2.000,00 R$ 166,67
abril R$ 2.584,00 R$ 215,33
maio R$ 2.978,43 R$ 248,20 R$ 2.978,43
junho R$ 2.978,43 R$ 248,20
julho R$ 2.873,25 R$ 239,44
agosto R$ 2.182,42 R$ 181,87
setembro R$ 1.784,42 R$ 148,70
outubro R$ 1.784,42 R$ 148,70 R$ 1.487,02
novembro R$ 1.784,42 R$ 148,70
dezembro R$ 1.784,42 R$ 148,70
R$ 26.734,21 R$ 2.227,85 R$ 4.465,45
A equipe procedeu ao cálculo da tabela a partir do salário-base, dividindo-o pelos 12 meses do ano e multiplicando pelo número de meses referentes a cada salário.
Desse cálculo foi retirado o 13.º salário, ao qual o servidor Leonardo teria direito no exercício de 2008, proporcional a cada mês.
Assim, em razão dos indícios apontados pela equipe, cabe a citação dos responsáveis para apresentação de justificativas, sob pena de ressarcimento ao erário, do valor
pago a maior que o devido a título de 13º – R$ 2.237,60
– equivalente a 1.235,3558 VRTEs.
Neuzi de Oliveira Gonçalves
Pela denúncia apresentada a esta Corte de Contas, a funcionária Neuzi de Oliveira Gonçalves prestava serviços
em Iúna, como servente escolar. Mas em junho de 2007
foi trabalhar como auxiliar de serviços gerais no Centro
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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Assistencial Espírita “Maria Joana Galotti”/Lar dos Velhinhos (Camag), deixando de prestar serviços ao Município.

montante de R$ 2.797,23 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), equivalente à
1.595,3177 VRTEs.

A equipe averiguou que servidora Neuzi de Oliveira Gonçalves firmou o Contrato n.º 248/2007, em 5 de maio de
2007, para vigorar até dezembro daquele exercício, para
a função de servente escolar, no turno vespertino, com
lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Justificativa Neuzi de Oliveira Gonçalves

Apontou a equipe que na folha de pagamento da servidora Neuzi Gonçalves constava a anotação de que ela teria passado a prestar os seus serviços no Lar dos Velhinhos. E, a partir da ficha financeira, contatou-se indícios
de que a servidora teria recebido vencimentos, nos meses de julho a dezembro de 2007, tanto do Camag quanto da Prefeitura.
Total de rendimentos mensais percebidos no ano de 2007
Mês
Ficha Financeira da Ficha Financeira do
Prefeitura Munici- Centro de Assistênpal de Iúna
cia Espírita Maria
Joana Galoti
Julho
R$ 380,00
R$ 403,07
Agosto
R$ 380,00
R$ 472,26
Setembro
R$ 380,00
R$ 472,26
Outubro
R$ 380,00
R$ 472,26
Novembro
R$ 380,00
R$ 472,26
Dezembro
R$ 897,23
R$ 792,09
R$ 2.797,23
R$ 3.084,20

Conforme Termo de Rescisão da servidora, o contrato
perdurou até 31/12/2007.
Assim, em razão dos indícios apontados pela equipe, cabe a citação do responsável, para apresentação de justificativas, sob pena de cominação da obrigação de ressarcimento ao erário, da quantia paga, indevidamente,
à servidora Neuzi de Oliveira Gonçalves, ou seja, sem a
respectiva prestação de serviços para o município, no

A defendente alegou que realmente exerceu a função de
servente escolar até junho de 2007, quando se desligou
da Prefeitura Municipal de Iúna, e iniciou os trabalhos no
“Lar dos Velhinhos do Caparaó” (Centro Assistencial Maria Giovanninna Gallotti - CAMAG), como Auxiliar de Serviços Gerais.
Aduziu que assinou todos os documentos necessários
quando deixou a Prefeitura, tendo recebido seus direitos na rescisão contratual, e que não recebeu os meses
de julho a dezembro de 2007 conforme narrado na ITI.
Afirmou que, após a CPI da Câmara Municipal de Iúna, a
Prefeitura instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 1011/2009, no qual se emitiu a Decisão anexada
à defesa, impondo sanção administrativa à servidora responsável pelos pagamentos indevidos, conforme Portaria nº 014/2010.
Na sequência, foi determinado o ressarcimento ao erário
público municipal, tendo a defendente juntado aos autos uma Declaração do Setor de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Iúna (fl.3255) atestando que a
servidora responsável pelos pagamentos indevidos teria
ressarcido o montante de R$ 5.392,80, em 36 prestações
de R$149,80.
Justificativa Leonardo Sales de Castro
Alegou o justificante que o equívoco no pagamento do
décimo terceiro a maior foi devidamente reconhecido
pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Iúna
e que os valores já estariam sendo devolvidos mediante
www.tce.es.gov.br

desconto no contracheque.
Assim, comprometeu-se a juntar os devidos comprovantes aos autos assim que finalizado o desconto do valor
relativo ao décimo terceiro pago a maior.
Juntou a sua defesa o Ofício RH SMG Nº 100/2015
(fls.3296/3299), no qual o Setor de Recursos Humanos
da Prefeitura de Iúna apurou, a pedido do defendente,
o pagamento a maior no valor total de R$1.709,65 (R$
1098,43 no cargo de contabilista e R$ 611,22 no cargo
de contador). Ademais, anexou documento por meio do
qual concordou com o valor apurado e com o desconto
em folha em 6 parcelas de R$ 284,94.
Justificativa Sr. Rogério Cruz Silva
O defendente reportou-se, novamente, aos esclarecimentos contidos no item anterior, vez que a Lei Municipal nº. 1.950/2005 prescreve que a competência para controle de jornada de trabalho, pagamentos e elaboração de folha de pagamento, não incumbia ao Prefeito,
mas sim à Secretaria de Recursos Humanos, conforme
dispositivos abaixo transcritos:
Art. 15) A Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento é um Órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação, o
planejamento, a coordenação, a execução e o controle
das atividades referentes a pessoal, expediente, protocolo, arquivo, reprodução gráfica, compras, almoxarifado, patrimônio, zeladoria, licitação, transporte e oficina,
a elaboração das leis do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais, Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Institucional.
Art. 16) As atividades da Secretaria Municipal de Gestão
e Desenvolvimento serão executadas através das seguinTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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tes Sub-Secretarias:
I - Sub-Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
II - Sub-Secretaria de Finanças e Planejamento;
III - Sub-Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Art. 17) As atividades da Sub-Secretaria de Administração e Recursos Humanos são as seguintes:
[...]
b)- Promoção g execução da política de manutenção de
recursos humanos, pela administração de salário, plano
de benefícios sociais e higiene e segurança do trabalho;
[...]
g)- Cumprimento dos atos de admissão, posse, lotação,
distribuição, direitos e vantagens dos servidores;
h)- Registro atualizado da vida funcional de cada servidor;
[...]
l)- Elaboração das folhas de pagamento;
[...]
O defendente colacionou ainda trechos do Acórdão TC
2818/2014 da Primeira Câmara deste Tribunal (processo
TC 8131/2009), de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em que se ressaltou a importância da individualização da pena e a complexidade da
formação da vontade da Administração Pública por meio
de seus agentes:
Entendo que, o presente caso, envolve um tema principal que entendo deve ser debatido, qual seja, a responsabilidade subjetiva e individualização da pena, notadamente, porque em processos julgados neste Plená-

rio proferi voto segundo critérios pertinentes ao nexo de
causalidade entre a ação/omissão do Ordenador de Despesas e a irregularidade apontada.
Neste contexto, merece destaque a posição que adotei
em outros votos, nos quais consolidei o entendimento
sobre a matéria – responsabilidade subjetiva e individualização da pena, senão vejamos:
A formação da vontade da Administração depende da
atuação de vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio do
processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são
praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia, numa relação de interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um agente público. Pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que tenham o ato final expedido por um único agente, dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo administrativo.
[...]
Neste contexto, não se pode exigir que a autoridade
máxima de um Órgão examine todos os atos praticados
pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo,
quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados
pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem
www.tce.es.gov.br

os elementos formais, mas é impossível exigir-lhes que
praticamente refaça-os todos, pois o agente, do ponto
de vista da Administração Pública, deve partir do pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam
para sua ratificação estão corretos. [...] (grifo no original)
Por fim, argumentou o justificante que as razões de decidir constantes do precedente acima devem ser aplicadas
ao presente caso, vez que eventuais falhas na elaboração
e no controle da folha de pagamento não poderiam ser
imputadas ao ordenador de despesas, já que havia setor
e pessoas responsáveis para realização de tais tarefas.
Aduziu que, para haver a responsabilização do Prefeito,
teria que ter havido o controle ou a participação sua em
relação a tais atos, o que não ocorreu.
Análise
3.4.A. Quanto ao pagamento em duplicidade de décimo
terceiro salário ao Sr. Leonardo Sales de Castro:
O Sr. Leonardo Sales de Castro reconheceu o equívoco
no pagamento de décimo terceiro em duplicidade e juntou aos autos um ofício em que o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Iúna apurou, a pedido do próprio
servidor, os valores recebidos indevidamente e determinou o desconto em folha, em seis parcelas de R$284,94,
totalizando R$1.709,65 - valor inferior ao levantado pela equipe de auditoria (R$ 2.237,60).
Embora tenha se comprometido a remeter a esta Corte
os comprovantes de desconto em folha do valor apurado
pelo Setor de Recursos Humanos, o senhor Leonardo Sales de Castro não juntou nova documentação até a presente data – transcorridos mais de 12 meses desde sua
concordância com o desconto proposto pelo RH, ocorrida em 11/06/2015, conforme documento à fl.3302.
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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Após solicitar, diretamente à Controladoria do município
de Iúna, o envio dos comprovantes dos descontos em folha de pagamento, nos foi encaminhada a Ficha Financeira Detalhada do servidor Leonardo Sales de Castro
no ano de 2015 (anexa a esta ITC), da qual se extrai que
houve descontos das seis parcelas nos meses de junho a
novembro daquele ano.
Contudo, cumpre notar que os valores descontados do
servidor totalizam R$ 1.709,65, equivalentes a 636,2398
VRTE, quando o montante devido apurado pela equipe
de auditoria foi de 1.235,3558 VRTE. Assim, ressalta-se
que ainda resta pendente de ressarcimento ao erário
municipal a quantia de 599,1160 VRTE.
O Sr. Rogério Cruz Silva, Prefeito Municipal, também não
chegou a contestar o mérito da irregularidade, arguindo,
em suma, que falhas na elaboração e controle da folha
de pagamento não lhe podem ser imputadas, já que havia setor e agentes responsáveis pela execução de tais
tarefas.
Assiste razão ao responsável. De fato, a Lei Municipal
1.950/2005 estabelece que à Sub-Secretaria de Administração e Recursos Humanos competia a elaboração
da folha de pagamento. Dessa forma, embora o Prefeito
Municipal tenha autorizado pagamento indevido de 13º
salário ao servidor Leonardo Sales, cumpre notar que o
fez com base em folha de pagamento elaborada pelo setor competente.
Nesse contexto, conclui-se pela inexigibilidade de conduta diversa do ordenador de despesas, pois, como autoridade máxima do Executivo Municipal, não é razoável esperar que, antes de autorizar a despesa, efetuasse
a conferência dos valores destinados a cada servidor na
folha de pagamento, tampouco verificar se já havia paga-

mento de 13º salário ao servidor em mês anterior.
Neste ponto, vale destacar trecho do Acórdão 2781/2016 – Plenário do Tribunal de Contas da
União (Processo 000.630/2012-8, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler):
73.No âmbito dos processos nesta Corte de Contas, a
responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, segue a regra geral da responsabilidade civil, ou seja, é de natureza subjetiva. São, portanto, exigidos simultaneamente três pressupostos para a responsabilização, quais sejam: (i) o ato ilícito na gestão dos recursos públicos, o que se encontra bem delineado na deliberação embargada; (ii) a conduta dolosa ou culposa e;
(iii) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Há de ser investigado, ainda, se houve a ocorrência de algum eventual excludente de culpabilidade, tal como a inexigibilidade de conduta diversa ou a ausência de potencial conhecimento da ilicitude. [...]
Sendo a inexigibilidade de conduta diversa uma excludente de culpabilidade, que deve ser verificada na apuração da responsabilidade subjetiva perante esta Corte,
sugere-se o afastamento da responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva pela irregularidade em tela.
Considerando que foram chamados aos autos apenas o
Prefeito e o beneficiário do pagamento indevido, ressalta-se ainda que, conforme sustentado pelo defendente,
há precedentes desta Corte que afastaram a responsabilidade do gestor em casos em que a individualização
das responsabilidades restou prejudicada pelo não chamamento aos autos dos demais agentes possivelmente
envolvidos, a exemplo dos Processos TC nº 1989/2010
www.tce.es.gov.br

(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12
(Acórdão 231/13), 7384/12(Acórdão 161/13) e 2873/09
(Acórdão 258/2015), cujo trecho transcreve-se a seguir:
(...) Neste contexto, não se pode exigir que autoridade
máxima de um Órgão examine todos os atos praticados
pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo,
quando existe responsabilidade direta de outros agentes
públicos. Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados pelos agentes superiores se os atos anteriores
possuem os elementos formais, mas é impossível exigir
lhes que praticamente refaça-os todos, pois o agente,
do ponto de vista da Administração Pública, deve partir
do pressuposto de que os atos de seus antecessores que
chegam para sua ratificação estão corretos.
Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão a
caracterização do nexo de causalidade da irregularidade
com a atuação da agente apontado como responsável, e,
tendo em vista que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção
a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização do agente nas irregularidades ora apontadas. Considerando, ainda, que não houve à época da instrução
processual o chamamento aos autos dos demais agentes possivelmente envolvidos, e, por derradeiro, considerando que a sanção deve ser aplicada na medida da
culpabilidade do agente, ou seja, a responsabilidade deve ser individualizada, o que não ocorreu nos presentes
autos, entendo que a ação punitiva por parte deste Tribunal está nesse momento prejudicada.
Assim, opina-se pela manutenção da irregularidade em
face do Sr. Leonardo Sales de Castro, visto que ainda resta pendente o ressarcimento de 599,1160 VRTE indeviTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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damente recebidos a título de 13º salário, afastando-se
a responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva pelas razões
acima expostas.
3.4.B. Quanto ao pagamento indevido à senhora Neuzi
de Oliveira Gonçalves:
A Sra. Neuzi de Oliveira Gonçalves trouxe aos autos
uma Declaração expedida pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iúna (fl.3255), atestando
que a servidora responsável pelos pagamentos indevidos após seu desligamento da Prefeitura teria ressarcido
aos cofres municipais o montante de R$ 5.392,80, em 36
prestações de R$149,80, decorrente de decisão exarada
no Processo Administrativo Disciplinar nº 1011/2009. Tal
valor excede os 1.595,3177 VRTE apurados pela auditoria.
Dessa forma, considerando que a Administração de Iúna adotou medidas administrativas para caracterização e
elisão do dano, tendo sido juntada aos autos a comprovação de ressarcimento ao erário municipal da importância devida, não há que se falar em imputação de débito no presente item, sob pena de enriquecimento sem
causa da Administração Pública.
Assim, identificadas a inexistência de imputação de débito e a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal,
conforme item 2.1 desta ITC, opina-se pela extinção do
processo, por ausência de justa causa, em face da Sra.
Neuzi Oliveira Gonçalves e do Sr. Rogério Cruz Silva, nos
termos do art. 375 do Regimento Interno desta Corte.
O Ministério Público de Contas defende posição distinta
da área técnica, nos seguintes termos:
“[...]
3.3. Verifica-se da irregularidade elencada no item 2.4 da

ITI 42/2014 (realização de pagamentos indevidos a servidor público) que o próprio servidor, Leonardo Sales, reconheceu o pagamento a maior a título de décimo terceiro salário, contudo, em valor inferior ao apurado pela auditoria.
Constatou-se o pagamento da verba natalina de forma
integral e duplicada no ano de 2008, uma referente ao
cargo de Secretário Municipal da Fazenda, o qual permaneceu de 7/4/2008 a 22/07/2008 e por 10 dias no mês
de agosto, além de outra, no cargo efetivo de contador,
quando o correto seria proporcionalizar os valores, tendo em vista que exerceu dois cargos públicos no mesmo ano.
Cabe salientar que foi colacionado aos autos comprovantes de pagamento da importância de R$ 1.709,65,
equivalente a 636,2398 VRTE’s, pagos por meio de descontos na folha de pagamentos do servidor em 6 parcelas de 284,94.
Diante do erro operacional da prefeitura de Iúna em efetuar pagamento a maior ao servidor se faz necessária à
devolução ao erário da verba recebida, sob pena de ficar
caracterizado o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento da administração.
Desse modo, remanesce o prejuízo ao erário no montante de 599,116 VRTE’S, sendo o servidor e o ordenador de despesas do ente, por conseguinte, condenados
a ressarcir ao erário municipal a importância recebida a
maior a título de 13º salário.
[...]”
A documentação colacionada aos autos pela equipe técnica traz a ficha financeira do Sr. Leonardo Sales de Castro na Prefeitura de Iúna, comprovando o pagamento de
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13º salário por duas vezes no ano. O defendente comprova que informou o fato ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Iúna (Ofício RH SMG Nº 100/2015
- fls.3296/3299), que constatou o pagamento a maior
no valor de R$1.709,65 à época, valor esse que foi pago pelo Sr. Leonardo Sales de Castro em 6 parcelas de R$
284,94, com desconto em folha.
Conforme cálculos efetuados pela área técnica desta
Corte, ainda restaria o valor de 599,11 VRTE a ser ressarcido ao erário a esse mesmo título.
O cálculo procedido pelo setor responsável da Administração a princípio é considerado como correto pelo servidor público. Não haveria motivos aparentes para duvidar que o setor apropriado para realizar os cálculos da
remuneração do servidor tenha se enganado.
Não se pode cobrar a posteriori nem descontar na folha de pagamentos de servidor dinheiro que ele recebeu, de boa-fé, junto com o salário, mesmo que esse
valor seja indevido ou tenha sido pago a mais por erro
da Administração.
No que concerne à análise referente à responsabilização
dos defendentes e possibilidade de imputação de ressarcimento, de acordo com o entendimento jurisprudencial
das Cortes de Contas Nacionais, tem-se como elementos
fundamentais para a dispensa de devolução de valores
indevidamente pagos a servidor que as importâncias tenham caráter alimentar e tenham sido percebidas de boa-fé pelo servidor.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, aprofundando a
matéria, fixou quatro requisitos que devem coexistir no
caso concreto para que o servidor seja liberado da exigência de ressarcimento de valores que lhe foram indeTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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vidamente pagos pela Administração. Tais requisitos foram definidos pelo Plenário do STF no julgamento do MS
25.641, quais sejam: 1) a boa-fé do servidor administrado; 2) ausência, por parte do servidor, de influência ou
interferência para a concessão da vantagem impugnada;
3) existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e 4) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.
Não há provas da existência de má fé ou de que o servidor tenha influenciado ou interferido na concessão do
pagamento, pelo contrário, o próprio informou do pagamento a maior e ressarciu o valor estipulado pelo Setor
de Recursos Humanos da Prefeitura de Iúna.
Entendo, portanto, presentes os requisitos de boa fé, dúvida plausível e ausência de interferência do servidor para a concessão do pagamento do 13º e o cálculo da restituição do excedente, a fim de afastar o ressarcimento
imposto, além do fato de que o decurso de tempo consolida situações cujo desfazimento representa ônus desproporcional a quem o tiver de suportar.
Por tais razões, afasto a responsabilidade dos responsáveis pelo ressarcimento dos valores indevidamente recebidos a título de 13º salário pagos ao Leonardo Sales
de Castro.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Relator
VOTO RELATOR TC-0248/2019
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia formulada pelo senhor Edson Márcio de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Iúna à época, postulada na data de 28 de abril de
2008, por meio do Ofício OF.GP.CMI/2008, protocolo nº
004518, em face do Município de Iúna, motivado por supostas irregularidades na contratação e pagamento de
pessoal, ocorridos no exercício de 2006.
Em apenso o processo TC 4555/2008 refere-se ao encaminhamento também pelo senhor Edson Márcio de Almeida do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI que apurou irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Iúna nos anos de
2005 a 2008.
Foi realizada auditoria para apuração dos fatos denunciados, sendo gerado o Relatório de Auditoria Especial
nº RA-E 7/2010 (fls. 105-184), onde foram registradas
as algumas irregularidades observadas nos processos TC
2528/2008 e TC 4555/2008.
Seguiu-se a Manifestação Técnica MTP 57/2014 onde
observou que das supostas irregularidades trazidas no
Relatório de Auditoria Especial nº RA-E 7/2010, em algumas não foi constatado dano ao erário, sugerindo para esses casos a prescrição da pretensão punitiva desta
Corte, haja vista o lapso temporal entre o fato gerador
das irregularidades e o ano de 2014.
Seguiu-se a Instrução Técnica Inicial ITI 42/2014 (fls.
2965/2996), onde sugeriu-se a citação dos responsáveis
www.tce.es.gov.br

para manifestarem-se apenas acerca das irregularidades
em que teria ocorrido possível dano ao erário.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou às fls. 3001-3004, em 31 de março de 2014, pela inocorrência da prescrição punitiva, nos
seguintes termos:
“[...] Cabe verificar, portanto, o entendimento técnico
quanto à ocorrência da consumação da prescrição da
pretensão punitiva no que concerne às irregularidades
indicadas no RA-E 7/2010, das quais não resultaram dano econômico e financeiro ao erário, cujo prazo restou
fixado em cinco anos pelo art. 71 da Lei Complementar
n° 621/2012.
Conforme § 1º do referido artigo “a prescrição poderá
ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
No caso vertente, nota-se dos autos que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento da ocorrência do fato – exercícios de 2005 a 2008, sendo posteriormente suspenso
na data de 19 de agosto de 2008, pela determinação de
diligência (fl. 90).
Nos termos do art. 51 da LC n. 621/12, constituem instrumentos de fiscalização as auditorias, inspeções, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos.
Na espécie, a auditoria especial revelou-se a diligência
necessária à apuração dos fatos representados. Assim,
a decisão TC-4052/2008 constitui atitude que evidencia
ausência de inércia, requisito essencial para a prescrição.
Segundo entendimento exarado no Acórdão 904/2003
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do Tribunal de Contas da União, a interrupção faz com
que o prazo prescricional retorne ao início da contagem,
diversamente da suspensão, que, cessados os motivos,
recomeça a correr com o prazo que restava da suspensão.
Deste modo, a contagem prescricional iniciou-se nos
anos 2005 a 2008, havendo paralisação na data de 19 de
agosto de 2008 – determinação da diligência – até a data
de 13 de janeiro de 2010 – total cumprimento da diligência, voltando a correr pelo tempo remanescente.
Assim, no que se refere às irregularidades praticadas
após a data de 05/11/2007 e aquelas observadas durante o exercício de 2008 (5.2.1 – Descumprimento da Lei
Municipal n. 1.857/2003, 5.2.3 – Ausência de quadro
de movimentação de Pessoal em diversas secretarias,
5.2.4 – Concessão de horas extras sem critérios, 5.2.7 –
Ausência de lei autorizativa e de processo seletivo simplificado para contratações temporárias, 5.2.8 – Contratação Temporária e recontratação ilegal, 5.2.11 – Contratações Temporárias na Secretaria Municipal de Educação sem autorização legislativa e 5.2.13 – Desvio de
função de servidores) não há que se falar em prescrição.
Não obstante, importante salientar que apesar de não
serem observadas no exercício de 2008, as contratações
feitas por meio de Recibos de Pagamentos Autônomos
(RPAs) aventadas no item 5.2.9 também não prescreveram, porque somente foram finalizadas em 31/12/2007
(DOC 37), restando, portanto, ainda, 1 mês e 25 dias para realizar a citação do responsável, interrompendo-se
o prazo prescricional, com base no art. 71, § 4° da LC n.
621/12, sendo possível aplicar, caso mantida a irregularidade, a penalidade condizente.
Posto isso, manifesta-se o Ministério Público de Contas

pela inocorrência da prescrição da punitiva nos termos acima proferidos, pugnando seja os autos encaminhados à 3ª
SCE para complementação da instrução técnica inicial, nos moldes do art. 316 da Resolução TC n. 261/13, atentando-se para a urgência que o caso requer, para, em ato contínuo, determinar a citação do(s) responsável(eis), na forma legal e regimental.[...]”
Acolhendo o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, o Relator encaminhou os autos para complementação, conforme elaborada na Instrução Técnica Inicial Complementar ITI 625/2014 (fls. 3013/3027) de 29 de abril
de 2014.
Desta forma, foi exarado o VOTO 1583/2014 (fls.3031-3043) pugnando pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, e pela citação e notificação dos responsáveis, ratificado pela Decisão TC - 4437/2014 – Primeira Câmara.
Termo de
Citação
1626/2014
1627/2014
1628/2014
1629/2014
1630/2014
1631/2014
1632/2014

responsável
Rogério Cruz Silva
Regina Coeli Santana Lima
Welington Marcelo R. Florindo Freitas
Raquel Alves Aurich
Vivaldo Hubner Vieira
Leonardo Sales de Castro
Neuzi Oliveira Gonçalves

data da juntada da contra fé
23/10/2014
17/11/2014
15/10/2014
08/10/2014
-08/10/2014
17/11/2014

data do recebimento
09/09/2014
05/11/2014
30/09/2014
29/08/2014
-29/08/2014
04/11/2014

Justificativas
(fls.)
3260/3282
3235/3236
3072
3073/3224
-3294/3302
3237/3255

Tendo deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme informado pela Secretaria Geral das Sessões às
fls. 3306, decidiu-se pela declaração de revelia do Sr. Vivaldo Hubner Vieira, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1571/2015 (fls. 3307-3308).
As supostas irregularidades foram analisadas pela área técnica na Instrução Técnica Conclusiva 4420/2016 opinando
pela procedência parcial da denúncia, por acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva desta Corte suscitada, e pela manutenção da seguinte inconsistência apontada em auditoria:
4.1.1 – REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A SERVIDOR PÚBLICO E A PRESTADOR DE SERVIÇO (item 2.4 da ITI
42/2014 e item 3.4.A da ITC)
Base Legal: Art. 69 e 135 da Lei Municipal 2.137/2008.
Responsável: Leonardo Sales de Castro – Servidor Público Municipal
Ressarcimento: 599,1160 VRTE
Após, o Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira manifestou-se no Parecer
6024/2017, anuiu com a prescrição da pretensão punitiva, contudo, divergiu em parte da conclusão da área técnica,
mantendo as irregularidades além da mantida pela área técnica (item 2.4 da ITI 42/2014), aquelas descritas nos itens
nos itens 2.1 (pagamento indevido de insalubridade e periculosidade) e 2.2 (custo indevido com a cessão de servidor)
www.tce.es.gov.br
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da ITI 42/2014, e por determinar à Prefeitura de Iúna a
instauração de tomada de contas especial com a finalidade de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano em decorrência dos itens
2.3 (acumulação de jornada de trabalho irregular e incompatível) da ITI 42/2014.
Na sessão do dia 07 de julho de 2018, proferi o voto
3088/2018-5 com a seguinte proposta de deliberação:
DECISÃO
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, por:
1. Seja decretada a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas no tocante às irregularidades aqui tratadas, nos termos do art. 71, caput, da LC n.
621/2012;
2. MANTER a seguinte irregularidade apontada em auditoria, sob a responsabilidade do senhor Rogério Cruz
Silva, ex-Prefeito Municipal de Iúna:
2.1 Custo indevido com a cessão de servidor (item 3.2
da ITC 4420/2017)
Base Legal: Art.2º, §3º, do Decreto Municipal 1.432/2003,
art. 2º, da Portaria de Cessão do Servidor (07/2005) e
Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, do Termo de Cessão de Pessoal 1/2005.
Responsável: Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Ressarcimento: 4.068,03 VRTE (quatro mil e sessenta e
oito VRTE e três centésimos)
3 PRELIMINARMENTE, de acordo com o art. 157, § 3º do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas, pela REJEI-

ÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA no tocante ao item acima, dando-se ciência ao senhor Rogério Cruz Silva para que, em novo e improrrogável PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS recolha ao erário municipal a importância detalhada no item 2.1 deste Acórdão;
4 ALERTAR que, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, 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.
Sobreveio solicitação de vista do Conselheiro Rodrigo
Chamoun, que devolveu os autos no prazo regimental,
sem voto escrito.
Na sessão do dia 05/09/2018, foi proposto o sobrestamento dos autos, haja vista a Decisão Plenária nº
09/2018 desta Corte, que deliberou por sobrestar, até a
publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com
repercussão geral reconhecida, todos os processos onde houvesse instrução apontando a existência de dano
ao erário ensejando, portanto, ressarcimento aos cofres
públicos e ainda o reconhecimento da ocorrência do fenômeno prescricional - Decisão 2503/2018, peça 12 do
processo.
Considerando, no entanto, o conteúdo da recente Decisão 14/2018, de 06/11/2018, que revogou a Decisão
09/2018, vieram-me os autos por meio do Despacho nº
61166/2018 da Secretaria-Geral das Sessões, para seu
prosseguimento.
Feito o histórico e considerando o decisum acima mencionado, apresento o presente processo a este colegiado para que se prossiga seu julgamento, reiterando towww.tce.es.gov.br

dos os termos do meu Voto de nº 3088/2018, prolatado
em 07/07/2018.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO TC 2528/2008-3:
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, por:
1.1. DECRETAR a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas no tocante às irregularidades aqui tratadas, nos termos do art. 71, caput, da LC n. 621/2012;
1.2. MANTER a seguinte irregularidade apontada em
auditoria, sob a responsabilidade do senhor Rogério
Cruz Silva, ex-Prefeito Municipal de Iúna:
1.2.1 Custo indevido com a cessão de servidor (item 3.2
da ITC 4420/2017)
Base Legal: Art.2º, §3º, do Decreto Municipal 1.432/2003,
art. 2º, da Portaria de Cessão do Servidor (07/2005) e
Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, do Termo de Cessão de Pessoal 1/2005.
Responsável: Rogério Cruz Silva – Prefeito Municipal
Ressarcimento: 4.068,03 VRTE (quatro mil e sessenta e
oito VRTE e três centésimos)
1.3. REJEITAR DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA, PRELIMINARMENTE, no tocante ao item acima, dando-se ciência ao senhor Rogério Cruz Silva para que, em novo e improrrogável PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha ao erário municipal a importância detalhada no item 2.1 deste
Acórdão, de acordo com o art. 157, § 3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas;
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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1.4. ALERTAR que, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, 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.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

27952-ES)

[...]

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA – PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019
– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO E CÓPIA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO
DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL – INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – PERICULUM IN MORA INVERSO – RITO ORDINÁRIO – NOTIFICAÇÃO - 10 DIAS - CIÊNCIA.

Igualmente, ao analisar o Edital em comento, a denunciante/representante apurou pontos de direcionamento
do edital, além de superdimensionamento do objeto,
em claro favorecimento à terceiro para mazelada concepção de Ata de Registro de Preços, que serão mérito
dessa denúncia/representação.

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

Representante: OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Trata-se de representação, com pedido de provimento liminar cautelar, formulada pela pessoa jurídica de direito privado Osiris Comércio e Serviços ltda, em que foram
narrados indícios de irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico Registro de Preços n° 001/2019, da Prefeitura Municipal de Iconha, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada em serviço de solução continuada de impressão e cópia, compreendendo a cessão
de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
substituição de peças e consumíveis necessários (Exceto papel), conforme especificações constantes do anexo II, do Edital.

Procurador: OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB:

Em síntese, foi alegado o seguinte:

Decisão 00277/2019-5
Processo: 01315/2019-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iconha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MONICA MAROTO SOARES, JOAO PAGANINI, POLYANNA HELVECIO
GOMES

www.tce.es.gov.br

Desta feita, destaca-se ainda, que o Edital aparentemente é muito semelhante ao Edital da Prefeitura Municipal
de Itapemirim-ES, que por sua vez, está sendo atacado
no Poder Judiciário por favorecimento e direcionamento.
O Edital em questão está tão mazelado, que mistura vários tipos de serviços em lote ÚNICO, claramente com
objetivo de cercear a participação de interessados essa
dos e consequentemente beneficiar a outrem.
Como já dito, o objeto licitatório é de “Outsourcing de
impressão’’. Contudo, o edital exige que a mesma arrematante ainda preste serviço de manutenção preventiva e corretiva do maquinário já existente nas dependências da Prefeitura!
Como se não bastasse, a mesma· empresa arrematante
ainda terá a obrigação de FAZER RECARGA DE CARTUCHOS de outros equipamentos.
Douto Conselheiro, a situação ainda se mais gravosa
quando deparamos com o “superdimensionamento” do
objeto. O edital traz um quantitativo máximo de 852 (oitocentos e cinquenta e dois) equipamentos, exatamente, repetiremos 852 (oitocentos e cinquenta e dois)
equipamentos!
Ora, se consideramos que o município de Iconha tem
12.553 habitantes, a contratação equivale a 1 (um) apaTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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relho multifuncional para cada 14 (quatorze) habitantes.
Tal superdimensionamento traz à luz a possibilidade da
municipalidade está agindo para suprir interesse de terceiros, já que a celebração de Ata de Registro de Preços
nesse quantitativo - totalmente desnecessário para o Ente se toma um objeto altamente comercial, que poderá
ser aderido por diversas outras prefeituras. Possivelmente, a municipalidade está agindo de “boi de piranha”.
Igualmente, a municipalidade sequer justifica a necessidade desse gigante quantitativo, pois traz um rol apenas
62 locais de instalação de maquinas. Então, porque 852
máquinas?
No mesmo sentido, em acesso ao sitio virtual da Prefeitura Municipal de Iconha, mais precisamente no Portal
da Transparência, apuramos que a Prefeitura tem em
seu quadro o total de 492 (quatrocentos e noventa e dois
servidores), ou seja, pelo mazelado Edital temos a média
de 1,7 impressoras por servidor!
[...]
Por fim, pleiteou a suspensão do procedimento licitatório de Pregão Presencial n° 001/2019, que estava marcado para o dia 07/02/2019, para apuração pela Corte de
Contas da irregularidade apontada.
Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade, conheci a representação e determinei a notificação
da Pregoeira Oficial da Prefeitura de Iconha, senhora
Polyanna Helvecio Gomes, e da Secretária Municipal de
Administração, senhora Mônica Maroto Soares, para se
manifestarem sobre as irregularidades apontadas, bem
como a ciência ao Prefeito Municipal, Senhor João Paganini, sobre o procedimento fiscalizatório em andamento, conforme Decisão Monocrática 0097/2019-7 (even-

to 08).
Os agentes notificados apresentaram os esclarecimentos
que constam da Resposta de Comunicação 116/20196 (evento 15) e peças complementares 2106/2019-6
(evento 16), 2107/2019-1 (evento 17) e 2108/2019-5
(evento 18).

possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões.
Assim, passa-se a decidir em estrita sede de cognição sumária próprio das cautelares, sendo inadequada qualquer manifestação meritória deste Tribunal.

Submetido o feito ao crivo do Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da informação e Comunicação, elaborou-se a Manifestação Técnica 827/2019-3 (evento 24),
na qual a área técnica concluiu que restou caracterizado
periculum in mora inverso que impede, no caso, a concessão da medida cautelar em face do grave risco de lesão à ordem pública, nos seguintes termos:

Por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na Manifestação Técnica
00827/2019-3, especialmente para em sede de manifestação preliminar propor a não concessão da medida cautelar pleiteada, adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:

[...]

2 DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13:

Ante todo o exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento à consideração superior:
Indeferir a medida cautelar pleiteada, em razão do periculum in mora inverso no caso concreto;
Determinar que os presentes autos caminhem sob o rito
ordinário, a fim de que esta corte possa analisar o mérito
das questões travadas nos autos;
Cientificar a representante da decisão do tribunal, nos
termos do artigo 307, §7º do RITCEES.

[...]

Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:

[...]

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e

II FUNDAMENTAÇÃO

II - risco de ineficácia da decisão de mérito.

Destaco de antemão que o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu o poder geral de cautela dos Tribunais de
Contas, sendo que nos termos do art. 1º, inciso XV, art.
9º, inciso XXXV e art. 288, inciso XI, ambos do Regimento Interno desta Corte de Contas, esta Corte de Contas

O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, definido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:

www.tce.es.gov.br

Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

64

ATOS DA 1a CÂMARA

juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar.
Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional
cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que esta diante da iminência de não alcançar
os resultados práticos dele esperados. E esta situação de
perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de
que a efetividade de um processo venha a sofrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo
necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.

Como dito acima, são pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de prova inequívoca que conduza
a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Dessa forma é necessário realizar uma avaliação preliminar para verificar a presença ou não de tais pressupostos
no caso concreto.
Indícios de direcionamento do edital
A representante afirma o seguinte em relação ao Pregão
Presencial n° 01/2019, da Prefeitura Municipal de Iconha:
[...]
Igualmente, ao analisar o Edital em comento, a denunciante/representante apurou pontos de direcionamento
do edital, além de superdimensionamento do objeto,
em claro favorecimento à terceiro para mazelada concepção de Ata de Registro de Preços, que serão mérito
dessa denúncia/representação.
Desta feita, destaca-se ainda, que o Edital aparentemente é muito semelhante ao Edital da Prefeitura Municipal de Itapemirim-ES, que por sua vez, está sendo atacado no Poder Judiciário por favorecimento e direcionamento.
O Edital em questão está tão mazelado, que mistura vários tipos de serviços em lote ÚNICO, claramente com
objetivo de cercear a participação de interessados essa
dos e consequentemente beneficiar a outrem.
Como já dito, o objeto licitatório é de “Outsourcing de
impressão’’. Contudo, o edital exige que a mesma arrematante ainda preste serviço de manutenção preventiva e corretiva do maquinário já existente nas depenwww.tce.es.gov.br

dências da Prefeitura!
Como se não bastasse, a mesma empresa arrematante
ainda terá a obrigação de FAZER RECARGA DE CARTUCHOS de outros equipamentos.
Douto Conselheiro, a situação ainda se mais gravosa
quando deparamos com o “superdimensionamento” do
objeto. O edital traz um quantitativo máximo de 852 (oitocentos e cinquenta e dois) equipamentos, exatamente, repetiremos 852 (oitocentos e cinquenta e dois)
equipamentos!
Ora, se consideramos que o município de Iconha tem
12.553 habitantes, a contratação equivale a 1 (um) aparelho multifuncional para cada 14 (quatorze) habitantes.
Tal superdimensionamento traz à luz a possibilidade da
municipalidade está agindo para suprir interesse de terceiros, já que a celebração de Ata de Registro de Preços
nesse quantitativo - totalmente desnecessário para o Ente se toma um objeto altamente comercial, que poderá
ser aderido por diversas outras prefeituras. Possivelmente, a municipalidade está agindo de “boi de piranha”.
Igualmente, a municipalidade sequer justifica a necessidade desse gigante quantitativo, pois traz um rol apenas
62 locais de instalação de maquinas. Então, porque 852
máquinas?
No mesmo sentido, em acesso ao sitio virtual da Prefeitura Municipal de Iconha, mais precisamente no Portal
da Transparência, apuramos que a Prefeitura tem em
seu quadro o total de 492 (quatrocentos e noventa e dois
servidores), ou seja, pelo mazelado Edital temos a média
de 1,7 impressoras por servidor!
[...]
Pois bem, Emérito Conselheiro, pasme, mas o Edital no
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item 7.6.4 ainda traz a exigência de atendimento em
horas. Senão vejamos: 4h corridas de tempo máximo para o atendimento, 6h para solução do problema.
Contudo, para os equipamentos de propriedade da Municipalidade, os já existentes, a contratada terá o prazo
de 48h para realização do serviço. Sem contar que Iconha é uma cidade da região interior sul do estado, e os
equipamentos estão espalhados pelas escolas e creches
da Cidade.
[…]
Desta feita, quanto juntado a especificação trazida do
objeto com os prazos de instalação, tudo nos leva a crer
que há indícios de direcionamento no Edital. Fazendo-nos acreditar, inclusive, que a especificação tenha sido
feita com base no maquinário de alguma empresa (supostamente “OKIDATA”), além das exigências de vários
serviços dentro do mesmo lote – Único – para supostamente espantar os demais concorrentes. (g.n.)
[...]
Por meio da Petição Intercorrente 177/2019-2, a representante traz aos autos cópia da ata da sessão do Pregão 103/2018 da Prefeitura Municipal de Itapemirim-ES,
cujo edital seria muito semelhante ao do Pregão Presencial 01/2019 da Prefeitura Municipal de Iconha. Segundo a representante, este documento demonstra que “a
participação no Pregão foi das mesmas empresas, uma
delas até desconhecida no mercado, e coincidentemente a vencedora foi a mesma” - o que corroboraria a tese
de suposto direcionamento nos certames à tal empresa.
Esclarecimentos
Os notificados prestaram os seguintes esclarecimentos
acerca da medida cautelar:

[...]
Ante a ausência de impugnação ao instrumento convocatório, a sessão de licitação ocorreu conforme designação anterior, a qual contou com a participação de 03
(três) empresas do ramo.
Ocorre que, após o término da sessão pública, a Pregoeira tomou ciência da presente Representação, bem como
da respectiva Decisão Monocrática, razão pela qual, por
medida de cautela, suspendeu a sessão pública do Pregão Presencial nº 002/2019, designada para às 11 horas,
por se tratar de contratação semelhante àquela contida no Pregão Presencial nº 001/2019, o qual também foi
suspenso para prestação das informações em questão.
[…]
Cumpre-nos esclarecer que a contratação objetiva a continuidade na prestação do serviço público, sendo que a
suspensão do procedimento licitatório comprometerá a
eficiência da Administração Pública.
Ainda que, como defendido pelo Representante, não se
trate de contratação emergencial, tal como “insumo de
saúde ou algo desta monta”, a contratação “comum” para serviço de impressão, afetará a eficiência da máquina
pública, bem como a continuidade dos serviços prestados, caso não seja efetivada.
Afinal, o serviço de solução de impressão é essencial para a Administração Pública em vários pontos, especialmente com o início do ano letivo escolar para atendimento da demanda das escolas da rede pública municipal de ensino, bem como para os serviços administrativos das unidades de saúde, além de ser essencial a atuação administrativa com formalização de processos e procedimentos.
www.tce.es.gov.br

Em relação à suposta semelhança com o edital de Itapemirim, os notificados argumentam que
(…) tal alegação baseia-se unicamente na semelhança entre a indicação do objeto de ambos os feitos, sem,
contudo, analisar minuciosamente a discrepância entre
a descrição dos serviços pretendidos por Iconha e os serviços pretendidos por ltapemirim, uma vez que esta municipalidade objetiva, além da locação e manutenção
de impressoras, o serviço de manutenção e recarga de
equipamentos pertencentes ao patrimônio do município
(Anexo II do Edital), ao passo que o Município de ltapemirim visa a solução continuada de impressão com manutenção de impressora.
Contudo, verifica-se, ainda, diversos contrastes entre os
instrumentos convocatórios, destacando-se que a Prefeitura Municipal de ltapemirim optou pela licitação do tipo Menor Preço por item, ao passo que o Município de
Iconha optou pelo tipo Menor Preço global.
Cumpre-nos destacar que as demais semelhanças decorrem do fato de que a Lei nº 8.666/1993 estabelece
um rol de cláusulas obrigatórias na elaboração do edital, razão pela qual, diversos editais possuem similaridade, não apenas os editais do Município de Iconha e de
Itapemirim.
Todavia a essencialidade das disposições editalícias de
Iconha e ltapemirim são diferentes, o que toma a referida alegação completamente infundada.
Sobre a licitação dos serviços em lote único, afirmam
que essa opção visava economicidade e ganho de escala,
conforme justificado no projeto básico.
No que tange ao suposto superdimensionamento do objeto, aduzem que:
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[...] o Representante, equivocadamente concluiu que, a
locação de equipamentos e os serviços de manutenção
se dariam de forma unitária, quando na realidade, referem-se à contratação pelo período de 12 meses.

certame com a melhor proposta de menor preço global,
“demonstrando-se claramente a vantajosidade da contratação para a Administração Pública Municipal”.

do, a representante não juntou qualquer documentação
evidenciando os pontos atacados na alegada medida judicial.

Análise preliminar

[...]

A representação aponta que os seguintes pontos consistiriam em indícios de direcionamento no Edital do Pregão Presencial 001/2019:

Diante da ausência de especificação dos pontos semelhantes nos dois editais que caracterizariam o suposto
direcionamento, entende-se que a simples participação
das mesmas empresas nos certames das duas municipalidades, localizadas na mesma região, também não é suficiente para caracterizar, por si só, o direcionamento da
licitação – ainda que a mesma empresa tenha se sagrado
vencedora em ambos.

A tese em questão é facilmente derrubada pela simples
leitura do instrumento convocatório, onde resta claro
em seu Anexo II o quantitativo de 85 itens, sendo: 72 locações e manutenções de equipamentos e 13 serviços
de manutenção e recarga dos equipamentos pertencentes ao Município para um período de 12 meses.
Sobre a adoção do Sistema de Registro de Preços, destacam suas vantagens e alegam o seguinte:
[…] Novamente, o Representante, de modo malicioso,
para não se dizer ofensivo, conjecturou que o Município
de Iconha instaurou o presente procedimento com intuito de beneficiar terceiros, haja vista que, na concepção
do mesmo, o quantitativo exorbitante de itens (852 equipamentos) seria altamente comercial, atraindo diversos
municípios a aderirem a eventual ata de registro de preços.
No entanto, restou-se comprovado o equívoco do Representante quanto a interpretação do quantitativo das locações, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação de que esta municipalidade estaria agindo de “boi de
piranha”, expressão esta que desonra, mancha, desvirtua as autoridades municipais.
Por fim, argumentam que “não houve frustração na ampla concorrência do certame, que foi amplamente divulgado” e contou com a participação de três empresas,
conforme documentação anexa. Informam que a empresa TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI ME venceu o

Semelhança com o edital do Pregão 103/2018, realizado
pela Prefeitura de Itapemirim, o qual estaria sendo atacado no Poder Judiciário por favorecimento e direcionamento;
Superdimensionamento do objeto, tendo em vista que o
edital traz um quantitativo máximo de 852 equipamentos;
Aglutinação de diversos serviços em lote único, incluindo
a manutenção preventiva e corretiva, bem como recarga
de cartuchos, do maquinário já existente nas dependências da Prefeitura;
O item 7.6.4 do edital estipula prazos curtos de atendimento e solução de problemas: 4 horas corridas de tempo máximo para o atendimento, 6 horas para solução do
problema. Para os equipamentos de propriedade da Municipalidade, a contratada terá o prazo de 48 horas para
realização dos serviços de manutenção;
A especificação tenha sido feita com base no maquinário
de alguma empresa “(supostamente OKIDATA)”.
Quanto ao primeiro ponto, a representação afirma que a
semelhança com o edital do Pregão 103/2018 da Prefeitura Municipal de Itapemirim-ES, supostamente questionado judicialmente por “favorecimento e direcionamento”, evidenciaria direcionamento do Pregão Presencial 01/2019, da Prefeitura Municipal de Iconha. Contuwww.tce.es.gov.br

Quanto ao superdimensionamento do objeto, a simples
leitura do Anexo II do edital revela que houve um equívoco na interpretação da representante, tal como alegado pelos notificados. Embora a representante tenha entendido que a coluna quantidade se refira aos equipamentos, está claro na tabela que cada item é um equipamento, a unidade é mês e a quantidade 12 (meses). Dessa forma, depreende-se do Anexo II o quantitativo de 85
itens, sendo 72 locações e manutenções de equipamentos da contratada e 13 serviços de manutenção e recarga dos equipamentos pertencentes ao Município, para
um período de 12 meses. Portanto, o objeto não consiste em 852 máquinas e não há que se falar em superdimensionamento.
Sobre a aglutinação de diversos serviços em lote único,
cabe notar que, conforme alegado pelos notificados, o
item 3 do Anexo I do edital traz como justificativas a economicidade e ganho de escala dessa opção, nos seguintes termos:
3.2. A contratação deve proceder por lote único haja vista que o objeto é único (serviço de impressão é plenamente executável por qualquer empresa do ramo, há
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pouca variação de modelos de equipamentos), permitindo ampla concorrência. Além disso, facilita a entrega dos
insumos, os serviços de manutenção, o controle de impressão, o monitoramento, a gestão e a logística de atendimento em todos os pontos determinados pela Municipalidade. Ainda, ao unificar os tipos de equipamentos
em um único lote, há ganho de escala e a licitação tende
a ser economicamente mais vantajosa para a Prefeitura.
A contratação individualizada geraria uma desvantagem
para a Administração Pública, uma vez que alguns lotes
seriam mais atrativos e teriam um custo mais vantajoso, sendo outros lotes menos atrativos criando assim um
custo acima do esperado.
Outro fator que determina a contratação em lote único é
o custo de logística de entrega de insumos (toner, kit foto condutor, etc.) e manutenções dos equipamentos da
municipalidade, nas diversas unidades municipais distribuídas pelo Município, uma vez que o valor total do custo diluído em apenas um lote será mais vantajoso para
a licitante, levando em consideração a distribuição deste
custo em lotes individualizados.
[…]
Por se tratar de um processo que envolve além de todos
os insumos, uma logística de atendimento, licitarem em
vários lotes causaria um aumento significativo de custo, fato que será sensivelmente reduzido na licitação em
Lote Único, uma vez que a empresa vencedora terá um
volume maior de atendimento e isto proporcionará um
custo mais vantajoso na proposta de preço.
A escolha da solução descrita neste Projeto Básico possibilita: redução de custos adicionais com logística, com
compras de insumos, com serviços de manutenção, com
perda de estoque de suprimentos. Todas estas variáveis

demonstram que a solução escolhida é a mais apropriada, mais vantajosa, mais efetiva e economicidade mais
viável para o Município de lconha/ES.
[…]
Em análise preliminar da questão, entende-se que a Administração apresentou justificativas plausíveis para o
não parcelamento dos serviços de locação e manutenção de 72 impressoras em diversos lotes, tendo em vista a eficiência e a economia que podem ser obtidas por
meio da prestação dos serviços por um único fornecedor.
Embora seja razoável esperar economia e ganho de escala ao aglutinar os serviços de locação e manutenção de
impressoras em lote único, o mesmo pode não se aplicar à manutenção e recarga de cartuchos das impressoras de propriedade do município. Nota-se que os serviços de manutenção e recarga de cartuchos de 13 impressoras do município foram incluídas no mesmo lote que
tratava da locação e manutenção de equipamentos da
contratada, sob o seguinte argumento (item 3.2 do Anexo I do edital):
Outro fator que determina a contratação em lote único é
o custo de logística de entrega de insumos (toner, kit foto condutor, etc.) e manutenções dos equipamentos da
municipalidade, nas diversas unidades municipais distribuídas pelo Município, uma vez que o valor total do custo diluído em apenas um lote será mais vantajoso para
a licitante, levando em consideração a distribuição deste custo em lotes individualizados.
Ou seja, argumentou-se que os custos da entrega de insumos e de manutenção dos equipamentos da Prefeitura, diluído em apenas um lote, “será mais vantajoso para
www.tce.es.gov.br

a licitante”. Todavia, não está evidenciado nos autos que
a licitação dos serviços de manutenção e recarga das 13
impressoras de propriedade do município em lote distinto seria desvantajosa para a Administração. Não há
no processo qualquer evidência de que houve uma pesquisa de preços contemplando apenas esses serviços, de
menor complexidade e que poderiam ser prestados por
empresas que não estariam aptas a ofertar propostas
para o restante do objeto.
Portanto, há fundado receio de grave lesão ao erário na
aglutinação de serviços de locação de impressoras com
os de manutenção e recarga de cartuchos dos equipamentos de propriedade da Prefeitura, por possível prejuízo na obtenção da proposta mais vantajosa e restrição
da competitividade do certame, em afronta ao art. 23,
§1º, da Lei Federal 8.666/93.
Quanto ao quarto ponto da representação, a representante questiona os prazos de atendimento e solução de
chamados estipulados nos seguintes itens do edital:
7.3. O tempo para a solução de problemas é de 06 (seis)
horas uteis a partir do registro da demanda no Portal de
atendimento ou via telefone disponibilizado pela CONTRATADA;
[...]
7.5. Para os equipamentos da CONTRATANTE o prazo será de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação do defeito à contratada para realização da manutenção;
[...]
7.6.4. Tempo de atendimento: 04 horas corridas a partir
do registro do chamado - solução em 01 dia útil.
Na área da Tecnologia da Informação, é considerada uma
boa prática o estabelecimento de Acordos de Nível de
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Serviço, de forma a garantir o fornecimento de bens e
prestação de serviços em prazos adequados ao negócio. No caso da Administração Pública, tais imposições
devem ser justificadas, sob pena de indevida restrição à
competitividade.

demanda das escolas da rede pública municipal de ensino, bem como para os serviços administrativos das unidades de saúde, além de ser essencial a atuação administrativa com formalização de processos e procedimentos.

Considerando que os notificados não se manifestaram
sobre este ponto e que os prazos de atendimento nesse tipo de contratação são, geralmente, fixados em dias
úteis, os prazos fixados em horas úteis no item 7 do edital também configuram indício de restrição da competitividade do certame. A título de comparação, o contrato de solução de impressão corporativa do TCEES, n.
18/2015, dispõe como tempo limite para reposição de
insumos em estoque e reoperacionalização de equipamento os prazos de 2 e 3 dias úteis, respectivamente.

Ou seja, a suspensão do Pregão Presencial 001/2019 pode representar um prejuízo maior ao interesse público
do que as supostas irregularidades observadas no instrumento convocatório - caracterizando o periculum in mora inverso, o que nos insta a nos posicionarmos contrariamente a qualquer concessão de provimento cautelar.

Por fim, quanto à alegação de que a especificação tenha
sido feita com base no maquinário de alguma empresa
(supostamente OKIDATA), a representante não trouxe
nenhum elemento que a sustente.
Considerando a análise preliminar aqui procedida, entende-se que há verossimilhança em duas das alegações contidas na exordial (fumus boni iuris), tendo em
vista os indícios de que o edital do Pregão Presencial
001/2019 contém cláusulas restritivas da competitividade, o que dificulta a obtenção da proposta mais vantajosa e poderia resultar em contratação antieconômica.
No que tange ao risco de ineficácia da decisão de mérito
(periculum in mora), há que se considerar a seguinte alegação dos notificados:
[...] o serviço de solução de impressão é essencial para a
Administração Pública em vários pontos, especialmente
com o início do ano letivo escolar para atendimento da

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante todo o exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento à consideração superior:
Indeferir a medida cautelar pleiteada, em razão do periculum in mora inverso no caso concreto;
Determinar que os presentes autos caminhem sob o rito
ordinário, a fim de que esta corte possa analisar o mérito
das questões travadas nos autos;
Cientificar a representante da decisão do tribunal, nos
termos do artigo 307, §7º do RITCEES.
[...]

vista os indícios de que o edital do Pregão Presencial
001/2019 contém cláusulas restritivas da competitividade, o que dificulta a obtenção da proposta mais vantajosa e poderia resultar em contratação antieconômica.
No que tange ao risco de ineficácia da decisão de mérito
(periculum in mora), há que se considerar a seguinte alegação dos notificados:
[...] o serviço de solução de impressão é essencial para a
Administração Pública em vários pontos, especialmente
com o início do ano letivo escolar para atendimento da
demanda das escolas da rede pública municipal de ensino, bem como para os serviços administrativos das unidades de saúde, além de ser essencial a atuação administrativa com formalização de processos e procedimentos.
Ou seja, a suspensão do Pregão Presencial 001/2019 pode representar um prejuízo maior ao interesse público
do que as supostas irregularidades observadas no instrumento convocatório - caracterizando o periculum in mora inverso, o que nos insta a nos posicionarmos contrariamente a qualquer concessão de provimento cautelar.
[...]

[...]

Ademais, tendo em vista que a equipe de auditoria não
identificou a prima facie, danos financeiros ao erário, entendo que a decisão desta Corte de Contas deverá ser tomada a luz do disposto no artigo 20 da Lei 4.657 de 4 de
setembro de 1942 - Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, alterado por meio da Lei 13.655 de 25 de
abril de 2018.

Considerando a análise preliminar aqui procedida, entende-se que há verossimilhança em duas das alegações contidas na exordial (fumus boni iuris), tendo em

Nessa vertente, caberá ao julgador demonstrar que a
medida imposta em sua decisão se adequa à realidade
operacional do órgão, de forma a considerar sua reper-

Diante do exposto, a concessão de medida cautelar poderia acometer risco do periculum in mora inverso, consubstanciada pela paralisação dos serviços, na ocorrência de prejuízos ou lesão à ordem pública, conforme exposto pela área técnica:

www.tce.es.gov.br
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cussão social e as consequências da possível paralização,
com prejuízos à população. Busca-se, com isso, evitar que
o julgamento seja proferido com base em valores jurídicos abstratos, distanciados dos resultados práticos da decisão.
Por todo o exposto, indefiro o pedido cautelar e determino a conversão dos autos em rito ordinário, a fim de que
os indícios de irregularidades sejam devidamente apurados nestes autos.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e VOTO no sentido de que a 1ª Câmara
aprove a proposta de deliberação que submeto à sua
consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos os 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:
1.1. INDEFERIR, a concessão da MEDIDA CAUTELAR pretendida pelo representante, tendo em vista a presença
do periculum in mora inverso;
1.2. DETERMINAR A OITIVA da Pregoeira Oficial da Prefeitura de Iconha, senhora Polyanna Helvecio Gomes e
da Secretária Municipal de Administração, senhora Mônica Maroto Soares, para manifestarem quanto aos indícios de irregularidade dispostos neste voto, no prazo de

até 10 (dez) dias, em conformidade com o §4°, do art.
125, da Lei Complementar 621/12 e o §3º, do art. 307, da
Resolução TC 261/2013;
1.3. NOTIFICAR o Prefeito Municipal, Senhor João Paganini, dando-lhe ciência deste procedimento fiscalizatório
em andamento, para que, no uso de suas atribuições legais, adote as providências que entender necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal;
1.4. SUBMETER os presentes autos ao rito ordinário, tendo em vista a ausência dos pressupostos constantes do
artigo 306 do Regimento Interno;
1.5. DAR CIÊNCIA desta decisão ao Representante, na
forma do artigo 307, §1º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261 de 4 de junho de 2013,
encaminhando-se a todos os interessados juntamente
com o Termo de Notificação, cópia desta Decisão e da
Manifestação Técnica 827/2019-3.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

www.tce.es.gov.br
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ATOS DA 2a CÂMARA

2 a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara

Interessado: GESUALDO FRANCISCO PULCENO
Pautas das Sessões - 2ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO, ZILTON
CUSTODIO DA SILVA

QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2019 ÀS 10:00

Processo: 05107/2017-5

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 2ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

CONSELHEIRO
Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 05165/2016-1

Ministério Público Especial de Contas

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Marataízes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, PAULO ROBERTO
DE PAULA JUNIOR, REIS TRANSPORTES EIRELI [ANDRÉ
FRANCISCO RIBEIRO GUIMARÃES, ANDRÉ GUIMARÃES
JÚNIOR, FERNANDO ANTONIO CONTARINI STAFANATO],
VALDINEI GUIZARDI MONTEIRO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada

Processo: 04175/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: JOSE DE BARROS NETO [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)]
Processo: 07258/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2017
Responsável: ANA PAULA MILAN LAIBER CALIXTO, ELIZEU MACHADO ESTEVAO, GEDSON BARRETO DE VICTA
RODRIGUES, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, WILLIAN
DE SOUZA DUARTE
Processo: 08978/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: JOSE MARIA JUSTO, SERGIO FARIAS FONSECA
Processo: 03539/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Dores do Rio PreTerça-feira, 26 de fevereiro de 2019
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to

Representante: ROGERIO CEZAR

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Total: 10 processos

Exercício: 2017

tação
Representante: CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO E S

Processo: 03564/2018-9

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Responsável: CLAUDIA MARTINS BASTOS, GAMASA SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, HELDER CARELLI
DO COUTO, LUIZ CARLOS MENDONCA ASSIS

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Processo: 02573/2009-7

Processo: 05022/2016-9

Responsável: SANDRO ARAUJO GORINI

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Processo: 07257/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Processo: 09625/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LEONARDO FRAGA ARANTES
Processo: 01643/2019-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

CONSELHEIRO

Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2015

Exercício: 2008

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Apensos: 07939/2009-1
Interessado: CEASA
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE [EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562A-AL, OAB: 32836-DF, OAB:
11532-ES), FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO
(OAB: 8561A-AL, OAB: 32837-DF, OAB: 11630-ES)], GETULIO DARCY CURTY PIRES [EDER JACOBOSKI VIEGAS
(OAB: 8562A-AL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO (OAB: 8561A-AL,
OAB: 32837-DF, OAB: 11630-ES)], LUIZ CARLOS PREZOTI
ROCHA [EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562A-AL, OAB:
32836-DF, OAB: 11532-ES), FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO (OAB: 8561A-AL, OAB: 32837-DF, OAB:
11630-ES)]
Processo: 00213/2014-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-

www.tce.es.gov.br

Processo: 03118/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2017
Responsável: ALEX DA SILVA MOURA, FRANCISCO BERNHARD VERVLOET, GABRIELA SANTOS DA SILVA, MIRTES EUGENIA RODRIGUES PEREIRA FIGUEIREDO, VITOR
VICENTE GUANANDY
Processo: 03328/2018-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pancas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: JUAREZ MENDONCA JUNIOR
Processo: 04274/2018-6
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Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Responsável: CARLOS ALBERTO MORAES THIEBAUT,
DIEGO PEREIRA RANGEL, MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA, ROSANA DE ABREU BORGES [RONALDO
BORGES DE ABREU (OAB: 149460-RJ)]
Processo: 07595/2017-3

Responsável: FILIPPE SAMPAIO ALMEIDA CARDOSO
Processo: 04379/2018-1
Unidade gestora: Consórcio Público Intermunicipal Para
o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO

Unidade gestora: Fundo para a Infância e a Adolescência
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ANDREZZA ROSALEM VIEIRA, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI
Total: 6 processos

Exercício: 2010
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA,
WALDELES CAVALCANTE
Processo: 01458/2018-7

Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Total: 7 processos

Processo: 04578/2018-2

Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

CONSEHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 08925/2016-2
Unidade gestora: Fundação Médico Assistêncial de Rio
Novo do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

RODRIGO COELHO DO CARMO

Interessado: Gestor da UG (Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, JADER MUTZIG BRUNA)

Processo: 05328/2016-4

Responsável: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, ALBERTONE SANT ANA PEREIRA, ANDREIA PEREIRA CARVALHO, CLAUDIO DENICOLI DOS SANTOS, JADER MUTZIG
BRUNA, SUELI PASSONI TONINI, TARCISIO JOSE FOEGER

Interessado: MAURICIO RODRIGUES WISKOW, THIAGO
FIORIO LONGUI

Processo: 03287/2018-1

Processo: 06475/2017-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado

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

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Exercício: 2016

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES)]

Responsável: JOAO PAGANINI, JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO, MARCOS JOSE BEIRIZ SOARES, NADIA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: ERALDINO JANN TESCH [LEONARDO LOPES PIMENTA (OAB: 26185-ES, OAB: 144941-RJ, OAB:
413700-SP)], IRINEU WUTKE
Processo: 03068/2017-5

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2015

Responsável: ALINI MARQUEZINI, MARIA ALBERTINA
MENEGARDO FREITAS
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BELMOCK LOVATTI
Processo: 06479/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, LUCIANO DE
PAIVA ALVES, WILSON MARQUES PAZ
Processo: 09693/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Processo: 00189/2017-4

Processo: 00704/2017-9

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: AGUINALDO DA SILVA FERREIRA

Interessado: HENRIQUETA TERESA DO SACRAMENTO

Processo: 00235/2017-1

Processo: 01120/2017-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
Servidores do Município de Boa Esperança

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: BIANCA CORRADI BOLZONELLO, KLEBER

Apensos: 06840/2010-1

MARCIO BOLZONELLO

Interessado: ANA MARIA DE SOUZA DA SILVA

Processo: 00239/2017-9

Processo: 01236/2017-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

EMANUEL VASCONCELOS DE CARVALHO, MARIA LUIZA

do Estado do Espírito Santo

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

VASCONCELOS DE CARVALHO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES

Interessado: DARIO DE LYRIO

Interessado: EDUARDO VASCONCELOS DE CARVALHO,

Processo: 10252/2016-7

Processo: 00341/2017-9

Processo: 01357/2017-1

dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

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

Interessado: FERNANDA DE FATIMA PANDINI DA SILVA

Interessado: CARLOS INACIO DE SOUZA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Interessado: MARLEI SOARES BENFICA

Processo: 00110/2017-8

Processo: 00700/2017-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

do Estado do Espírito Santo

dos Servidores do Município de Vitória

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: NELY FERREIRA CHAGAS

Interessado: MARGARETH GONZAGA FUNDAO DE MELLO
www.tce.es.gov.br

Processo: 01378/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: EDISON CARLOS AMORIM LUCAS
Processo: 01688/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA BARBOSA MOREIRA
Processo: 02006/2017-2

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: MARILETE BUSS

do Município de Iconha

Processo: 01817/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 07188/2001-6
Interessado: AURIDES DOS SANTOS PEREIRA
Processo: 01835/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 03160/1998-1
Interessado: JARDELINA BINDELLI AMORIM
Processo: 08622/2018-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Jerônimo Monteiro
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA ELIZA VASQUES LOPES MOREIRA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CENAIR MARQUES COUTO

Total: 23 processos

Processo: 01852/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Aracruz

Total geral: 46 processos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HILDA NASCIMENTO LIMA
Processo: 01862/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 20 de março de 2019 - quarta-feira.

www.tce.es.gov.br
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Atos da Secretaria Geral das Sessões

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-00887/2013-1
À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:

ASSUNTO: Tomada de Contas Especial Instaurada

- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;

PARTES: Alana Cláudia Campos Ribeiro e João Carlos Carneiro

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;
- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;

Fica a Senhora Alana Cláudia Campos Ribeiro, bem como o espólio do Senhor João Carlos Carneiro, ambos responsáveis
nos autos em epígrafe, CITADOS para que, conforme a Decisão Monocrática 01900/2018-1, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentem, individual ou coletivamente, suas alegações de defesa e/ou documentos que julgarem necessários quanto aos itens apontados na Instrução Técnica Inicial 00476/2018-8.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

- Certificar o trânsito em julgado das decisões;

d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios
admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do
Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a
data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;

e) A resposta à citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.

- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das Sessões.

Telefone: (27) 3334-7677

Vitória, 19 de fevereiro de 2019.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)
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