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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Ata de Registro de Preços nº 006/2019
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.
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;

Processo TC nº 1212/2019-8
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ nº 31.658.202/0001-59
Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de Preços para aquisição sob demanda de aparelhos de ar
condicionado tipo ACJ.
Valor Total: R$ 377.999,75 (trezentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 05 de junho de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

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

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

www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00502/2019-1
Processos: 02074/2016-1, 00748/2009-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: ALDO SOARES DE OLIVEIRA
Recorrente: SUPORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-01378/2015-1 – SEGUNDA CÂMARA – CONHECER
DO RECURSO – NÃO ACOLHER AS PRELIMINARES
ARGUIDAS – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

TC-1378/2015 – Segunda Câmara, proferido nos autos
do Processo TC 0748/2009, que reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva; rejeitou as alegações de defesa;
converteu os autos em tomada de contas, tendo em
vista, irregularidade com ressarcimento a dano causado
ao erário e julgou IRREGULARES as contas; aplicou multa
a recorrente e lhe condenou em ressarcimento solidário
no valor de R$ 19.323,14 VRTE’s, com determinação à
atual gestão da prefeitura de Alto Rio Novo para que se
abstenha de efetuar pagamentos sem regular liquidação,
bem como planeje adequadamente as aquisições/
contratações e observe o disposto na Lei 4.320/64, arts.
34,35 e 63.
Por fim, determinou o arquivamento dos autos.
Os autos seguiram para o Núcleo de Controle Externo
e Consultas – NCR, que por meio da Instrução
Técnica de Recurso ITR 00173/2018-6, entendeu pelo
conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não
provimento.
Após, foram os autos encaminhados ao Ministério
Público de Contas, que por meio de seu Procurador,
Luís Henrique Anastácio Da Silva, emitiu Parecer
02972/2018-7, acompanhou os argumentos fáticos e
jurídicos delineados na ITR 00173/2018-6.
O Recorrente requereu (ﬂ. 14) a concessão de defesa
oral.
É o relatório

RELATÓRIO

FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração
interposto pela empresa Suporte Consultoria e
Assessoria LTDA, representada por Rafael Velasco
Pimenta e Ramom Rigoni Golbeti, em face do Acórdão

Dos requisitos de admissibilidade:

www.tce.es.gov.br

Nos termos do art. 164, caput, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, caberá Recurso de Reconsideração:
“De decisão definitiva em processo de prestação ou
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tomada de contas, cabe recurso de reconsideração [...]”.

presente Recurso.

Quanto aos requisitos de admissibilidade, trata o art. 165
da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento
Interno desta Corte de Contas que:

Das preliminares

Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá: I - os
nomes e a qualificação das partes; II - os fundamentos
de fato e de direito; III - o pedido de nova decisão.
(...)
Art. 405. Da decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração
ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por
escrito.
No que tange a tempestividade, constato que a
interposição se deu no dia 01/03/2016, portanto
dentro do prazo, vez que o Acórdão TC 1378/2015 da
Segunda Câmara, prolatado no processo TC 748/2009,
foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico desse
Tribunal no dia 01/02/2016, considerada publicada
no dia 02/02/2016, nos termos dos artigos 62 e 66,
parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC 262/2013. Assim,
levando em consideração, que nos termos do art. 5º,
parágrafo único, Resolução TC 262/2013 “Os prazos
processuais terão início no primeiro dia útil seguinte
ao considerado como data da publicação”, o prazo final
para interposição do presente recurso, ocorreria em
03/03/2016. Logo, a interposição em 01/03/2016 se deu
tempestivamente dentro do prazo recursal.
Outrossim, verifico que o interessado possui legitimidade,
estando, portanto, atendidos os pressupostos de
admissibilidade. Desta forma, CONHEÇO, então, do

Superada a análise dos pressupostos de admissibilidade,
passa-se à análise quanto as preliminares arguidas no
Recurso:
Da nulidade do acórdão recorrido por desobediência
ao preceito constitucional da ampla defesa e do devido
processo legal
O Recorrente alega em sede de preliminar que os
princípios constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal, não foram observados, pois a
norma vigente à época do exercício analisado (2008),
determinava a intimação pessoal da recorrente para
apresentar razões orais, o que não ocorreu, causando
assim grande prejuízo à parte. Em razão disso, pede a
nulidade do Acórdão TC 1378/2015 recorrido.
A ITR 00173/2018-6, opinou pelo não acolhimento
da preliminar arguida, eis que à época do julgamento
do processo TC 748/2009, o RITCEES, já se encontrava
vigente, ocorrendo a Sessão Ordinária no ano de 2015.

comunicações processuais dar-se-iam por publicação no
sitio eletrônico do tribunal.
Por consequência, não há que se falar em nulidade do
Acórdão TC 1378/2015, uma vez que o ato processual
foi perfeito e acabado segundo a lei vigente ao tempo do
julgamento, sendo inclusive dada a oportunidade para
que o recorrente fizesse sua sustentação oral.
Assim, não houve inobservância dos princípios da ampla
defesa e do devido processo legal.
Destarte, acompanhando o posicionamento da Equipe
Técnica e do Ministério Público de Contas, deixo de
acolher a preliminar de nulidade arrazoada.
Ilegitimidade passiva ad causam e a falta de interesse
processual – Extinção do processo na forma do art. 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil
Defende o Recorrente ser parte ilegítima no processo,
pois trata-se de pessoa jurídica de direito privado, não
sendo competência deste Tribunal fiscalizá-la.

Sabe-se que a aplicação do direito processual é imediata
e geral, sendo aplicada desde o momento que se
encontre em vigor, desde que respeitados os direitos
adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Em análise ao alegado, a ITR 00173/2018-6, com
fundamento no art. 71 da CF88, nos arts. 5º, 57, 134, 140
e 141 da Lei Orgânica, LC 621/2012 , a Equipe Técnica
refutou os argumentos suscitados pela recorrente, vez
que: “irregularidade em comento trata de prejuízo ao
erário ocasionado pela não comprovação da prestação
dos serviços contratados, se enquadrando perfeitamente
no disposto do art. 5º, inciso II da LC 621/2012.”

Dessa forma, evidente a validade do Acórdão TC
1378/2015, pois à época do julgamento do Processo
TC 0748/2009, de fato o novo RITCEES estava vigente,
regulando o direito processual que tratava da matéria
suscitada e como vimos a previsão do §7º, do art. 359
do RITCEES, trazia expressamente a regra de que as

O regimento interno desta Corte em capítulo próprio
que trata do processo de Prestação e Tomada de
Contas, disciplina que: ”responderão pelos prejuízos
que causarem todos aqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao
erário. ”

Fundamentou o alegado com base no que consta dos
arts. 359, III e §§6º e 7º e art. 360 do RITCEES.

www.tce.es.gov.br
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Sendo assim, uma vez que a Contratada não comprovou
à execução dos serviços contratados pela Administração
Pública, bem como não apresentou argumentos fáticos
e jurídicos capazes de comprovar que não causou
prejuízo ao erário, entendo que a irregularidade deve
ser mantida, competindo ao Tribunal de Contas, como
o próprio regimento interno prevê, fiscalizar, orientar,
julgar e especialmente aplicar as sanções coercitivas a
qualquer pessoa que maneje recurso público que resulte
em dano ao erário.
Isto posto, acompanho o entendimento da Equipe
Técnica quanto a legitimidade da recorrente e a
competência desta corte para fiscalizar os contratados,
e deixo de acolher a preliminar arguida.
Da aplicação do art. 301, inciso II do CPC – Da
incompetência absoluta deste juízo – Da inteligência
do art. 113 do referido diploma legal – Inexistência de
pressuposto processual de validade – Extinção com
base no art. 267, inciso IV do CPC

Corte de Contas processar e julgar aqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao erário. Em razão disso, incorporo os
argumentos suscitados pela equipe técnica ao meu voto
e deixo de acolher a preliminar arguida.
Da aplicação do art. 301, inciso III do CPC – Da inépcia da
instrução técnica inicial (peça inicial) – Da inteligência
dos arts. 282 e 295, inciso I, parágrafo único, do CPC –
Extinção na forma do art. 267, inciso I do CPC
Expõe a Recorrente que o processo TC 748/2009 carece
de causa de pedir e, por esse motivo, nos termos dos
art. 267, I, c/c o art. 295, I, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, deve ser extinto sem resolução do mérito,
pois a causa de pedir é elemento essencial da petição
inicial e sua inobservância fere princípios basilares do
direito.
A Área Técnica ao analisar o argumento, afastou o vício
apontado pela Recorrente, eis que ao Tribunal de Contas
aplicam-se normas próprias aos seus procedimentos.

A Recorrente alega que esta Corte é absolutamente
incompetente para processar e julgar processos em que
pessoa jurídica de direito privado seja parte. Alega, que,
em razão disso, todos os atos processuais praticados
até o presente momento, são nulos de pleno direito, e
requer seja o presente processo extinto sem resolução
de mérito em razão da incompetência absoluta desta
Corte.

Pois bem. Não existe dúvidas quanto a aplicação
subsidiária do CPC aos processos administrativos que
tramitam nesta Corte de Contas, cabendo aplicação ao
Código de Processo Civil apenas nos casos em que a Lei
Orgânica e/ou o Regimento Interno restarem omissos.

A Equipe Técnica afastou o argumento trazido pela
recorrente, sob o fundamento de que ao Tribunal de
Contas compete julgar e processar quaisquer pessoas
que causem dano ao erário.

Art. 69. O Tribunal de Contas disporá, em seu Regimento
Interno, sobre a formação, tramitação, devolução à
origem, extinção, suspensão e ordem dos processos,
respectivos procedimentos e prazos, inclusive quanto
ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no que

Conforme já analisando no item anterior compete a esta

É o que se extrai da redação constantes da Lei Orgânica
LC 621/2013, em seu art. 69, caput e o art. 70, que
disciplinam:

www.tce.es.gov.br

concerne ao controle externo.
Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal
de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código
de Processo Civil.
Em renomado artigo Sarquis e Cestari (2014), também
leciona que:
“Na ciência jurídica, fala-se do gênero processo e suas
espécies, vindo à mente o processo judicial, o legislativo
e o administrativo. Entretanto, uma quarta espécie há de
ser considerada – o processo de contas. Repousa em solo
fértil a discussão sobre o enquadramento do processo
de contas como espécie do gênero ‘administrativo’ ou
‘judicial’. É que ele possui forma autônoma em relação
aos demais, tendo em vista a sua especificidade. “
Sendo assim, quanto ao processo de Tomada de
Contas, este é regulado em seção e capítulo próprio na
Resolução LC 261/2013 e na Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo LC 621/2012, e como
resta devidamente comprovado pela Equipe Técnica, o
processo TC 748/2009 respeitou todas as formas e fases
das respectivas normas quanto a Tomada de Contas, não
padecendo o processo de qualquer vício capaz de leválo a extinção.
À vista disso, acompanho o posicionamento da Equipe
Técnica e não conheço da preliminar arguida.
DO MÉRITO RECURSAL
Superada as preliminares arguidas, passo agora à análise
do mérito recursal.
O presente recurso foi interposto pelo responsável
com o fito de afastar a irregularidade que lhe fora
imputada CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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em sede de Tomada de Contas Especial, processo TC
00748/2009. Segundo consta na Instrução Técnica Inicial
ITI 515/2009 do referido processo, o Recorrente foi
contratado de forma irregular pela prefeitura de Alto Rio
Novo/ES, para prestar serviço de auditoria interna.
Ao analisar o processo nº 4148/2008, referente ao
Convite nº 112/2008 em que a empresa fora vencedora
do certame no valor de R$ 35.000,00, o corpo técnico
apontou que a prefeitura de Alto Rio Novo/ES realizou
parte do pagamento da despesa na data de assinatura
do contrato, o que viola o artigo 62 da Lei 4.320/64, que
permite pagamento somente após a regular liquidação
da despesa.
Ademais, os Auditores complementaram informando
que nos termos do artigo 63, §2º, III da lei alhures, a
liquidação da despesa terá por base os comprovantes
de entrega do material ou da prestação efetiva do
serviço, e em razão disso solicitaram ao Município
de Alto Rio Novo, a fim de comprovar a efetivação do
serviços contratados, documentos os quais não foram
apresentados pela empresa.
Em razão disso, em sede de Acórdão TC-1378/2015
– Segunda Câmara, a defesa da empresa recorrente
foi rejeitada, de modo que as contas foram julgadas
irregulares e a empresa recorrente fora condenada
em ressarcimento solidário em débito equivalente a
19.323,14 VRTE e multa equivalente a 2.000,00 VRTE.
Em razão do exposto, interpuseram o presente recurso
e no mérito, alega a Recorrente que a irregularidade
apontada no TC 748/2009 não existe, pois, o serviço
contratado pela prefeitura foi devidamente prestado,
sendo inclusive de conhecimento da população
a execução dos serviços por parte da empresa,

decorrente do contrato firmado. Declarou ainda, que
este Tribunal não foi preciso nas suas apurações e não
trouxe ao processo elementos capazes de comprovar a
irregularidade levantada.
Em resposta ao alegado, a Equipe Técnica em ITR
00173/2018-6, esclareceu que a irregularidade
está alicerçada na ausência de comprovação dos
serviços contratados e que ao realizar auditoria, não
encontrou evidências acerca da prestação dos serviços,
oportunidade em que solicitou a autoridade competente
que comprovasse a realização do mesmo, este informou
não ter encontrado quaisquer relatórios quanto ao
serviço contratado.
Quanto à alegação da recorrente que a esta Corte
compete provar a irregularidade, a Constituição Federal
estabelece que cabe a qualquer pessoa que verse os
recursos públicos a obrigação de prestar contas sob
estes.
Vejamos o que dispõe o art. 70, §1º da Constituição
Federal: “Prestará contas qualquer pessoa �sica ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária. ”
Nota-se, que o artigo supracitado é bem claro quanto a
quem incumbe provar a regular aplicação dos recursos,
qual seja, no caso dos autos: o gestor.
Assim, nas ações de contas para que ocorra o julgamento
das contas dos responsáveis pelos Tribunais de Contas
apontando pela regularidade, é de responsabilidade
do gestor comprovar que utilizou os recursos
www.tce.es.gov.br

adequadamente.
O próprio Tribunal de Contas da União, em Enunciado nº
176, consolidou tal entendimento, in verbis: “Compete
ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova”.
Assim, a esta Corte compete, com fundamento no
art. 71, inciso II da CF, emitir um juízo de valor acerca
da regularidade e da conformidade da gestão dos
administradores públicos e não provar, como alega a
Recorrente, que a irregularidade aconteceu.
Muito pelo contrário, compete a quem gere e executa
os recursos públicos trazer ao processo, documentos
capazes de comprovar que ocorreu a liquidação regular
do contrato.
Quanto ao argumento de que a liquidação do contrato
é de conhecimento geral da população do Município de
Iconha, vejamos o que diz o Regimento Interno acerca da
comprovação de liquidação de contrato:
Art. 138, § 3º - Serão consideradas não prestadas as
contas que, embora encaminhadas, não reúnam as
informações e os documentos exigidos na legislação
em vigor, bem como nos atos normativos próprios do
Tribunal.
Assim, o argumento de que a população possui
conhecimento se tratam de argumentos vazios e
sem relevância para o processo, pois para fins de
comprovação de liquidação, exige-se a juntada de
conteúdo probatório capaz de comprovar a regular
liquidação com aptidão para afastar as irregularidades
apontadas no Processo TC 748/2009.
No que tange ao argumento da boa-fé presumida
trazida pela recorrente com a pretensão de afastar a
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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irregularidade encampo ao meu voto o argumento
aduzido pela área técnica, que entendeu ser frágil a
alegação da Recorrente, pois a simples alegação de
boa-fé subjetiva não retira do agente a culpa, elemento
indispensável para análise da conduta do infrator cuja
qual recai sua responsabilidade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator:
Conhecer o presente Recurso de Reconsideração;
1.2 No mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume o Acórdão TC-1378/2015 – Segunda
Câmara.
1.3 Dar ciência aos interessados.
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos

Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00503/2019-1
Processo: 04204/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: CARLOS RENATO MARTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIACICA –
EXERCÍCIO DE 2017 – REGULAR – QUITAÇÃO.

Anual da Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do Sr. Carlos Renato Martins.
Através do Relatório Técnico RT 468/2018-3 e Instrução
Técnica Inicial ITI 728/2018-7, o Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia –NCE opinou
pela citação do responsável, em razão das seguintes
irregularidades apontadas:
3.2.1.1 – Diferença entre saldo de extrato bancário e
contabilidade.
3.2.2.1 – Divergência entre inventário de bens
intangíveis e registros contábeis
3.4.1.1 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores – RPPS, apurada
na folha de pagamento e registros contábeis.
3.4.2.1 Divergências entre os valores de contribuição
retidas dos servidores - RGPS apurada na folha de
pagamento e registros contábeis.
3.6.1 - Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT)
Em Decisão Monocrática 692/2018-2 foi determinada
a citação do Sr. Carlos Renato Martins, para que
apresentasse os esclarecimentos que entendesse
pertinentes, no prazo improrrogável de 30 dias.

RELATÓRIO

Ato sequente, tempestivamente, o Sr. Carlos Renato
Martins apresentou Defesa/Justificativa 197/20191 e demais Peças Complementares, requerendo o
acolhimento de suas justificativas e o arquivamento do
processo após a análise do mérito.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas

O NCE, através de Instrução Técnica Conclusiva ITC

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:

www.tce.es.gov.br
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984/2019-4 opinou pelo julgamento regular da prestação
de contas do gestor.

prazo para julgamento das contas encerra-se em 31 de
dezembro de 2019.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
em Parecer 1151/2019-1, da lavra do Procurador Especial
de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos
argumentos apresentados pelo Corpo Técnico.

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

É o relatório. Passo a fundamentar.

2.1 Diferença entre saldo de extrato bancário e
contabilidade. (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 468/2018-3).

FUNDAMENTAÇÃO

Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31,
§ 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71
a 75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de
despesas e administradores públicos em geral, reﬂetido
nos resultados da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.

Como observou o NCE na RTC 468/2018-3, os extratos
bancários constantes da prestação de contas demonstra
saldos diferentes daqueles registrados na contabilidade
para as seguintes contas:

Compulsando detidamente os autos, observo que o
feito se encontra devidamente instruído, considerando
o atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
bem como aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada
nesta Corte de Contas por meio do sistema CidadES em
02 de abril de 2018, ou seja, tempestivamente, nos
termos do art. 139 do Regimento Interno deste Tribunal,
aprovado pela Resolução TC 261/2013. Verifica-se que o

Tabela
O gestor, em sua defesa, relatou que no dia 29/12/2017
foram enviadas ao banco, transações bancárias, as quais
só foram efetuadas no dia 02/01/2018 e a contabilidade
registrou o movimento no dia 29/12, e o saldo ficou
a conciliar até o dia 02/01/2018, conforme extratos
bancários do dia 02/01/2018 enviados em anexo, como
podemos observar:
(TABELA)
Diante dos esclarecimentos apresentados, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugere o acolhimento das justificativas oferecidas, o que
acompanho integralmente, e afasto a irregularidade em
comento.

inventário de bens intangíveis apresentou saldo de R$
413.609,00, já os registros contábeis, o montante de R$
429.709,00, ocorrendo assim, uma divergência de R$
16.100,00.
O responsável aduziu em suas alegações de defesa
que a diferença apontada encontra-se entre as contas
1.2.4.1.1.01.00.000 – SOFTWARES e 1.2.4.8.1.01.00.000
–AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – SOFTWARES e foi
ocasionada por um erro na contabilização da depreciação
entre o Sistema de Patrimônio e a Contabilidade, na
qual o saldo bruto das contas encontra-se divergentes
conforme demonstrado na tabela abaixo:
(TABELA)
Aduz que o valor correto dos bens intangíveis é R$
244.559,50, conforme consta no Balanço Patrimonial e
declarado no Termo Circunstancia do Bens Intangíveis –
TERMOV.
Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, o NCE sugeriu
o acolhimento das justificativas, tendo em vista o erro
ocorrido na contabilização entre o Sistema de Patrimônio
e a Contabilidade.
Nesse diapasão, perfilhando o posicionamento técnico,
entendo por acolher as justificativas apresentadas pelo
responsável, e, consequentemente, afastar a presente
irregularidade.

2.2 Divergência entre inventário de bens intangíveis e
registros contábeis. (ITEM 3.2.2.1 DO RTC 468/2018-3).

2.3 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida dos servidores - RPPS, apurada na
folha de pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.1.1
DO RTC 468/2018-3).

Base legal: Artigo 3º da IN 34/2015, Anexo I “B” e artigos
94 e 96 da Lei Federal nº4.320/1964.

Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.

Nos termos do RTC 468/2018-3, observou-se que o

A Equipe Técnica verificou que os valores registrados das

www.tce.es.gov.br
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contribuições retidas dos servidores e devidas ao RPPS
representaram 264,32% dos valores devidos, ou seja,
valores maiores que aqueles apurados pela folha de
pagamento.

folha de pagamento e registros contábeis. (ITEM 3.4.2.1
DO RTC 468/2018-3).

Em suas razões de justificativa, o responsável alegou que
houve um erro no valor das inscrições (R$ 1.887.755,01),
que não está somado um valor de R$ 51.074,56 que
também se refere a contribuições do IPC. Assim, o valor
correto seria R$ 1.938.829,57, conforme demonstrado
no Demonstrativo da Dívida Flutuante – DMDFLT:

De acordo com as contribuições retidas dos servidores e
devidas ao RGPS, verifica-se que os valores registrados
representaram 135,23% dos valores devidos, já os
valores recolhidos pela unidade gestora, no decorrer
do exercício em análise, representaram 114,66% dos
valores devidos, ou seja, os valores recolhidos foram
maiores que aqueles apurados pela folha de pagamento.

(TABELA)
Dentre as justificativas, merece destaque a alegação
de que o valor de R$ 1.223.363,51 foi registrado
nas inscrições, mas que este valor se refere ao
saldo acumulado da conta em 2016, transferida em
janeiro/2017 para a devida conta, e não a uma retenção
do exercício de 2017, como demonstrado na tabela
elaborada nas justificativas e pode ser observado no
Demonstrativo da Dívida Flutuante – DMDFLT.
Após análise das alegações de defesa, o NCE sugeriu
o afastamento da irregularidade, visto que os valores
registrados representaram 99,90% dos valores
devidos; já os valores recolhidos pela unidade gestora,
representaram 94,98% dos valores devidos, no que
tange às contribuições retidas dos servidores e devidas
ao RPPS.
Desta forma, acompanhando o posicionamento técnico,
entendo por acolher as justificativas apresentadas pelo
responsável, e, consequentemente, afastar a presente
irregularidade.
2.4 Divergências entre os valores de contribuição
previdenciária retida do servidor - RGPS, apurada na

Base legal: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo
15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991.

Em sede de justificativas, o responsável aduziu que
houve um erro no valor de “Inscrições” (R$ 347.305,97),
que está somando um valor de R$ 51.074,56 e que na
verdade se refere a contribuições do IPC, conforme
relatado no item anterior. Assim, o valor correto seria R$
296.231,41.
O responsável esclarece que ocorreu um pagamento de
R$ 19.789,25 referente a folha de dezembro de 2016
(Doc. 60), assim como o pagamento de INSS no valor de
R$ 1.673,75 referente ao 13º salário e férias dos Agentes
Políticos do Município que foram suspensos (Doc. 58) e
uma movimentação de anulação de pagamento no valor
de R$ 18.398,22 (Doc. 62), e ainda um acerto contábil de
R$ 19.339,25.
A Equipe Técnica observou que os valores registrados
representaram 100% dos valores devidos; já os valores
recolhidos pela unidade gestora, representaram 91,96%
dos valores devidos, no que tange às contribuições
retidas dos servidores e devidas ao RPPS, conforme
verificamos na tabela abaixo:
Tabela 1): Contribuições Previdenciárias – Servidor Em
www.tce.es.gov.br

R$ 1,00
Fonte: Processo TC 04204/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017, arquivos: FOLRPP, FOLRGP E DEMDFL.
Diante dos esclarecimentos apresentados, o Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
sugere o acolhimento das justificativas oferecidas, o que
acompanho integralmente, e afasto a irregularidade em
comento.
2.5 Divergência entre os saldos das contas contábeis
da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do
Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT). (ITEM 3.6.1
DO RTC 468/2018-3).
Base legal: Artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Na análise dos créditos de natureza tributária inscritos
em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da
Dívida Ativa, verificou-se divergência dos saldos das
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 18) Análise da Dívida Ativa Tributária
Fonte: Processo TC 04204/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
E, também, divergência nos valores dos créditos de
natureza não tributária inscritos em dívida ativa, nota-se
diferença dos saldos das respectivas contas contábeis do
Balanço Patrimonial.
Tabela 19) Análise da Dívida Ativa Não Tributária
Saldo anterior - DEMDAT
Acréscimos no exercício –
DEMDAT
Baixas no exercício – DEMDAT
Saldo para o próximo
exercício - DEMDAT (a)
Saldo contábil - BALPAT (b)
Divergência (a-b)

228.562.068,49
46.320.341,54
6.292.621,10
268.589.788,93
134.439.429,32
134.150.359,61

Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Fonte: Processo TC 04204/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Podemos observar na tabela abaixo que há divergência
entre os créditos inscritos em dívida ativa e os saldos das
respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.
Tabela 20) Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não
tributária)
Saldo anterior - DEMDAT
Acréscimos no exercício –
DEMDAT
Baixas no exercício – DEMDAT
Saldo para o próximo
exercício - DEMDAT (a)
Saldo contábil - BALPAT (b)
Divergência (a-b)

756.293.884,85
198.291.415,23
43.450.345,85
911.134.954,23
737.205.992,33
173.928.961,90

Fonte: Processo TC 04204/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017
Dessa forma, o gestor, em sua defesa, aduziu que
por um equívoco, a contabilidade deixou de fazer os
lançamentos de atualização, inscrição e cancelamento
ocorridas referentes a atualização do saldo da Dívida
Ativa do Município, ressaltou, ainda, que o município
arrecadou no exercício o montante de R$ 18.987.238,20,
conforme evidenciado no Demonstrativo da Dívida Ativa.
E, também, que o valor foi ajustado no exercício de 2018.
Portanto, diante das justificativas e documentação
encaminhada, a Equipe Técnica opinou pelo afastamento
da irregularidade em comento. Assim, acompanho
integralmente a área técnica e afasto a irregularidade.
Cabe salientar que as informações contidas nos
demonstrativos contábeis devem se pautar segundo
alguns critérios essenciais, em observância aos
princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor

Público, dentre os quais destacamos confiabilidade,
fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme
texto da Resolução CFC nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5
— Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO
CONTÁBIL

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

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

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

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

1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica, sob a
responsabilidade do Sr. Carlos Renato Martins, referente
ao exercício de 2017, com base no art. 84, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012.
Dar ciência aos interessados;
1.3 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

[...]

2. Unânime.

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

3. Data da Sessão: 16/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Domingos Augusto Taufner (relator),
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.

Considerando que não houveram outras divergências
detectadas, é possível afirmar que os demonstrativos
contábeis, bem como os dados que serviram de base
para a sua consecução, estão de acordo com os critérios
descritos no fragmento acima.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00504/2019-1
Processo: 05382/2006-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Denunciante: José Mariano de Oliveira
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO
Procuradores: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES),
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES)
CONTROLE EXTERNO – AUDITORIA DE ENGENHARIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – EXERCÍCIOS
2006 E 2007 – PROGRAMA DE MACRO DRENAGEM –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE
VILA VELHA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO – INVIABILIDADE DE

COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL
POR OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de auditoria realizada no Município de Vila Velha
para apurar indícios de irregularidades relacionados ao
Contrato de Financiamento e Repasse nº 0165472/89,
celebrado entre a Prefeitura de Vila Velha e a Caixa
Econômica Federal, e aos Contratos nº 043/2005, nº
044/2005, nº 045/2005, nº 046/2005, nº 047/2005, nº
010/2006, por meio do qual foram contratadas obras
para a execução do programa de macro drenagem
realizadas naquele município.
Conforme auditoria realizada nos exercícios 2006 e
2007 foram apontados serviços com preços acima
dos de mercado e executados em desacordo como as
especificações do Edital, com ressarcimento imputado
à época de R$ 502.981,33, nos termos do relatório de
auditoria – RA-X 001/2007.
Em sequência, foram feitas as responsabilizações
naquele momento, foi citado o gestor máximo do
período (Decisão Preliminar TC 209/2007, ﬂ. 566), Sr.
Max Freitas Mauro Filho (ex-prefeito).
Naquela oportunidade foram trazidos aos autos
justificativas às ﬂs. 571/575, cujas razões de defesa foram
analisadas na Instrução Técnica Conclusiva 3534/2010
www.tce.es.gov.br

(ﬂs. 603/638), sendo proposto ao final:
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração
superior propondo a emissão de Acórdão para considerar
a denúncia oferecida PARCIALMENTE PROCEDENTE
e, com fulcro no artigo 59, inciso III, alínea “b”, do
Regimento Interno do TCEES, julgar IRREGULARES
os atos de gestão do Sr. Max Freitas Mauro Filho, exPrefeito Municipal de Vila Velha, relativos ao exercício
de 2006, condenando-o em débito no valor de R$
88.606,23 (oitenta e oito mil, seiscentos e seis reais
e vinte e três centavos), correspondente a 52.373,95
VRTE’s, sugerindo também a aplicação da multa prevista
no art. 62 da Lei Complementar nº 32/1993, a ser dosada
pelo Relator.
Seguindo os autos, sobreveio o Parecer da PJC 3534/2010
(ﬂs. 643/645) do Ministério Público de Contas concluindo
nos termos da ITC 3534/2010.
Antes que houvesse o julgamento, o Relator solicitou
ao Ministério Público de Contas avaliar a possibilidade
de prescrição dos indícios de irregularidade apontados
nos autos (ﬂ. 660), e nesse sentido, aquele parquet se
manifestou (PPJC 4130/2014, ﬂs. 662/664), mantendo
o posicionamento anterior, reconhecendo a prescrição
no tocante à pena de multa, mas não afastando o
indício de irregularidade em que foi apontado valor de
ressarcimento.
Assim, nos termos do voto do Relator, o Plenário
decidiu (Decisão TC 1249/2015, ﬂ. 671) pela reabertura
da instrução dos autos para complementação da
responsabilização anteriormente efetivada.
Nestes termos, foi elaborada a Manifestação Técnica MT
1286/2016-1 propondo a notificação do jurisdicionado
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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para apresentação de documentos complementares, a
fim de atender à Decisão TC 1249/2015. Os documentos
foram, então, encaminhados por meio de mídia digital,
como se verifica à ﬂ. 716.
Ao final, o processo foi novamente enviado a
SecexEngenharia para instrução (Despacho 49768/20173, ﬂ. 717), que por meio da Manifestação Técnica
1064/2019 apresentou a seguinte proposta:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto e com base no §4º do art. 142 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES,
sugere-se:
A REVOGAÇÃO da Decisão TC-1249/2015;
EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
O ARQUIVAMENTO dos autos após o trânsito em julgado.
Encaminha-se, por fim, a presente manifestação à
consideração superior.
Adiante, o Ministério Público Especial de Contas se
manifestou e, dissentindo da proposta técnica, concluiu
mantendo a irregularidade de responsabilidade do
prefeito, condenando-o ao ressarcimento proposto, nos
termos do parecer – PPJC 0914/2019:
III.
CONCLUSÃO
Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna pela
irregularidade dos atos de gestão do Sr. Max de Freitas
Mauro Filho, então Prefeito de Vila Velha, no que tange
ao exercício de 2006, condenando-o em ressarcimento

ao erário na quantia de 52.373,95 VRTE.

decisória do ato, o que não entendo concebível.

II FUNDAMENTAÇÃO

Para o julgamento adequado, imprescindível não
somente uma matriz de responsabilidade, na qual deve
ser indicado o nexo causal entre a irregularidade e a
conduta do responsabilizado, mais como também devem
ser avaliadas eventuais prejudicias de mérito, além de
possíveis excludentes (de culpabilidade e de ilicitude),
aspectos que somente podem ser verificados no caso
concreto diante do chamamento aos autos de todos os
agentes envolvidos para a consecução da irregularidade,
sob pena de prejuízo ao instituto da ampla defesa e
contraditório, corolário do devido processo legal.

Primeiramente, há de se ponderar que o feito versa sobre
obras realizadas entre os anos de 2006 e 2007, realizadas
há mais de 10 (dez) anos, portanto, e cujo montante de
ressarcimento indicado foi de 52.373,95 VRTE, tendo
como único responsável o prefeito da época, senhor Max
de Freitas Mauro Filho.
O Órgão Ministerial, inobstante reconhecer que a
reabertura da instrução processual seria indevida,
pelo decurso de longo lapso temporal, entende pela
manutenção do ressarcimento ao dirigente máximo do
Órgão, neste caso, o prefeito, por se tratar de um dano
cuja solidariedade apresentada depõe contra todos os
envolvidos.
Nesta fenda, entende o parquet que estaríamos abrindo
mão de nossa competência constitucional de atuar no
controle externo e, ainda, ao deixar de responsabilizar
um agente que comprovadamente concorreu para uma
irregularidade estaríamos optando pela impunidade de
seus atos.
Pois bem. Tenho a convicção de que se deixarmos
prevalecer o entendimento ministerial aí sim estaríamos
abdicando de nossa competência de julgador, porque
passaremos a condenar agentes públicos com base
em indícios, sem nos atermos as circunstâncias que
permeiam a situação, que ao final pode, inclusive,
afastar uma eventual solidariedade apontada, como
por exemplo, pelo fato isolado de que um prefeito
determinou o pagamento de uma despesa ou mesmo
assinou um contrato ou um empenho, sem análise
da conduta de outros agentes envolvidos na cadeia
www.tce.es.gov.br

Nestas condições, entendo por acompanhar na íntegra
os termos da tese colacionada pela área técnica
sobre a ausência dos pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo,
considerando, inclusive, a fundamentação por mim
proferida em outros processos, bem como a farta
jurisprudência formada neste Tribunal sobre a matéria.
Deste modo, reitero a análise da área técnica disposta na
Manifestação Técnica 1064/2019, cuja fundamentação
faço constar como parte integrante deste voto, como
razão do meu decidir, acompanhando o julgamento pela
extinção do feito sem resolução do mérito:
[...]
Em caso análogo ao aqui tratado, Processo nº 2800/2005,
mas em que foi dado seguimento à complementação da
instrução dos autos, verifica-se que o próprio Relator
reconheceu em momento posterior não ter sido
razoável a reabertura da instrução e refez o seu juízo de
convencimento, pugnando pela possível inviabilidade
de complementação da instrução processual após
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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decurso de excessivo de tempo (Decisão 1425/2018-7
no Processo nº 2800/2005):
[...]
Há de se ponderar, ainda, que a eventual complementação
da instrução processual, mediante a realização de
nova inspeção ou diligência mostra-se desarrazoada,
especialmente em virtude do passar dos anos e da
natureza das obras então realizadas, razão pela qual a
descarto de plano.
Não se pode também olvidar do art. 1º, § 1º, da Lei
Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado) que estabelece que
na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá
sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a
eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a
proporcionalidade dos atos de gestão e das despesas
deles decorrentes.
Dessa forma, mesmo que tenha sido identificado
possível dano ao erário, cuja materialidade inclusive não
sobressai, cumpre observar o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo
do subprincípio da insignificância, notadamente em
razão de se buscar defender os direitos e as garantias
fundamentais da pessoa humana.
Na análise individualizada deste caso concreto, é dever
do aplicador do Direito cogitar sobre proporcionalidade
e razoabilidade e ponderar sobre as circunstâncias
em torno do fato, da natureza do evento e de outras
particularidades que circundam a realidade sob exame
para, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de
oportunidade e conveniência conectados à relação
custo-bene�cio do processo punitivo. É o que ensina

Fábio Medina Osório em sua obra Direito Administrativo
Sancionador (4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p. 201 e 203).
Ademais, há fartos e pacíficos precedentes acumulados
no âmbito deste Tribunal, no sentido de que tem
lugar a extinção do processo sem resolução do mérito
quando ausentes os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo – processos
TC 536/2006 (Acórdão 101/2017); TC 1989/2010
(Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC
167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12 (Acórdão 161/13);
TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015); TC 3873/2005
(Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016);
TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC 3541/2005
(Acórdão 548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
Aliás, em tais deliberações também está presente
o entendimento de que a reabertura da instrução
processual, após decorrido excessivo lapso temporal
agride garantias constitucionais, pois restringe a ampla
defesa e o contraditório e afronta ao corolário da
duração razoável do processo.
Por isso, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência
dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da
colegialidade, a força normativa dos precedentes e a
segurança jurídica.
Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência
estável, íntegra e coerente. Vejamos:
(...)
www.tce.es.gov.br

A propósito, é indispensável que não nos distanciemos
do devido processo legal, que há mais de oito séculos
se consagra histórica e mundialmente nos textos das
cartas constitucionais como um supra princípio do qual
derivam tantos outros e que, por isso, está elevado à
estatura de direito fundamental do cidadão.
(...)
Apesar da pouca idade em nosso ordenamento e da
sucinta redação dada pela Constituição Federal, diversos
outros “dispositivos constitucionais completam o
sentido do princípio do devido processo legal”, instituto
que atualmente é reconhecido como “ampla garantia
processual do cidadão” e da qual derivam tantos outros
direitos fundamentais, como o direito à liberdade �sica
e moral, à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade
e os direitos relativos à personalidade (idem, p. 114 e
124).
Portanto, o devido processo legal é o alicerce no qual
se apoiam os fundamentos das decisões reiteradas
deste Tribunal e dele decorrem os princípios por mim
invocados: da ampla defesa, do contraditório, da duração
razoável do processo, da segurança jurídica e, frise-se, da
colegialidade, ditames sem os quais se afronta também
a isonomia e a igualdade processual.
Isso sem se falar em tantos outros princípios, igualmente
aplicáveis ao caso, como o do livre convencimento do
magistrado, da verdade real ou material, da motivação
das decisões, da boa-fé e da lealdade processual, da
imparcialidade do juiz (idem, p. 132), que embasam e
justificam esta decisão.
Por assim dizer, o devido processo legal é um
“sobreprincípio” expresso sobre o qual repousam
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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todos os demais direitos fundamentais, servindo como
seu instrumento de manutenção, o que está em total
harmonia ao interesse público, não sendo cabível a
alegação de sua afronta.
O devido processo legal funciona como meio de
manutenção dos direitos fundamentais.
Sua importância é enorme, porque impede que as
liberdades públicas fiquem ao arbítrio das autoridades
executivas, legislativas e judiciais.
Somente no final do século XX os juristas despertaram
para a grande importância do devido processo. A
magistratura, de modo geral, desconhecia-lhe a
amplitude, deixando de aplica-lo, em muitos casos. Não
raro, leis ou atos normativos inconstitucionais vigoravam
em nítida afronta às liberdades públicas, sem que nada
fosse feito para combater essa praxe.
Em nossos dias, o funcionamento do devido processo
legal pode ser facilmente percebido no confronto
entre o interesse privado e o interesse público. Nesse
contexto, é dado a qualquer indivíduo invocar a cláusula
para tutelar suas prerrogativas. (BULOS, Uadi Lammêgo.
Curso de direito constitucional. 9 ed. rev. atual. Sâo
Paulo: Saraiva, 2015. p. 686).
Se por um lado o devido processo legal é garantia
fundamental outorgada constitucionalmente a todo
cidadão, por outro é dever de observância compulsória
que limita e dá rumo à atuação do Estado, inclusive sob
a jurisdição dos Tribunais de Contas, motivo pelo qual
pode e deve ser reconhecido de o�cio.
Logo, o agir amparado pela ordem jurídico-constitucional
e notadamente alicerçado no devido processo legal se
aproxima mais do interesse público representado na

Constituição de 1988, do que o processamento deste
feito à revelia dos requisitos elementares de constituição
e desenvolvimento válido e regular.
Portanto, embora tenha partido de minha relatoria
a reabertura tardia da instrução dos autos, nesta
oportunidade, amparado pelo princípio da livre convicção
do magistrado, acolho as prejudiciais suscitadas pelas
defesas produzidas e refaço meu juízo de convencimento
para pugnar pelo saneamento do feito na fase em que se
encontra, nos termos do artigo 142, parágrafos 1º e 4º,
da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas e no art. 166,
da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento
Interno do TCEES), a saber:
(...)
Por fim, é válido ressaltar que esta SecexEngenharia se
encontra atualmente com grande passivo de processos
a solucionar (mais de 200). Impõe-se, assim, a reﬂexão
de que a possível continuidade de diligência em caso
antigo não se coaduna com o princípio da eficiência,
restando dúvidas quanto à eficácia dos resultados que
dela poderiam advir e quanto à efetividade da atuação
desta Corte de Contas.
Diante das condicionantes expostas, da multiplicidade de
fiscalizações a realizar e da necessidade de racionalizar
tempo, custos e pessoal, resta à SecexEngenharia
analisar prioritariamente os processos que sejam mais
contemporâneos e com maior possibilidade de êxito,
seja na ação de correção de rumo, seja na de reparação,
com vistas ao atendimento ao melhor interesse público
e a observância ao princípio da eficiência, o que não
parece ser o caso em questão.
Assim, com supedâneo nos precedentes deste Tribunal,
www.tce.es.gov.br

se afigura razoável, e conforme o ordenamento jurídico,
considerar o afastamento da responsabilidade do
Prefeito Municipal e deixar de cogitar do refazimento
da instrução processual para a identificação dos agentes
que seriam responsáveis diretos pelo dano apontado na
auditoria, restando, à luz dos princípios constitucionais
mencionados, propor a extinção do processo.
3 CONCLUSÃO
Face ao exposto na análise desta Manifestação e tendo
como suporte os precedentes deste Tribunal, se afigura
razoável, e conforme o ordenamento jurídico, considerar
o afastamento da imputação de responsabilidade ao
Prefeito, uma vez que não se pode afirmar ser esse o
agente executor de conduta que deu causa aos indícios
de irregularidades descritos no Relatório de Auditoria
RA-X 1/2017.
Bem assim, pelos mesmos motivos e no momento atual,
não se mostra conveniente cogitar do refazimento da
instrução processual para a identificação dos agentes
que seriam responsáveis diretos pelas desconformidades
que deram ensejo aos indícios de dano, face ao
tempo decorrido e os efeitos deletérios sobre os
elementos que poderiam estabelecer e demonstrar
as responsabilidades, restando, à luz dos Princípios
Constitucionais da Oportunidade, da Conveniência, da
Razoável Duração do Processo, da Economia Processual,
da Celeridade, da Segurança Jurídica, do Direito ao
Contraditório e à Ampla Defesa, propor a extinção do
processo.
[...]
Ante o exposto, acompanho a área técnica, no sentido
de extinguir o processo sem julgamento de mérito,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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nos termos do artigo 142, § 4º da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado), reconhecendo a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
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), corroborando
o entendimento técnico, mas divergindo do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 EXTINGUIR o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 142, § 4º da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado), reconhecendo a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
1.2 Dar CIÊNCIA aos interessados, na forma regimental;
e
1.3 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do

Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00505/2019-1
Processos: 02521/2016-2, 01085/2017-5
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: PM - Prefeitura Municipal de Vila Valério, PMA
- Prefeitura Municipal de Alegre, PMA -Prefeitura
Municipal de Anchieta, PMA - Prefeitura Municipal
de Apiacá, PMA – Prefeitura Municipal de Aracruz,
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PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca, PMAC
– Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, PMAC Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, PMADN Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, PMARN
- Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, PMAV Prefeitura Municipal de A�lio Vivácqua, PMB - Prefeitura
Municipal de Brejetuba, PMBE - Prefeitura Municipal de
Boa Esperança, PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo
Guandu, PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Norte, PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco, PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica,
PMC - Prefeitura Municipal de Castelo, PMC - Prefeitura
Municipal de Colatina, PMCB - Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra, PMCC - Prefeitura Municipal de
Conceição do Castelo, PMCI - Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, PMDM - Prefeitura Municipal
de Domingos Martins, PMDRP - Prefeitura Municipal
de Dores do Rio Preto, PMDSL - Prefeitura Municipal
de Divino de São Lourenço, PME – Prefeitura Municipal
de Ecoporanga, PMF - Prefeitura Municipal de Fundão,
PMG - Prefeitura Municipal de Guaçuí, PMG - Prefeitura
Municipal de Guarapari, PMGL - Prefeitura Municipal
de Governador Lindenberg, PMI - Prefeitura Municipal
de Iconha, PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba, PMI
- Prefeitura Municipal de Ibiraçu, PMI - Prefeitura
Municipal de Ibitirama, PMI - Prefeitura Municipal de
Itaguaçu, PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim,
PMI - Prefeitura Municipal de Itarana, PMI - Prefeitura
Municipal de Iúna, PMI - Prefeitura Municipal de Irupi,
PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré, PMJM - Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro, PMJN - Prefeitura
Municipal de João Neiva, PML - Prefeitura Municipal de
Linhares, PMLT - Prefeitura Municipal de Laranja da Terra,
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PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis, PMM Prefeitura Municipal de Marilândia, PMM - Prefeitura
Municipal de Montanha, PMM - Prefeitura Municipal de
Muqui, PMM - Prefeitura Municipal de Mucurici, PMM Prefeitura Municipal de Marataízes, PMMF – Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, PMMF - Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, PMMS – Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul, PMNV - Prefeitura Municipal de Nova
Venécia, PMP – Prefeitura Municipal de Pinheiros, PMP
- Prefeitura Municipal de Piúma, PMPANCAS - Prefeitura
Municipal de Pancas, PMPB - Prefeitura Municipal
de Ponto Belo, PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal,
PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, PMS Prefeitura Municipal de Serra, PMS - Prefeitura Municipal
de Sooretama, PMSDN - Prefeitura Municipal de São
Domingos do Norte, PMSGP - Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha, PMSJC – Prefeitura Municipal de
São José do Calçado, PMSL - Prefeitura Municipal de
Santa Leopoldina, PMSM - Prefeitura Municipal de São
Mateus, PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá, PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa,
PMV - Prefeitura Municipal de Viana, PMV - Prefeitura
Municipal de Vitória, PMVA - Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante, PMVP - Prefeitura Municipal de Vila
Pavão, PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha

DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: BENICIO HELMER (OAB: 17060ES), MAURO ESTEVAM (OAB: 17341-ES), PETRONIO
ZAMBROTTI FRANCA RODRIGUES (OAB: 12199-ES)
CONTROLE EXTERNO – REPRESENTAÇÃO – ASSOCIAÇÃO
DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– AMUNES – PREJULGADO Nº 1085/2017-5 –
ACÓRDÃO 752/2018 - PLENÁRIO – A AMUNES, POR
SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO,
CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL,
NÃO INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU
INDIRETA, NO QUE SE REFERE AS CONTRIBUIÇÕES E
MENSALIDADES DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS, NÃO
ESTANDO SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, NEM MESMO À
SUA FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA, APENAS NOS CASOS
EM QUE FIRME CONVÊNIO, AJUSTES OU OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES, SENDO RESPONSÁVEL
PELA ADMINISTRAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PÚBLICOS – IMPROCEDENTE – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO

Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE
CONTAS

Versa o presente processo de Representação, com
pedido de medida cautelar, subscrita pelo Procurador
do Ministério Público Especial de Contas, Luis Henrique
Anastácio da Silva, em face da Associação de Municípios
do Estado do Espírito Santo – AMUNES, alegando
possíveis ilegalidades decorrentes de recebimento de
recursos públicos advindos de seus associados, quais
sejam, os Municípios do Estado do Espírito Santo.

Responsável: DALTON PERIM, AMUNES - ASSOCIACAO

A então SECEX/Denúncias inicialmente se manifestou

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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pelo conhecimento da representação e indeferimento
da cautelar requerida e continuidade do processo sob
o rito ordinário, em razão da ausência dos pressupostos
contidos no art. 306 da Regimento Interno do TCEES
aprovado pela resolução TC 261 de 4 de junho de
2013, conforme se depreende da Manifestação Técnica
310/2016, de ﬂs. 87/92, o que foi acompanhado pela
Relatora em substituição à época (ﬂs. 97/99) e pelo
Plenário, através da Decisão 1373/2016 (ﬂs. 100/101),
cujo teor o Ministério Público Especial de Contas foi
cientificado (ﬂs. 187).
Nesse ínterim, o responsável pela AMUNES foi notificado,
conforme Termo de Notificação 1043/2016 (ﬂs.102) e
termo de juntada da contrafé (ﬂs. 104), apresentando
resposta e documentação, que foram encartadas às ﬂs.
107/184.
Nesse passo, a SecexDenúncias, por meio da
Manifestação Técnica de ﬂs. 191/217, apresentou a
seguinte proposta:
“4. PROPOSTA ENCAMINHAMENTO
Sugere-se, com base nos arts. 348 a 355 do RITCEES,
seja proposto pelo eminente Relator, INCIDENTE DE
PREJULGADO sobre o tema acima, na forma do item 6.1
da representação.”
O Incidente de Prejulgado foi tratado nos autos do TC
1085/2017-5 (Apenso), no qual foi prolatado o Acórdão
TC 752/2018-Plenário, cuja ementa foi no seguinte
sentido:
INCIDENTE DE PREJULGADO – AMUNES NÃO
INTEGRA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA –
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS
NÃO CONFIGURA RECURSOS PÚBLICOS – NÃO ESTÁ
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SUJEITA ÀS REGRAS DO CONCURSO PÚBLICO, À
OBSERVÂNCIA DA LEI DE LICITAÇÕES E DOS PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FORMA GERAL –
APENAS QUANDO ADMINISTRE E APLIQUE RECURSOS
PÚBLICOS ADVINDOS DE CONVÊNIO, AJUSTES OU
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES – NÃO ESTÁ
SUJEITA À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PERANTE O
TRIBUNAL DE CONTAS – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS ARQUIVAR
Desta feita, após o trânsito em julgado do processo
TC 1085/2017-5, os autos foram encaminhados para
a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não
Especializadas – SecexMeios para manifestação, tendo
elaborado a Instrução Técnica Conclusiva com a seguinte
proposta de encaminhamento:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso I do
artigo 95 c/c artigo 99, § 2º da Lei Complementar
Estadual n. 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
IMPROCEDÊNCIA da presente Representação.
3.2. Sugerimos que sejam notificados da decisão que
advier destes autos tanto o Sr. Dalton Perim, quanto o Sr.
Guerino Luiz Zanon.
Encerrando a tramitação regimental, a Procuradoria
Especial de Contas discordando do teor da Instrução
Técnica Conclusiva 00167/2017-5, conforme registrado
no Parecer Ministerial 00434/2019-2 (ﬂs. 260/275),
sugeriu o seguinte:

pugnando, destarte, preliminarmente,
1 - seja revogado o incidente de prejulgado constante nos
autos do processo TC-1085/2017-5, na forma do art. 353
do Regimento Interno dessa egrégia Corte de Contas,
tendo em vista a grave inconstitucionalidade por violar o
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, bem
como do parágrafo único do art. 70 da Constituição do
Estado do Espírito Santo.
No mérito, sem prejuízo dos pedidos constantes na Peça
Inicial,
2 - Amparado no parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, bem como do parágrafo único do
art. 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo, seja
determinada à AMUNES a devida prestação de contas
anual em referência aos recursos públicos manejados;
3 - reconhecida a natureza jurídica de direito público da
Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo
– AMUNES – como ente jurisdicionado do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, sujeitando-se,
portanto, ao regime de direito público, seja determinada
a observância fiel à Lei Federal n.º 8.666/93, no que toca
a procedimentos de aquisições de bens e contratações
de serviços, a processos seletivos de pessoal, entre
outros modus que gravitem na órbita de despesas com
recursos públicos;

[...]

4 - ante a ausência de prestações de contas anuais de
2012, 2013, 2014 e 2015, convertida a representação
em Tomada de Contas, consoante a LC n.º 621/2012 e na
forma do Regimento Interno e IN 28/2013, ambos dessa
Corte de Contas;

Assim sendo, o Ministério Público de Contas dissente do
que consta no prejulgado e da conclusão da área técnica,

5 - em obediência ao princípio da transparência e haja
vista a manipulação de recursos públicos que só nos
www.tce.es.gov.br

último 04 (anos) anos alcançou a cifra de R$ 4.365.284,19
(quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil,
duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos),
a deﬂagração imediata de procedimento fiscalizatório
no de 2016, como requerido na exordial, com o objeto de
trazer à lume as despesas efetuadas pela AMUNES com
procedimentos de aquisições de bens e contratações de
serviços, seleção de pessoal, pagamentos de salários,
diárias, entre outros que gravitem na órbita de despesas
com recursos públicos;
6 - notificados todos os municípios associados, por
intermédio de seus Prefeitos, bem como respectivas
Câmaras Municipais do r. Acórdão no sentido de adotar
as providências legais e necessárias para regularizar as
adesões, repasses de verbas públicas e prestação de
contas da AMUNES para os entes associados;
7 - Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da
Lei 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em
defesa da ordem jurídica.
Ato con�nuo, retornam os autos a este gabinete para
análise e manifestação jurídica.
II FUNDAMENTOS
Trata-se de representação formulada pelo Ministério
Público Especial de Contas em face da Associação de
Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES, em
razão de que esta entidade recebe recursos públicos
advindos de seus associados (Municípios do Estado do
Espírito Santo) sem, contudo, prestar contas perante este
Tribunal e, consequentemente, não estar relacionada
entre o rol de jurisdicionados desta Corte de Contas.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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O representante defende que, por ser a AMUNES
custeada por meio de recursos públicos advindos de seus
associados, que são municípios desse Estado, a entidade
deverá ser reconhecida como ente jurisdicionado a
esta Corte, com a sujeição ao regime de direito público,
especialmente quanto à omissão de prestação de contas
anual, ausência de aplicação da Lei Federal nº 8.666/93
e ausência de seleção pública de pessoal.
Por entender que os recursos públicos geridos pela
AMUNES são públicos, contesta a não realização de
concurso público ou ao menos seleção pública pela
referida associação. Pela mesma razão, sustenta que a
AMUNES deveria utilizar-se de procedimento licitatório
em suas contratações, sob pena de afronta ao artigo 37,
XXI da Constituição Federal, bem como aos artigos 1º, 2º
e 3º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
Por sua vez, a AMUNES, na manifestação de ﬂs. 107/117
dos autos alega se tratar de associação privada, por
ser constituída para representar os interesses comuns
dos entes federados, sem que haja a prestação de
serviço público propriamente dito, não se imiscuindo
na execução de competências constitucionais próprias
de seus associados e �picas dos entes federados como
saúde, educação, meio ambiente, etc,:
“Considerando que a AMUNES, apesar de não restar
constituída sob a forma de consórcio público, é associação
que, sob o aspecto finalístico, é bastante similar aos
consórcios públicos da Lei 11.107/2005, e considerando
o recebimento de recursos públicos, conforme atesta seu
próprio estatuto, caso seja-lhe reconhecida a natureza
jurídica de direito público, haverá reﬂexos em relação a
diversos temas que afetam à sua gestão”
Finaliza o representado afirmando que a AMUNES não

se enquadra como associação pública, pessoa jurídica
de direito público interno, na forma pretendida na
Representação, e recebe o pagamento de contribuições
e não repasses ou transferência voluntária de recursos
públicos
Cumpre esclarecer que a SecexDenúnicias, por meio da
Manifestação Técnica de ﬂs. 191/217, apesar de concluir
que a entidade representada – AMUNES se mantém por
meio de recursos públicos municipais, o que a obriga
ao inequívoco dever constitucional de prestar contas
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em razão da previsão contida no artigo 70, parágrafo
único da Constituição Federal, entendeu que a questão
(reconhecer a natureza jurídica de direito público da
AMUNES) é possível de suscitar controvérsia, razão pela
qual sugeriu o incidente de prejulgado, o que foi acatado
por meio da Decisão 03542/2016-1 (ﬂs. 225/233).
Por seu turno, o Acórdão TC 752/2018-Plenário que
decidiu o Incidente de Prejulgado (Prejulgado nº 40
disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
do dia 25/01/2019, considerando-se publicado no dia
28/01/2019), assim determinou em sua parte dispositiva:
INCIDENTE DE PREJULGADO – AMUNES NÃO
INTEGRA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA –
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS
NÃO CONFIGURA RECURSOS PÚBLICOS – NÃO ESTÁ
SUJEITA ÀS REGRAS DO CONCURSO PÚBLICO, À
OBSERVÂNCIA DA LEI DE LICITAÇÕES E DOS PRINCÍPIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FORMA GERAL –
APENAS QUANDO ADMINISTRE E APLIQUE RECURSOS
PÚBLICOS ADVINDOS DE CONVÊNIO, AJUSTES OU
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES – NÃO ESTÁ
SUJEITA À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PERANTE O
www.tce.es.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS ARQUIVAR
[...]
1.1 RESOLVER o prejulgado fixando entendimento, no
sentido de que a AMUNES – Associação dos Municípios
do Estado do Espírito Santo foi criada sob a forma de
associação civil, constituindo-se em pessoa jurídica de
direito privado, sem fins econômicos, que não faz parte
da Administração Direta ou Indireta, diferenciando-se,
portanto, dos consórcios públicos, que foram previstos
no artigo 241, da Constituição Federal e regulamentados
pela Lei nº 11.107/05;
1.2 Nada impede, no entanto, que a AMUNES seja
constituída sob a forma de um consórcio público ou
nele transformada, desde que atendidos os objetivos
previstos na Lei nº 11.107/2005 e respeitadas todas
as formalidades nela exigidas, o que inclui as cláusulas
necessárias, o protocolo de intenções e o contrato de
rateio (em casos de repasses de recursos financeiros
pelos entes consorciados). Nesta situação, poderia ser
a mesma constituída sob a forma de pessoa jurídica
de direito público ou privado, e, em ambos os casos, a
associação de municípios faria parte da Administração
Indireta, com todas as suas implicações, o que inclui a
obrigatoriedade de prestar contas perante o Tribunal de
Contas;
1.3 Não existe qualquer imposição no sentido de
que, após o advento da Lei nº 11.107/2005 toda
associação de municípios seja constituída sob a forma
de consórcio público, assim, permanece a possibilidade
de sua constituição sob a forma de associação civil,
pessoa jurídica de direito privado, que não faz parte da
Administração Pública, nos termos já explicitados;
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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1.4 As contribuições e mensalidades dos associados da
AMUNES não representa recursos públicos e, portanto,
não está sujeita as regras do Regime Jurídico de Direito
Público de maneira geral;

mesmo à sua fiscalização ordinária, apenas nos casos
em que firme convênio, ajustes ou outros instrumentos
congêneres, sendo responsável pela administração e
aplicação de recursos públicos.

1.5 A AMUNES não sujeita as regras do concurso público
(art. 37, II da CF/88), nem aos Princípios Administrativos
Constitucionais previstos no art. 37 da CF/88, nem a
observâncias dos procedimentos da lei de licitações
(artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93) de
maneira geral, apenas quando seja responsável pela
administração e aplicação de recursos públicos advindos
de convênio, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

Assim sendo, a questão restou sedimentada com a
publicação do Prejulgado nº 40 desta Corte de Contas.

1.6 A AMUNES, por se tratar de pessoa jurídica de direito
privado, constituída sob a forma de associação civil, não
integra a Administração Direta ou Indireta, no que se
refere as contribuições e mensalidades dos municípios
associados, não estando sujeita a prestação de contas
anual perante o Tribunal de Contas, nem mesmo à sua
fiscalização ordinária, apenas nos casos em que firme
convênio, ajustes ou outros instrumentos congêneres,
sendo responsável pela administração e aplicação de
recursos públicos.
1.7 DAR ciências aos interessados, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos, após o respectivo trânsito em julgado.
Resulta claro que, nos termos do Prejulgado acima citado,
esta Corte de Contas decidiu que a AMUNES, por ser uma
associação civil, não pertence ao rol de jurisdicionados
deste TCEES e não integra a Administração Direta ou
Indireta, no que se refere as contribuições e mensalidades
dos municípios associados, não estando sujeita às regras
do Concurso Público nem aos procedimentos previstos
na Lei de Licitações e não está sujeita a prestação
de contas anual perante o Tribunal de Contas, nem

Há de se notar que prejulgados são incidentes
processuais nos quais o Plenário delibera sobre a
aplicação de qualquer norma jurídica ou procedimento
da Administração Pública, quando reconhecida sua
relevância da matéria de direito ou sua aplicabilidade de
forma geral.
O RITCCES dispõe que a deliberação em sede de
prejulgado soluciona a questão levantada e vincula
os demais casos submetidos ao Tribunal (artigo 352,
§1º). Outra disposição regimental refere-se ao caráter
normativo do prejulgado que será aplicado sempre que
invocado no exame processual (artigo 355).
Nesse passo, corroboro com o entendimento
técnico e discordo do Parecer Ministerial e voto pela
improcedência da presente Representação, uma vez
que deve prevalecer o entendimento disposto no o
entendimento do Prejulgado 40.
Por fim, devem ser notificados da decisão que advier
destes autos o senhor Dalton Perim, Presidente da
AMUNES à época em que este processo se iniciou,
quanto ao senhor Gilson Daniel Batista, atual presidente
da associação, tendo em vista que o conteúdo da
eventual decisão suscita interesse da AMUNES.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
www.tce.es.gov.br

261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho o
entendimento trazido na Instrução Técnica Conclusiva
00167/2019-9, discordando do Parecer Ministerial
00434/2019-2 e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar IMPROCEDENTE esta representação,
conforme art. 95, I c/c art. 99, § 2º, da Lei Orgânica do
TCEES (Lei Complementar Estadual 621/2012) e art. 178,
I c/c art. 182, parágrafo único, do RITCEES (Resolução TC
261/2013);
1.2 Dar CIÊNCIA ao representante, ao senhor Dalton
Perim e ao atual Presidente da AMUNES, na forma
regimental;
1.3 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00506/2019-1
Processo: 07736/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEOB - Secretaria Municipal de Obras de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: JOAO CARLOS MENESES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DA SERRA - EXERCÍCIO 2017 – REGULAR - RECOMENDAR
- ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Obras da Serra, do exercício
financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. João
Carlos Menezes.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico Contábil RT
00582/2018 (evento 46) em que foi identificado indício
de irregularidade, posteriormente reproduzido na
Instrução Técnica Inicial ITI 778/2018 (evento 47), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão SEGEX 745/2018,
(evento 48), promovendo-se a citação do responsável
para apresentação de justificativas e documentos no
prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável,
apresentou suas justificativas (evento 52), sob o
protocolo nº 2392/2019.
Sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Contabilidade e Economia NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
0834/2019, opinando no que tange ao aspecto técnicocontábil, a Regularidade da Prestação de Contas Anual
(evento 57).
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, (evento
61), se manifesta através da Manifestação do Ministério
Público de Contas Parecer 01114/2019, para que seja a
presente prestação de contas julgada REGULAR, na forma
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC
0834/2019, após apresentadas as respectivas razões
www.tce.es.gov.br

de justificativa pelo gestor, cotejando com a suposta
irregularidade inicialmente assinalada pela área técnica
desta Corte de Contas, concluiu-se pelo afastamento das
irregularidades apontadas nos itens 2.1 - Divergência
entre os saldos bancários e contábeis. (Item 3.2.1.1 do
RTC 582/2018); 2.2 - Divergência entre registros �sicos
e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis
(Item 3.2.2.1 do RTC 582/2018); 2.3 - Pagamento de
contribuição previdenciária patronal relativa ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) a menor que o
devido. (Item 3.4.1 do RTC 582/2018); 2.4 - Retenção de
contribuições previdenciárias dos servidores relativas ao
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a maior que
o devido (Item 3.4.1 do RTC 582/2018); 2.5 - Retenção
de contribuições previdenciárias dos servidores
relativas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
a maior que o devido. (Item 3.4.2 do RTC 582/2018);
2.6 - Recolhimento de contribuições previdenciárias
dos servidores relativas ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) a maior que o devido. (Item 3.4.2 do RTC
582/2018), razão pelo qual acompanho o entendimento
técnico cujas fundamentações integram este voto e
afasto as inconsistências.
O entendimento do Ministério Público de Contas,
conforme se pode depreender do Parecer 01114/2019,
manifestação
ministerial
(evento
61),
pela
REGULARIDADE, da prestação de contas na forma do
art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável.
Ante todo o exposto, acompanhando do entendimento
da Área Técnica cuja fundamentação integra este voto
independente de transcrição e do Ministério Público de
Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Representação

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.5 Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.

CONSELHEIRO RELATOR

2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Tendo em vista o que determina a legislação
pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil,
Julgar REGULARES as contas apresentada pelo Sr. João
Carlos Meneses, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Secretaria Municipal de Obras da Serra,
referente ao exercício 2017, na forma do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
1.2 - Considerando as inconsistências apresentadas
nos itens 2.4, 2.5, 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 834/2019, Recomendar ao atual Gestor, para que
nas futuras prestações de contas atente para que as
informações relacionadas às retenções de contribuições
previdenciárias sejam informadas no código apropriado,
conforme o tipo de consignação (anexo 3, item 21 da
IN 43/2017), para evitar inconsistências entre folha
de pagamento (arquivo FORGP e arquivo FOLRPP) e
registros contábeis (arquivo DEMDFLT).

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Posteriormente à confecção do acórdão deste
julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012.

Externo

www.tce.es.gov.br

-

Fiscalização

Responsável: LUIZ CARLOS DE CARVALHO CRUZ
REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO – DAR CIÊNCIA AO
REPRESENTANTE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
Trata-se de representação formulada pela empresa
EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI – ME,
em que alega a existência de irregularidades presentes
no Edital de Pregão Eletrônico nº 1/2019, conduzido
pela Secretaria de Estado da Justiça, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviço de
nutrição e alimentação preparada para os presos da
PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III (PEVV III),
pelo prazo de 36 meses.

Processo: 01484/2019-8
Controle

Representante: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO
EIRELI

RELATÓRIO

Acórdão 00507/2019-1
Classificação:

UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça

-

Diante das supostas irregularidades apontadas na
peça inaugural, a Representante, em caráter cautelar,
pediu a imediata SUSPENSÃO do certame do Pregão
Eletrônico nº Q2Í2019 promovido pela SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTIÇA e, ao final DAR-LHE PROCEDÊNCIA
anulando o edital impingido de nulidade. Todavia, nos
termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, por meio
da Decisão Monocrática 111/2019, determinei A
NOTIFICAÇÃO do Sr. LUIZ CARLOS DE CARVALHO CRUZ,
Secretário de Estado da Justiça, para que no prazo de
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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05 (cinco) dias improrrogáveis se manifestasse sobre
as supostas irregularidades apontadas, bem como, para
o encaminhamento a esta Corte, preferencialmente
por meio digital, de cópia do Processo Administrativo
relativo ao certame.
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle
Externo de Educação e Segurança Pública - SecexSES,
foi elaborada a Manifestação Técnica 883/2019, onde,
em análise dos pressupostos de admissibilidade da
representação, se constatou que não restava cumprido
o disposto no art. 177, inciso V, já que não há nos autos
qualquer comprovação no sentido de que o signatário
da representação tem habilitação para representar a
empresa EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELIME. com a seguinte proposta:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 Seja a representante notificada a fim de que
comprove, no prazo a ser determinado pelo eminente
Relator, a capacidade de representação do signatário da
exordial.
4.2 Após a providência acima, e caso a representante se
desincumba desse dever:
4.2.1 Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram
demonstrados os requisitos gerais autorizadores
para concessão da medida cautelar, nos termos da
argumentação constante do item 3 e subitens da
presente manifestação.
4.2.2 Determinar que os presentes autos caminhem
sob o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos
constantes do artigo 306 do RITCEES.

4.3 Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a
determinação de oitiva da parte.
Ato sequente, determinei a Notificação a empresa
EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME para
que que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse a
juntada aos autos de comprovação de que o signatário
da exordial, têm habilitação para representá-la, sob pena
de não conhecimento desta representação, nos termos
do art. 94 c/c art. 99, § 2º da Lei Orgânica do TCEES (Lei
Complementar 621/2012). Vencido o prazo não foram
juntados quaisquer documentos aos autos, conforme
Despachos 11343/2019-1 e 11604/2019-1.
Após manifestação do Ministério Público de Contas, que
vieram os autos conclusos.

Ressalta-se que, no caso vertente, foi oportunizado à
representante a regularização processual (Documento
Eletrônico n. 21 - Termo de Notificação 00169/2019-8,
conforme proposto pela área técnica na Manifestação
Técnica 00881/2019-8, tendo como fundamento o
preceituado no art. 94, § 1º da Lei Complementar
Estadual 621/2012 c/c art. 99, § 2º do mesmo diploma
legal e art. 177, inciso V, do RTCEES. Contudo desse ônus
não se desincumbiu.
Por tudo isso, acompanhando integralmente 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.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

É o relatório.

Conselheiro Relator

FUNDAMENTAÇÃO

1. ACÓRDÃO

Compulsando os autos, verifica-se que na análise
dos requisitos de admissibilidade da Representação
apresentada, consoante manifestação oferecida
pela área técnica deste TCEES (Manifestação Técnica
00883/2019-7), restou pendente a comprovação de
que seus signatários teriam habilitação para representálo junto a esta Corte de Contas, o que desatenderia o
disposto no art. 177, inciso V, do RTCEES.

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

Uma vez notificada para a que promovesse a regularização
processual à luz dos princípios que atualmente regem
as relações processuais entre os atores envolvidos
no processo, a representante não trouxe quaisquer
documentos capazes de suprir a ausência já identificada
pela unidade Técnica, de comprovar que o Sr. Thadeu
Magno da Silva, signatário da inicial tenha habilitação
para representá-la.
www.tce.es.gov.br

1.1 Não conhecer a presente Representação, com fulcro
no art. 94, §1º, c/c art. 99 § 2º, ambos da LC 621/12,
tendo em vista a ausência do preenchimento do requisito
de admissibilidade previsto no art. 94, V da LC 621/12 e
art. art. 177, inciso V, do RTCEES;
1.2 Dar ciência à representante acerca da decisão desta
Corte desta Corte;
1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00508/2019-1
Processo: 05743/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMFA - Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: DAVI DINIZ DE CARVALHO
Procuradores: DA LUZ, RIZK & NEMER ADVOGADOS
ASSOCIADOS (CNPJ:13.280.176/0001-96), ALBERTO

NEMER NETO (OAB: 12511-ES), FELIPE ITALA RIZK
(OAB:12510-ES), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA
(OAB: 11612-ES)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016 –
REGULAR – DAR CIENCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória, referente ao
exercício financeiro de 2016, sob responsabilidade do Sr.
Davi Diniz de Carvalho.
Através do Relatório Técnico Contábil RT 792/2017,
foi sugerida citação do gestor responsável, por meio
da Instrução Técnica Inicial ITI 1266/2017 para que
apresentação de justificativas.
Atendendo ao Termo de Citação, o responsável
compareceu aos autos para apresentação de
esclarecimentos.
O Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE, após
realização da análise da defesa, manifestou-se por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1933/2017,
concluindo não haver elementos suficientes para afastar
as irregularidades a seguir:

2.8 Evidências da não adoção de medidas necessárias e
suficientes à arrecadação dos valores inscritos em dívida
ativa. (ITI 1266/2017-2 C/C ITEM 3.4.2 DO RTC 792/20177).
Assim, opinando no sentido de que se julgue irregular a
Prestação de Contas.
Através do Parecer Ministerial 2491/2018, de lavra do
Procurador Luciano Vieira, opinou o Ministério Público
de Contas, da seguinte forma:
1 – seja a prestação de contas da Secretaria Municipal
da Fazenda de Vitória julgada IRREGULAR, com fulcro
no art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, a LC n. 621/12,
aplicando ao responsável multa pecuniária na forma
dos arts. 87, inciso IV e 135, incisos I e II, do indigitado
estatuto legal c/c
art. 389, incisos I e II, do RITCEES.
2 – nos termos do art.87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
sejam expedidas as determinações propostas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
às ﬂs. 26 da ITC.
O responsável formulou pedido de sustentação oral.
Assim, foi realizada através de seu advogado, na 45ª
Sessão Plenária, no dia 18 de dezembro de 2018, defesa
oral acompanhada de documentos.

2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens móveis,
imóveis e em estoques. (ITEM 3.2.2 DO RTC 792/20177);

Em seguida, foram os autos remetidos para nova análise
do NCE, Manifestação Técnica 01353/2019-4, que
concluiu pelo afastamento das irregularidades, de forma
que fosse a Prestação de Contas Anual julgada irregular.

2.7 Encaminhamento de parecer do controle interno em
desconformidade com o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015.
(ITI 1266/2017-2 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 792/2017-7); e

Através do Parecer 01282/2019-8, de lavra do Procurador
Luciano Vieira, concordou o Ministério Público de Contas
com julgamento regular das contas.

www.tce.es.gov.br
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FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1933/2017, foi constatada irregularidades na presente
Prestação de Contas Anual da Secretária Municipal de
Fazenda de Vitória. Opinião esta seguida pelo Ministério
Público de Contas, através de Parecer 2491/2018.
Após pedido de sustentação oral, conforme Notas
Taquigráficas 0005/2019-5 foi feita nova análise das
justificativas do responsável, através da Manifestação
Técnica 01353/2019-4 que concluiu por afastar as
irregularidades no seguinte sentido:
Analisados os argumentos e documentos acostados
em razão de sustentação oral realizada pelo Sr. Davi
Diniz de Carvalho, através de seu advogado legalmente
constituído, conclui-se pela elisão das irregularidades
contidas nos itens 2.1, 2.7 e 2.8 da ITC 1933/2018;
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1 – julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual de
Gestão do Sr, Davi Diniz de Carvalho, no exercício das
funções de ordenador de despesas da Secretaria de
Fazenda de Vitória, no exercício de 2016, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Finalmente, que seja submetido o processo ao relator
para prosseguimento.
O Ministério Público seguiu o opinamento do NCE, em
Parecer 01282/2019-8, no seguinte:
Ressalta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação
da MT 1353/2019-4 elaborada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia para o afastamento
das irregularidades constantes nos itens 3.2.2, 3.3.3

e 3.4.2 da RT 0792/2017: “Divergência entre o saldo
contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos
inventários de bens móveis”, “encaminhamento de
parecer do controle interno em desconformidade com
o Anexo II, Tabela 7 da IN 34/2015” e “evidências da
não adoção de medidas necessárias e suficientes à
arrecadação dos valores inscritos em dívida ativa”.
Conclui-se, portanto, que as contas apresentadas
expressam, de forma clara e objetiva, a exatidão dos
demonstrativos contábeis e a legalidade dos atos de
gestão do responsável examinados nestes autos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 JULGAR REGULAR Prestação de Contas Anual da
Secretaria Municipal da Fazenda de Vitória - SEMFA,
exercício 2016, sob responsabilidade da Sr. Davi Diniz
de Carvalho, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012
1.2 DAR QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art.
85 do mesmo diploma legal;

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
a presente prestação de contas julgada REGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso I, da LC nº. 621/2012, expedindose quitação ao responsável.

1.3 REMETER os presentes autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;

Considerando ter o responsável feito as devidas
justificativas, sigo o opinamento do Núcleo de
Contabilidade e Economia e do Ministério Público
de Contas, no sentido de julgar REGULAR a presente
Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de
Fazenda de Vitória, sob responsabilidade do Sr. Davi
Diniz de Carvalho fazendo parte integrante deste voto
a referida Manifestação Técnica e Ministério Público de
Contas.

1.5 ARQUIVAR após trânsito em julgado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

1.4 DAR ciência ao interessado;
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Rodrigo Coelho
do Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00509/2019-1
Processos: 04184/2018-7, 09099/2010-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

I - RELATÓRIO:

taquigráficas aos presentes autos. É o relatório.

Os presentes feitos cuidam de Recurso de Reconsideração
interposto pelo Senhor Reginaldo dos Santos Quinta
e Senhora Fabrícia Brandão Silva Fernandes, em
face do Acórdão TC 07/2018, prolatado nos autos do
Processo TC 9099/2010, que trata de Representação
convertida em Tomada de Contas Especial, que rejeitou
as justificativas dos recorrentes, apenando-os com
multa individual, respectivamente de R$ 60.000,00 e de
50.000,00 e a ressarcir os cofres públicos, solidariamente
em 85.740,9054 VRTE´s, tendo em vistas as seguintes
irregularidade:

II - PRESSUPOSTOS ADMISSIBILIDADE

2.7 Pagamentos de despesas com ausência de
razoabilidade e a finalidade pública

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

2.9 Pagamentos de despesas que não atenderam ao
Princípio da Eficiência e Finalidade e Finalidade Pública

Recorrente: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, FABRICIA
BRANDAO SILVA FERNANDES

2.11Pagamentos de despesas que não atendem aos
Princípios da Impessoalidade e finalidade pública

Interessado: JOVANE CABRAL DA COSTA, MARIA
ANDRESSA FONSECA SILVA FREIRE, JOSE AUGUSTO
RODRIGUES DE PAIVA, ELIEZER PEDROSA DE ALMEIDA,
LOURIVAL LIMA DO NASCIMENTO, JORGE LUIZ FRAGA,
EWERTON AMARO CORREA, SABRINA LEAL CORREA

2.12 Pagamentos de despesas sem finalidade pública e
sem motivação expressa para o dispêndio

Procuradores: PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES),
EDGAR TASSINARI LEMOS (OAB: 16752-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – PRINCÍPIO DA FINALIDADE PÚBLICA –
PUBLICIDADE – PLENÁRIO.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO
CARMO:

Instado a se manifestar, a área técnica, por meio da
Instrução Técnica de Recurso 26/2019-7, sugeriu o
conhecimento do recurso e no mérito opinou pelo seu
não provimento, mantendo todas as irregularidades
apontadas, bem como a penalidade de multa e
ressarcimento aplicado.
O Ministério Público de Contas em Parecer 603/20192, na lavra do Ilustre Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, anui com a proposta da área técnica em
sua totalidade, se reservando o direito de se manifestar
oralmente na sessão de julgamento.
Foi realizada defesa oral, e após juntada notas
www.tce.es.gov.br

Na análise da admissibilidade do recurso, verifico
que os Recorrentes são capazes, possuem interesse e
legitimidade processual, o que torna cabível o presente
recurso.
O Acórdão TC 07/2018 foi publicado no Diário Oficial
no dia 23/04/2018, e considerando que o recurso foi
interposto no dia 21/05/2018, conheço do presente
Recurso de Reconsideração, eis que presentes os
requisitos de admissibilidade, conforme disposto no art.
405, §2º do RITCEES.
III – PRELIMINAR
Em sede de preliminar alegam os recorrentes,
inconsistências na identificação das irregularidades. In
verbis:
Há uma incorreção formal na identificação dos itens
da Instrução Técnica Conclusiva indicados como 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8 que, na realidade
correspondem aos itens 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, e 2.12
da referida ITC, respectivamente e que dizem respeito a
Reginaldo dos Santos Quinta/ Fabrícia Brandão e ao Sr.
Lourival Lima do Nascimento (itens 3.1.3 e 3.1.6-2.6 e
2.7 da ITC) e item 3.1.9-item 2.13 da ITC que se dedica
exclusivamente ao Sr. Lourival Lima do Nascimento.
Verifico e como bem salientado na Instrução Técnica de
Recuso 26/2019, que no acórdão exarado há identificação
entre parênteses das numerações correspondentes
as irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Conclusiva 3545/2017.
Ultrapassada essa inocorrência, que em nada prejudicou
o direito de defesa das partes, passo à análise do mérito.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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III- FUNDAMENTAÇÃO

publicidade.

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelos
Srs. Reginaldo dos Santos Quinta e Fabrícia Brandão,
respectivamente, Prefeito e Secretária de Comunicação
do Município de Presidente Kennedy à época, em face
do Acórdão TC-07/2018 – Plenário, proferido nos autos
do TC 9099/2010, a fim de apurar irregularidades no
edital de Concorrência Pública nº 001/2010, destinada à
contratação de agência de propaganda para a prestação
de serviços publicitários (Processo Administrativo
9903/09), bem como a execução do Contrato 174/2011,
dela decorrente.

A cota se referia, basicamente, a reprodução da
logomarca do Executivo Municipal no telão do evento,
em 500 convites para lançamento do livro e no próprio
livro. Ademais disso, previa, 10 unidades do livro para
distribuição entre funcionários, parceiros e clientes, e 10
convites especiais para o coquetel de lançamento.

Os Recorrentes foram apenados ao pagamento de multa
individual, no caso do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta,
no valor de R$ 60.000,00, e no caso da Sra. Fabrícia
Brandão, na quantia de R$ 50.000,00, bem como ao
ressarcimento, em solidariedade, da importância de R$
181.381,06, equivalente a 85.740,9054 VRTE´s.
III.1 – PAGAMENTOS DE DESPESAS COM AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE E A FINALIDADE PÚBLICA (Item 2.7, da
ITC 3545/2017)
Tal irregularidade aconteceu em três processos
administrativos distintos, cujos os fatos e argumentos
serão analisados separadamente, tal como apresentados
no acordão e recurso aqui em análise:
III.1.1 – Processo 14627/11 – Cota Apoio ao Livro
“Doces e Bolos do ES”
Extrai-se do acordão que o Município efetuou pagamento
de cota de apoio ao livro de receitas intitulado
“Sobremesa, Doces e Bolos do ES”, no valor total de R$
10.000,00 (dez mil reais), sendo que R$ 2.000,00 (dois
mil reais) correspondia a honorários pagos a agência de

Alegam os Recorrentes, contradição na fundamentação
do acordão quando o Relator afirma não ser aplicável o
conceito de patrocínio, mas ao fim, caracteriza a ação
tomada pelos gestores como “patrocínio”. Vejamos:
Embora não aplicável ao presente caso, cabe trazer o
conceito de patrocínio trazido pelo art. 2º, inciso I, da
Instrução Normativa SECOM-PR nº 9/2014:
Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa consideramse:
I - patrocínio: ação de comunicação que se realiza por
meio da aquisição do direito de associação da marca e/
ou de produtos e serviços do patrocinador a projeto de
iniciativa de terceiro, mediante a celebração de contrato
de patrocínio;
Pois bem, está claro ao meu ver que o Relator ao
mencionar “embora não aplicável ao presente caso”,
se refere a aplicação da norma ao caso concreto, vez
que se trata de expediente normativo da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República
e, portanto, atinente aos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal,
O que se pretendeu, portanto, foi fazer uma analogia
entre a definição semântica de “patrocínio” constante
do art. 2º, inciso I, da Instrução Normativa SECOM-PR nº
9/2014 e a questão sub examine. (ITR 26/2019).
www.tce.es.gov.br

Destacam os recorrentes que a ação praticada não
se trata de patrocínio, e sim, de uma publicidade sem
qualquer tipo de aquisição de marca ou produto.
Faço-me valer aqui do entendimento explanado na
Instrução Técnica de Recurso 26/2019, em que muito
embora os Recorrentes afirmem não haver nenhum
único requisito presente que caracterize os atos como
patrocínio, o fato é que a atuação da Administração
Municipal em muito se assemelhou a de um
“patrocinador”.
Com efeito, fala-se em “aquisição do direito de
associação da marca e/ou de produtos e serviços do
patrocinador a projeto de iniciativa de terceiro”, que se
traduz exatamente na pura inserção da logomarca do
Executivo de Presidente Kennedy no livro (e eventos
dele decorrentes), elaborado por pessoas estranhas
à Administração. Não se trata de “adquirir marca ou
produto”, e sim, de associar a sua marca/logomarca ao
produto/serviço de outrem, mediante contraprestação.
Importante colacionar, neste momento, os objetivos
que nortearam a contratação em questão (Contrato
174/2011), resultante da Concorrência Pública nº
001/2010, para a análise não só deste processo como
dos que se seguirão.
O Anexo I do Edital de Concorrência Pública nº 001/2010
traz o chamado “briefing” da licitação, com os seguintes
objetivos:
III - OBJETIVOS
As ações de comunicação visam a atração de recursos e
investimentos iniciativa privada através de empresários
e investidores dispostos a criarem no município de
Presidente Kennedy uma rede de serviços mais completa
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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e capacitada, a fim de se adequar ao novo quadro de
atividades econômicas da cidade e, ao mesmo tempo,
proporcionar mais qualidade de vida aos seus habitantes,
dando continuidade aos planos da atual administração
de investir seus recursos e ações para bene�cio de todos.
As ações, ainda, deverão ser trabalhadas em dois
âmbitos diferentes, adotando linguagem adequada a
cada um dos objetivados:
A ação de comunicação em âmbito estadual deverá
mostrar as ações de infraestrutura e capacitação
realizada pela Prefeitura afim de promover a atração
de empresários e investidores dispostos a criarem e
implantarem uma rede de serviços condizentes com o
momento pelo qual passa o município de Presidente
Kennedy, no crescimento e expansão de suas atividades
econômicas que aumentarão e mudarão o perfil de sua
população e de seus visitantes;
Em âmbito local, deverá ser promovida uma ação de
comunicação que destaque o trabalho da Prefeitura
na criação de condições para o desenvolvimento social
e econômico e que, ao mesmo tempo, estimule o
kennedense a também fazer parte dessa transformação,
através da qualificação e capacitação pessoal e sua
empresa. (grifamos)
Na mesma linha, prevê o referido instrumento
convocatório, quando da definição do seu objeto:
OBJETO
A
PRESENTE
CONCORRÊNCIA
DESTINA-SE
À
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PREVISTOS
NO ITEM 1.1.
1.1. Os serviços publicitários objeto da presente

Concorrência, compreendem: a) estudo, planejamento,
conceituação, concepção, criação, execução interna,
intermediação e supervisão da execução externa, bem
como a distribuição de publicidade aos veículos e demais
meios de divulgação; b) planejamento e execução de
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento sobre o mercado, o públicoalvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidos
os materiais e ações publicitárias, ou sobre os resultados
das campanhas realizadas; c) a produção e execução
técnica das peças e projetos publicitários criados; d)
a criação e o desenvolvimento de formas inovadoras
de comunicação publicitária, em consonância com
novas tecnologias, visando a expansão dos efeitos das
mensagens e das ações publicitárias. (grifamos)
Alegam os recorrentes que o acordão ao concluir pela
inexistência de razoabilidade e finalidade pública faz
uma mera presunção de que não houve bene�cio da
publicidade, destacando ao fim, que ainda que esta
Corte não acolha estas justificativas, entende que só se
admite sanção por ofensa ao Princípio Constitucional
quando caracterizado DOLO do agente.
A área técnica em consonância com o acordão recorrido,
adverte que não foi demonstrado nos autos justificativas
para a escolha deste livro específico, bem como as
informações sobre a distribuição e público alcançado
pela obra.
Pois bem, aqui se fala em utilização de recursos públicos
e para tanto se exige cautela, não se pode investir em
algo para a posteriori ver se surgiu algum efeito, os
atos devem ser precedidos de motivação e suficientes
razões que levem a Administração tomar determinada
providência.
www.tce.es.gov.br

Desta feita, acompanhamos o entendimento do Relator
dos autos originários TC 9099/2010, em que fica
claro que a população de Presidente Kennedy não se
beneficiou com o ato do gestor.
Feitas as devidas considerações acerca da irregular
inclusão de ação de patrocínio na contratação de
serviços de publicidade intermediados por agência de
propaganda, cumpre ressaltar que, ausentes nos autos
as justificativas para seleção deste livro específico,
contendo receitas de doces e bolos, bem como as
informações sobre sua distribuição e sobre o público
alcançado pela obra, não resta outra conclusão a não
ser a inexistência de razoabilidade e finalidade pública
no dispêndio de R$10.000,00 em cota apoio para livro
de receitas, em oposição à alegação de que o interesse
público estaria configurado pela “presença da figura do
município da publicação”.
A população do município não se beneficiou, direta ou
indiretamente, com a simples inclusão de logomarca da
Prefeitura de Presidente Kennedy em livro de receitas
e nos convites para seu evento de lançamento, na
aquisição de convites para o coquetel de lançamento e na
distribuição de apenas 10 unidades entre “funcionários,
parceiros e clientes”.
Por fim, alegam os recorrentes que o afastamento da
imposição do Sr. Lourival Nascimento constante no Voto
Vista Vencedor do Conselheiro Sebastião Ranna” oferece
“latitude para sua utilização neste Recurso”.
Em consulta aos autos, verifico, que no voto vista em suas
razões o Ilustre Conselheiro Carlos Ranna de Macedo
afastou a responsabilidade do Sr. Lourival Lima do
Nascimento, diante da possibilidade de enriquecimento
ilícito da Administração, pela precariedade dos
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documentos comprobatórios que comprovassem a não
prestação do serviço.
Ressalto que a responsabilidade aqui imposta aos
recorrentes decorre da ausência da finalidade pública,
na utilização de recursos públicos, que conforme bem
sopesado pela área técnica, a finalidade pública em
qualquer atuação da Administração Pública deve estar
inequivocamente demonstrada (ITR 26/2019).
III.1.2 – Processo 13.346/2011 – Retoque de imagens
em anúncio no Livro de Gastronomia.
Esta irregularidade trata do serviço de retoque de
imagens, dentro do contrato 174/2011.
Os recorrentes trazem aqui os mesmos fundamentos já
expostos no item acima, não tendo nenhuma inovação,
sendo assim reiteramos todo o já exposto no subitem
acima.
Complementando apenas que o acordão aqui ora
guerreado esclarece que embora o serviço de retoque
de imagens esteja previsto na tabela Sinapro-ES,
servindo de base para o cálculo da remuneração dos
serviços prestados internamente pela agência, nos autos
originários o valor cobrado pela agência não encontra
embasamento na referida tabela.
Quando a este fundamento os recorrentes não trouxeram
qualquer defesa, sendo assim, em consonância com o
entendimento de piso, e com o já exposto anteriormente
mantenho a irregularidade e ressarcimento solidário.
III.1.2 – Processo 20.240/2011 – locação de stands.
Trata-se de irregularidade que em processo originário
sustentam os recorrentes que a locação de stands se
destinou a publicidade do Município de Presidente
Kennedy na Feira de Petróleo e Gás, tendo como custo

o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e
que caso entendesse por fazer uma contratação direta os
custos com um processo administrativo seria bem maior.
Atendendo assim, aos princípios da economicidade e da
eficiência.
Pois bem, aqui os argumentos se encontram no voto
proferido pelo Conselheiro Substituto João Carlos Lovatti
– e mantido pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
em seu voto vista –, que entendeu que a locação não se
encontra no objeto do contrato firmado com a agência
Prisma, embora fosse de interesse do município.
Recorreu o então Relator aos termos do acordão
3.233/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União,
em face disso os recorrentes alegam que em analise
aos acórdãos 2062/2006 e 3233/2010 constataram
que em nenhum deles determinou o Ressarcimento
do Responsável, apesar de indicar irregularidade
na intermediação, resultando tão somente, em
recomendação.
A área técnica em Instrução Técnica de Recurso
26/2019 esclarece que “o ressarcimento defendido
corresponde, unicamente, à comissão paga à agência
intermediadora, sob o argumento de que, embora tenha
havido a prestação do serviço, tal intermediação se fazia
desnecessária e, portanto, encontrava-se desassociada
do interesse público autorizador da realização da
despesa, conforme já explicitado em momento anterior.”
Nesse sentido foi o entendimento desta Corte de
Contas em acordão 1011/2017, autos do processo TC
3570/2010:
I. Ausência de Interesse Público na Realização de
Despesas (Ítem 5.1.3 da ITC)
www.tce.es.gov.br

Base legal: artigos 37, caput, da CRF/88 e art. 32 e 45
Constituição Estadual/ES.
Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara
Municipal Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL Rita
De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL Jane Ribeiro
Lopes – Membro da CPL Wendy Carla Bicalho Altoé –
Membro da CPL João Luiz Pimentel – Membro da CPL
Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL Hélio
Henrique Marchioni – Membro da CPL Américo Soares
Mignone – Procurador Geral
Inicialmente declarar a extinção do processo sem
resolução de mérito em relação em relação a Rita De
Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla
Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora
Massariol e Hélio Henrique Marchioni, por ilegitimidade
passiva, conforme aferido em preliminar. O relatório de
auditoria evidencia que a Câmara Municipal da Serra
celebrou contrato com o Instituto de Desenvolvimento
Econômico Social do Brasil – IDESB para prestação de
serviços de intermediação de estágio supervisionado no
valor de R$97.929,00 por meio do Convite 12/2009. A
análise das tarefas a serem executadas pela contratante:
cadastramento de estudantes, recrutamento e préseleção de candidatos, controle sobre estagiários
cadastrados, controle sobre a lotação dos estagiários,
elaboração de folha de pagamentos, dentre outras,
são inequívocas atribuições rotineiras da área de
administração de recursos humanos daquela câmara e
gerou pagamento em duplicidade, ao contratado e aos
servidores de seu quadro de pessoal. Conquanto a norma
inscrita no art. 50, da Lei nº 11.788 preveja a possibilidade
do Poder Público contratar agentes de integração para
intermediar a relação entre o estagiário, a instituição
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de ensino e o órgão público, o ato administrativo dela
decorrente deve ser motivado, isto é, deve apresentar
de forma cristalina e apropriada os elementos que
ensejaram o convencimento da autoridade requisitante.
Nessa toada, acompanho a análise técnica conclusiva na
forma transcrita abaixo: Análise A Lei 11.788/2008, que
regulamenta o estágio no Brasil, prevê a possibilidade
de o Poder Público contratar agentes de integração para
intermediar a relação entre o estagiário, a instituição de
ensino e o órgão público: Art. 5o As instituições de ensino
e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério,
recorrer a serviços de agentes de integração públicos e
privados, mediante condições acordadas em instrumento
jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso
de contratação com recursos públicos, a legislação que
estabelece as normas gerais de licitação. § 1o Cabe aos
agentes de integração, como auxiliares no processo de
aperfeiçoamento do instituto do estágio: I – identificar
oportunidades de estágio; II – ajustar suas condições de
realização; III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes
pessoais; V – cadastrar os estudantes. § 2o É vedada
a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a �tulo
de remuneração pelos serviços referidos nos incisos
deste artigo. § 3o Os agentes de integração serão
responsabilizados civilmente se indicarem estagiários
para a realização de atividades não compa�veis com a
programação curricular estabelecida para cada curso,
assim como estagiários matriculados em cursos ou
instituições para as quais não há previsão de estágio
curricular. De acordo com a Cartilha do Ministério
do Trabalho8 , agentes de integração São entidades
que visam, principalmente, auxiliar no processo de

aperfeiçoamento do estágio, contribuindo na busca
de espaço no mercado de trabalho, aproximando,
instituições de ensino, estudantes e empresas (art. 5º da
Lei nº 11.788/2008). O objeto em tela, por sua vez, tinha
a seguinte descrição: 4.1 – O objeto deste certame tem
por finalidade a contratação de empresa ou entidade
prestadora de serviços de agente de integração dedicado
à intermediação de estágio supervisionado de interesse
curricular para atender a esta Casa de Leis , conforme
especificações do anexo I. Destarte, a contratação em
tela estava ampara pela lei, restando à análise verificar
se, a par do respaldo legal, havia interesse público,
devidamente justificado, ou seja, se a contratação se
revestia de legitimidade. No documento de ﬂ. 402 (vol.
III), em que consta a solicitação para a contratação,
observa-se que não há indicação dos motivos pelos
quais o próprio órgão não poderia realizar as atividades,
apesar de seus mais de 300 servidores, sem a presença
de intermediário e sem os gastos correspondentes, e
não demonstra, assim, a vantajosidade da contratação.
Vejamos o que dispõe a justificativa: Ilmo. Sr. Presidente,
Tendo em vista as necessidades administrativas da
Câmara Municipal da Serra, vimos solicitar a contratação
de empresa para prestação de serviços de integração
dedicado à intermediação de estágio supervisionado de
interesse curricular para atender a esta Casa de Leis desta
Casa de Leis durante o exercício de 2009. Tal motivação
é insuficiente para subsidiar a contratação, na medida
em que não explica porque o órgão, por seus próprios
servidores, não seria capaz de gerenciar a quantidade de
estagiários requerida. Assim, não restou demonstrado
o atendimento ao interesse público consubstanciado
pela contratação, de modo que se impõe a manutenção
www.tce.es.gov.br

da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por
autorizar a abertura do certame, homologar a licitação
e ordenar as despesas sem interesse público, de Pedro
Reco Sobrinho, por não motivar suficientemente a
necessidade e a vantajosidade da contratação, em
que pese fosse sua a responsabilidade, enquanto
Superintendente Geral, planejar as atividades, e de
Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade
do procedimento insuficientemente motivado, sendo,
em razão da ausência de interesse público, passível de
ressarcimento o valor de R$ 97.929,00, equivalente
a 50.819,4084 VRTE, em solidariedade. Opina-se,
também, pela extinção do processo sem resolução de
mérito em relação em relação a Rita De Cássia Fraga
Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé,
João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol e Hélio
Henrique Marchioni, por ilegitimidade passiva, na forma
das razões do item 4.8, desta ITC.
Inteiro teor Processo: 3570/2010 Data da sessão:
08/08/2017 Relator: João Luiz Cotta Lovatti Natureza:
Controle Externo > Fiscalização > Tomada de Contas
Especial - Auditoria
Sendo assim, acolhendo os argumentos expostos pela
área técnica, mantenho o entendimento exarado no
acordão referente às irregularidades apontadas no item
2.7 da ITC 3545/2017 sob a responsabilidade solidária
de ressarcimento da Sra. Fabrícia Brandão Silva e Sr.
Reginaldo dos Santos Quinta.
III.2 – PAGAMENTOS DE DESPESAS PAGAMENTO DE
DESPESAS QUE NÃO ATENDERAM AO PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA E DA FINALIDADE PÚBLICA (Item 2.9, da ITC
3545/2017)
Trata a presente irregularidade da criação (layout) de
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

29

ATOS DO PLENÁRIO

faixa e banners com os dizeres de Miss Distrito São Paulo.

coletividade.

O acordão ora recorrido traz em sua fundamentação
que não foi comprovado nos autos qualquer interesse
da população do município no pagamento, com recursos
públicos, pela criação de ilustrações que não tiveram sua
efetiva produção e utilização comprovadas. Ressaltando
que a argumentação dos ora recorrentes de que seria
impertinente a comprovação de utilização do material
criado pela agência, pois a solicitação do serviço de
criação só poderia atingir sua finalidade pública caso
fizesse parte de campanha publicitária efetivamente
executada.

Por fim, os requerentes reiteram o entendimento do
item anterior de que uma suposta ofensa a princípio da
finalidade, não acarretaria ressarcimento.

O acordão ressalta ainda, que os defendentes (aqui agora
recorrentes) não negaram que a faixa não chegou a ser
confeccionada/utilizada em evento, ou que os banners
não foram veiculados em alguma campanha. Pelo
contrário, a fim de justificar os pagamentos, trouxeram
exemplo de evento que, cancelado por acontecimento
imprevisível, ainda enseja o pagamento de empresa que
prestou serviços para a preparação da área onde seria
realizado.
Pois bem, no presente recurso e em defesa oral os
recorrentes em nada inovam, sustentam que há interesse
para comunidade local, e que a finalidade – utilização do
material em Festa – pode não ter sido atingida, mas isso
não invalida a realização do objeto e trazem o mesmo
exemplo supracitado.
Desta feita, estamos falando aqui mais uma vez em
ausência de interesse público na realização de serviço
e dispêndio com o orçamento público. Como sopesado
pela área técnica e já fundamentado no item anterior
a atuação do gestor com orçamento público deve ser
evidente, exige cautela e com bene�cio cristalino a

Nesse sentido, já me manifestei, trouxe entendimento
desta Corte de Contas e mantenho meu entendimento
pela manutenção da irregularidade e ressarcimento
solidário dos recorrentes.
III.3 – PAGAMENTOS DE DESPESAS PAGAMENTO DE
DESPESAS QUE NÃO ATENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA
IMPESSOALIDADE E FINALIDADE PÚBLICA (Item 2.11,
da ITC 3545/2017)
A irregularidade aqui apontada decorre de realização
de despesa pública para produção de placas em que a
Banda Marcial (Proc. 14624/2011) e o Grupo Melhor
Idade (Proc. 21684/2011) prestam homenagem ao
então Prefeito Sr. Reginaldo dos Santos Quinta e a então
Secretaria Municipal Sr. Geovana Quinta Costalonga.
Alega o recorrente para o uso da razoabilidade, vez que,
embora não esteja amparado pelo interesse público, é de
atividade corriqueira da Administração, pelo chamado
usos e costumes, exemplificando: “festas de despedidas”,
regradas a “comes e bebes para convidados, com entrega
de placas ou lembranças”, ou, ainda, “pontos facultativos
concedidos a granel”.
Fato é, que novamente o recorrente não traz nenhum
fato novo a ser analisado, e as justificativas aqui
expostas em nada oferecem análise jurídica ou técnica,
porém nos cumpre esclarecer que fatos tomados por
corriqueiros não justificam a falta de finalidade pública
nos atos praticados, além do que, utilizar de recursos
públicos para atos de promoção pessoal é uma afronta
www.tce.es.gov.br

direta ao princípio da impessoalidade que preza pela
imparcialidade na defesa do interesse público, não tendo
espaço, para interesse de particular.
Sendo assim, mantenho a irregularidade e o
ressarcimento solidários dos Recorrentes, conforme
aponta o acordão 07/2019.
III.4 – PAGAMENTOS DE DESPESAS PAGAMENTO
DE DESPESAS SEM FINALIDADE PÚBLICA E SEM
MOTIVAÇÃO EXPRESSA PARA O DISPÊNDIO (Item 2.12,
da ITC 3545/2017)
Trata-se de irregularidade por dispêndio na produção de
um filme cujo tema é “O futuro é agora”, e a publicação
de anúncio na revista da Associação dos Agentes da
Polícia Civil do Espírito Santo.
O acordão traz em seus fundamentos de que não há
elementos que comprovem ou se quer indique o uso
que se pretendia com o vídeo, quanto à publicação de
anúncio na revista da Associação dos Agentes da Polícia
Civil do Espírito Santo,
também não se pode concluir pelo interesse público
da escolha do veículo sem a motivação expressa e
sem esclarecimentos por parte dos responsáveis. Isso
porque o anúncio com os dizeres “Invista em Presidente
Kennedy. Uma cidade que cresce a cada dia e pode fazer
o mesmo para seus negócios”, claramente se destinava
a investidores e empreendedores, e não à policiais civis.
O recorrente traz em seus argumentos falha na instrução
processual, vez que o vídeo atende o caráter publicitário
e a finalidade de projetar o nome do município de forma
positiva, tendo mais de 2.800 visitantes que visualizaram
o vídeo. Quanto a publicação em revista, esclarece, que
elas possuem natureza multidisciplinar, com matéria
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que não necessariamente estão vinculadas ao �tulo da
Publicação.
A área técnica em sua Instrução Técnica de Recurso
26/2019, esclarece:
Como toda a argumentação relativa à existência de
finalidade pública na referida peça publicitária, inclusive
a partir do seu alcance (“mais de 2.800 visitantes que
viram o vídeo”), se resumiu à necessidade de visualização
do vídeo, o que não foi possível, conforme já expusemos,
entendemos que não existem novos elementos, ademais
dos já verificados ao longo da instrução processual, que
demandem reanálise em sede recursal, sobre este ponto.
Quanto à publicação de anúncio na revista da Associação
dos Agentes da Polícia Civil do Espírito Santo, entendemos
que assiste razão aos Recorrentes ao afirmarem que as
revistas podem atingir públicos diversos daqueles aos
quais foram originariamente destinadas. Todavia, na
situação sub examine, não foi apresentado qualquer
estudo técnico, pesquisa, avaliação que justificasse
a inserção da publicidade naquele material, a fim de
atender aos objetivos estabelecidos no procedimento
licitatório.
A ausência de motivação e justificativas para a escolha
daquela revista como meio de divulgação de propaganda
institucional não só prejudicou a averiguação da sua
finalidade pública, como dificultou a avaliação da sua
eficiência para os fins a que se destinou.
Em atenção ao exposto em sustentação oral, em que o
Douto Procurador, sustenta a existência do vídeo e sua
importância trazemos aqui sua palavras: “Mas, se apenas
fosse ao Youtube, ao Google, e colocasse: Presidente
Kennedy, 2012, Youtube, “O futuro é agora”. Basta isso!

Estaria o vídeo lá para ela, com todas as cores. Como eu
fiz ontem e hoje de manhã. É tudo questão de procurar,
de ter zelo.
Pois bem, ao colocar os referidos termos no site, assim
como descrito pela defesa foi possível visualizar o vídeo
mencionado (imagem abaixo).
(TABELA)
Cumpre esclarecer que a postagem foi realizada em 16
de junho de 2011, pelo perfil Cidade Balneária Solimar,
site particular que traz diversas informações sobre o
loteamento, pesquisando de forma mais aprofundada foi
possível identificar blogsopt com endereço eletrônico:
http://cidadebalneariasolimarloteamento.blogspot.
com, em que em sua aba “institucional” os descreve
como meta comprar e vender lotes.
(TABELA)
(TABELA)
Nessa toada, o único meio de divulgação do vídeo
produzido a dispêndio público, foi realizado por
particulares com o objeto de aferição financeira, sem
qualquer demonstração de exploração do material de
meio a utilidade pública e em provento a coletividade.
Os responsáveis não trouxeram aos autos qualquer
comprovação que justificasse a realização do vídeo,
muito menos o seu proveito.
Ressalto, que o simples fato de que se comprove a
realização do vídeo, não se exume os responsáveis de
restituição, quando as motivações do serviço realizados
não se prestam a interesse público, e como agravante,
só se observou exploração do material por particulares.
Como já exposto nos itens acima, os atos administrativos
www.tce.es.gov.br

devem ser antecedidos de motivação e razões que
levaram a administração a tomar tal atitude. Mantenho a
irregularidade e o ressarcimento sob responsabilidade
solidária, acolhendo na integra a fundamentação
exarada neste item pela Instrução Técnica de Recurso
26/2019, passando a fazer parte integrante deste voto.
III - CONCLUSÃO:
Assim acompanhando integralmente o opinamento da
área técnica e Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto a consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER o Recurso de Reconsideração pois
presentes os pressupostos de admissibilidade;
1.2 NEGAR PROVIMENTO, mantendo o teor do acordão
07/2018-6 proferido nos autos do TC 9099/2010;
NOTIFICAR os recorrentes, consoante art. 62 e parágrafo
único da LC n° 32/93.
1.4 REMETER os autos ao Ministério Público de Contas,
após a confecção deste Acórdão nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.5 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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4. Especificação do quórum:

Representante: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.

Responsável: RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, FLAVIA
CRISTINA PONTES, MARCELO ENDLICH LEAL, NEY
COIMBRA FLORES NETO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SEM APLICAÇÃO DE MULTA
– DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I – RELATÓRIO:
Os presentes autos tratam-se de Representação com
pedido de liminar, formulada pela empresa E&L
Produções de So�ware Ltda., em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, por supostas ilegalidades
praticadas na condução do Pregão Eletrônico nº
44/2018, Processo Administrativo 46.977/2017 no que
tange a contratação de serviços de locação de sistemas
informatizados de gestão pública.

Acórdão 00510/2019-1
Processos: 04311/2018-3, 05016/2018-1, 04861/2018-5
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Terceiro interessado: GOVERNANCABRASIL
TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Procurador: SUZANY MEDEIROS LEITE (CPF: 084.549.84798)

S/A

Encaminhado os autos para Manifestação Técnica
420/2018, a mesma entendeu por fundado receio de
dano ao erário e a direito alheio por restrição indevida
à competitividade, sugerindo a suspensão do certame.
Há fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio, pois houve restrição indevida à competitividade.
Sobre o risco de ineficácia da decisão de mérito,
considera-se também presente tal requisito, visto que o
resultado final da licitação se dará após a realização da
prova de conceito. Ou seja, caso não haja suspensão do
certame, o contrato poderá ser assinado e os serviços
www.tce.es.gov.br

poderão começar a serem prestados e pagos, sem
segurança de que o processo está ocorrendo dentro da
legalidade.
Atualmente os serviços já estão sendo prestados através
de contrato emergencial. Nesse sentido, considera-se
prudente sanar os indícios de irregularidades antes de
firmar novo contrato.
Pelo exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
a. Conhecer a representação na presença dos requisitos
de admissibilidade;
b. Determinar à autoridade competente a suspensão
cautelar do procedimento licitatório do Pregão
Presencial nº 44/2018, na fase em que se encontrar, até
ulterior decisão de mérito, nos termos dos artigos 376
e 377, I, da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013
(Regimento Interno do TCEES – RITCEES), devido aos
indícios de irregularidades apontados nos itens 3.2.1 a
3.2.6
c. notificar a autoridade competente para que se
pronuncie no prazo de até 10 dias quanto à decisão a ser
prolatada, nos termos do artigo 307, § 3º, do RITCEES e
encaminhe cópia completa do processo licitatório;
d. Em caso de deferimento da medida cautelar, notificar
a autoridade competente, para, no prazo assinalado,
cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar as providências
adotadas ao Tribunal, nos termos do art. 307, §4º, do
RITCEES e
e. Cientificar a representante da decisão do Tribunal, nos
termos do artigo 307, § 7º do RITCEES.
Foi proferida Decisão 01305/2018-7, que conheceu a
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representação, acolhendo o pedido de medida cautelar
inaudita altera parte, determinando a suspensão
imediata do Pregão Eletrônico 44/2018, por fim,
notificando os gestores municipais responsáveis;
Em Decisão Monocrática 00812/2018-9, foi revista
a Decisão 01305/2018-7, devido a protocolização da
petição número 7581/2018 dando novos elementos
que resultou na revogação da cautelar e manutenção
da notificação aos responsáveis (Termos de Notificação
00481/2018-9 e 00482/2018-3);
Tramita em apenso os autos TC 5016/2018 que trata
de Representação proposta pela Governança Brasil S/A,
que impugnou o citado Pregão Eletrônico 44/2018, onde
visualizando que o objeto da representação estava sendo
objeto de análise por parte desta Corte de Contas, nos
presentes autos, determinei o apensamento, e quanto a
liminar pretendida, indeferir em razão de revogação da
cautelar inicialmente concedida, gerando a Decisão TC
2018/2018.
Instada a se manifestar a área técnica em Manifestação
Técnica 00598/2018-7, onde foram analisadas as Peças
Processuais 26 a 121 pelo Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTI) desta
Corte de Contas e ao fim entendeu por estar configurado
indícios de irregularidade e a citação da pregoeira;
Em Instrução Técnica Inicial 00406/2018-2, opinou nos
termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES, para que, no
prazo estipulado, os responsáveis Senhores Marcelo
Endich Leal, Ney Coimbra Flores Neto e a Senhora Flávia
Cristina Pontes apresentassem razões de justificativa e
documentos, em razão dos indícios de irregularidades
encontrados na Manifestação Técnica Inicial 00598/2018-

7.

Base legal: art. 21, §4º, da Lei 8.666/93

Apresentado justificativas a área técnica se manifestou
pela Instrução Técnica Conclusiva 03660/2018-8, que ao
fim concluiu:

Responsável:
Municipal)

3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do
artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA
PARCIAL da presente representação, tendo em vista o
reconhecimento da seguintes irregularidades:
3.1.1. AGLUTINAÇÃO
CONTRATADOS

INDEVIDA

DOS

SERVIÇOS

Base legal: art. 3º, §1º, inciso I; art. 15, IV e art. 23, §§1º
e 2º da Lei 8.666/93
Responsável: Marcelo Endlich Leal (Subsecretário de
Tecnologia da Informação)
3.1.2. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE POR EXIGÊNCIA
DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA TODOS
OS MÓDULOS LICITADOS
Base legal: art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93
Responsável: Marcelo Endlich Leal (Subsecretário de
Tecnologia da Informação)
3.1.3. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE
PROVA DE CONCEITO
Base legal: art. 3º, caput e §3º, da Lei 8.666/93
Responsável:
Municipal)

Flávia

Cristina

Pontes

(Pregoeira

3.1.4 ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM REABERTURA DOS
PRAZOS
www.tce.es.gov.br

Flávia

Cristina

Pontes

(Pregoeira

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justificativas do Sr. Ney
Coimbra Flores Neto - membro da Comissão Técnica do
Projeto SIGEVV, afastando-se a irregularidade disposta
no item 2.3 desta ITC;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr.
Marcelo Endlich Leal – Subsecretário de Tecnologia da
Informação, em razão do cometimento de infrações
dispostas nos itens 3.1.1 e 3.1.2, aplicando-lhe multa,
com base no art. 135, II, LC 621/2012, na medida da sua
culpabilidade, considerando as atenuantes registradas
nos itens 2.1 e 2.2 desta ITC;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas da Sra. Flávia
Cristina Pontes - Pregoeira Municipal, em razão do
cometimento de infrações dispostas nos itens 3.1.3 e
3.1.4, aplicando-lhe multa, com base no art. 135, II, LC
621/2012, na medida da sua culpabilidade, considerando
as atenuantes registradas nos itens 2.4 e 2.5 desta ITC;
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de Contas, que por meio de parecer
04874/2018-7, da lavra do Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, o qual, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na a ITC
3660/2018-8 lavrado pela área técnica.
O interessado Rafael Gumiero de Oliveira requereu a
realização de defesa oral, pela qual foram juntadas a
petição intercorrente 1781/2018 e notas taquigráficas
207/2018 e encaminhado os autos para nova
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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manifestação técnica, que manteve os mesmos termos
da já proferida nos autos.

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

Após peticionou aos autos a empresa GOVERNANÇA
BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, para
que se fizesse parte como representante nos presentes
autos, tendo em vista Decisão 2018/2018 preferia nos
autos 5016/2018, em que apensou os processos por se
tratarem do mesmo objeto.

III - estar acompanhada de indício de prova;

Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas
o mesmo se manifestou ao fim, nos seguintes termos:
Sobreleva ressaltar que o peticionante é o Representante
dos autos, bem como faz requerimento para juntada da
petição aos autos do processo TC-5016/2018.
Destarte, pugna o Ministério Público de Contas seja a
petição juntada aos autos do processo TC-5016/2018,
para as providências que entender cabíveis.
Consta dos autos TC 5016/2018, Manifestação Técnica nº
1346/2019, emitiu posicionamento no sentido de que a
análise realizada no TC 4311/2018, já abarcou os pontos
apontados na Representação, não havendo necessidade
de nova análise, sendo acompanhando na totalidade
pelo Procurador Heron de Oliveira que emitiu o Parecer
1127/2019.
É o relatório.
II – ADMISSIBILIDADE
Os artigos 94 e 101, ambos da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012, assim dispõem com relação aos
requisitos de admissibilidade do presente feito:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

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.
(...)
Art. 101. (...)
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à
denúncia.
Em uma análise inicial dos autos, observo que as
representações foram redigidas com clareza, possuem
informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias
e os elementos de convicção, bem como estão
acompanhadas de indícios de prova.

044/2018, para a devida apuração das irregularidades
junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, para ao
fim revogar o procedimento, por ofensa ao princípio da
publicidade, razoabilidade e ainda a competitividade do
certame.
A princípio, acolho a manifestação técnica e ministerial
quanto ao acolhimento das razões exposta pelo Sr.
Ney Coimbra Flores Neto em relação à irregularidade
apontada no item 2.3 da ITC 3660/2018-8, afastando a
responsabilidade.
Passo a analisar as demais irregularidades mantidas pela
unidade técnica e corpo ministerial.
III.1 - AGLUTINAÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS
Tal irregularidade é apontada por estar previsto no
pregão eletrônico nº 44/2018, o agrupamento de
diversos módulos em um só lote, levando assim a uma
restrição a competitividade do certame.

III- FUNDAMENTAÇÃO

A área técnica opinou pela irregularidade da aglutinação
dos 11 módulos no Lote 1 do referido pregão, tendo
em vista entendimento desta Corte de Contas o qual
considerou irregular a aglutinação em sistemas em caso
semelhantes, argumenta falta de estudos preliminares
que comprovem que a divisão do Sistema de Gestão não
era a técnica economicamente mais viável. Destacando
a possibilidade de divisão em lotes menores e ainda o
fato de que não impediria que uma mesma empresa
arremate mais de um lote.

Tratam os autos de Representações movida pelas
empresas E&L Produções de So�ware Ltda e Governança
Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços as quais
requerem em liminar a suspensão do pregão eletrônico

Aduzem os representados que a empresa Smarapd
Informática LTDA, classificada em primeiro lugar, gerará
uma economia de R$ 958.172,24 em 24 meses em
comparação ao atual contrato emergencial. Esclarecem,

A análise técnica está embasada nos termos dos artigos
94 c/c o 101, ambos da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012 (apontam os requisitos de admissibilidade
da denúncia e são aplicáveis às representações).
E mais, por terem sido apresentadas por pessoa jurídica,
há prova de sua existência, estando a exordial assinada
por pessoal habilitada para representá-la, preenchendose, assim, o requisito do art. 94, V, da LC 621/2012
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que se trata de um contrato continuado, chegando a uma
economia real na ordem de 2.400 milhões, comparado ao
contrato emergencial hoje operado, sendo considerada
uma economia de fato, e não uma economia em termo
de orçamento estimativo.
Alegam ainda que não houve qualquer interesse da
administração em restringir a competição, apenas se
buscou o melhor resultado da Administração, visto que
uma contratação individualizada geraria desvantagem
ante a diferente atratividade dos custos em cada módulo.
Argumenta ainda,
• Similaridade do projeto da licitação com o atualmente
adotado pela Prefeitura, o que facilita tecnicamente a
integração dos sistemas e suas bases;
• A administração descentralizada dos servidores geraria
custos extras com licenciamento, aumentaria o uso de
recursos de hardware e ainda aumentaria o tempo para
administração do ambiente;
• Risco de falha de comunicação caso os módulos
estiverem em servidores distintos;
• Qualquer dificuldade na integração desses
módulos resultaria em indisponibilidade do sistema
e consequentemente na diminuição da qualidade do
atendimento aos servidores e munícipes;
• As aplicações fornecidas por uma única empresa
facilitam a gestão do ambiente de servidores e o uso
de recursos, além de interlocução entre equipes de
administração de servidores e o fornecedor responsável
pela aplicação;
• Com um fornecedor único, a Administração ganha em
capacidade de gestão do contrato, com instrumentos
de cobrança efetiva a um único mantenedor de todo

o sistema, havendo apenas um único procedimento
de abertura de chamado e de assistência técnica,
propiciando agilidade na resolução de problemas, em
razão da racionalização de ﬂuxos, com economicidade;
Em sustentação oral o Secretário Municipal de Educação/
interessado, ressalta que o maior problema que se
enfrenta hoje no município para estar em dia com o
Tribunal de Contas no Sistema CidadES é exatamente
relativo à dificuldade de integração do sistema de gestão.
Em Instrução Técnica Conclusiva 3660/2018 entendeu
que, embora as justificativas não sejam capazes de
afastar a irregularidade, são atenuantes que podem ser
consideradas na dosimetria de eventual sanção a ser
aplicada ao responsável.
Pois bem, já é entendimento deste Tribunal de Contas
que o parcelamento ou não do objeto deve ser auferido
no caso concreto, em análise principal a viabilidade
técnica e econômica do parcelamento e se o objeto é
divisível. Nesse sentido acordão 1486/2017:
Assim sendo, com relação ao indicativo de irregularidade
“Aglutinação indevida de objetos”, entendo que a análise
procedida pela área técnica mostra-se adequada,
haja vista que as alegações de defesa justificaram a
aglutinação dos módulos em um único lote, vez que a
natureza dos módulos indica que se referem a áreas de
negócio relacionadas.
Ressalta-se que o subscritor da Instrução Técnica
Conclusiva nº 04441/2017-3, constatou que “os
módulos contratados possuem relação direta entre si e
seu parcelamento pode causar mais prejuízos do que
bene�cios para a Administração”
Neste sentido, da análise procedida pela área técnica
www.tce.es.gov.br

foi levado em consideração que o jurisdicionado
possui quadro limitado de pessoal capacitado na área
de Tecnologia da Informação, trazendo também o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Contas, no
sentido de que o parcelamento ou não do objeto deve
ser auferido sempre no caso concreto, perquirindose essencialmente acerca da viabilidade técnica e
econômica do parcelamento e da divisibilidade do
objeto.
Inteiro teor Processo: 4955/2016 Data da sessão:
28/11/2017 Relator: Marco Antônio da Silva Natureza:
Controle Externo > Fiscalização > Representação >
Controle Externo - Fiscalização - Representação
Nesse sentindo, entendo que há casos em que a
reunião de serviços em um único lote se torna o meio
mais viável, senão o único de se garantir o interesse da
Administração, e por sua vez, do interesse público. A
Administração Municipal esclarece que a similaridade
do projeto da licitação com o que já é objeto de atuação
facilita a integração dos sistemas e suas bases e ainda
a aplicação por uma única empresa facilita a gestão do
ambiente de servidores e o uso de recursos, ganhando
em capacidade de gestão do contrato, com instrumentos
de cobrança efetiva a um único mantenedor de todo o
sistema.
Além de todo o já argumentado, pesa aqui que a divisão
do objeto implicaria, sem dúvida, em uma ampliação do
preço cobrado da Administração, pondera-se aqui uma
prevalência do princípio da economicidade e eficiência
em face a ampla competitividade, visto que diante das
circunstâncias fática e jurídicas, friso, não se trata de
uma regra geral, e sim de análise ao caso concreto,
atendeu o melhor interesse da Administração.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Nesta esteira, vale apresentar posicionamento do
renomado Administrativista, Ronny Charles Lopes de
Torres, in verbis:
Em tese, a reunião de diferentes pretensões
contratuais em um único certame pode gerar perda
da competitividade, pelo impedimento à participação
de empresas que atuem no mercado, com apenas
parte do objeto contratual ampliado. Por outro lado,
algumas vezes, a reunião das pretensões contratuais
pode servir positivamente à Administração, pelo
ganho em economia de escala ou pela vantagem no
gerenciamento contratual, elementos que permitem o
alcance de uma melhor proposta econômica.
Por fim, destaco que nos atos praticados e que está sob
análise, não percebi caracterização de ato doloso ou
eivado de má-fé por parte do responsável, e sim uma
atuação diante da discricionariedade que lhe é própria.
Diante de todo o exposto afasto a irregularidade
apontada.
III.2 - RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE POR EXIGÊNCIA
DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA TODOS
OS MÓDULOS LICITADOS

lei de licitações permite exigência de qualificação, desde
que se refira às parcelas de maior relevância, e como a
lei não define o que seria parcela de maior relevância
e valor significativo cabe à administração com na
discricionariedade decidir.
É imprescindível que a empresa contratada comprove
sua capacidade para executar o objeto licitado de
maneira que alcance o objeto da licitação, sob pena, de
restar prejudicada a execução do objeto a contento e em
prejuízo do interesse público.
Ressaltamos
entendimento
do
renomado
Administrativista, Ronny Charles Lopes de Torres, in
verbis:
Entendemos que a imposição de requisitos para
qualificação técnica mais rigorosos que os contidos na
Lei nº 8.666/1993 é excepcional, mas possível quando
tais exigências resultarem de normas específicas
ou forem imprescindíveis à garantia do escorreito
cumprimento das obrigações legais, resguardando
sempre a clara previsão no edital, a defesa da
competitividade, o respeito a princípio do julgamento
objetivo e a compatibilidade do objeto a ser executado.

Tal irregularidade é apontada pelo objeto da licitação
exigir capacidade técnica em nome da empresa e em
nome do técnico responsável para todos os módulos.
Sendo assim, a área técnica destaca que exigir um
quantitativo superior a 50% da estimativa dos serviços
configura restrição desnecessária a competitividade,
uma vez que estão sendo licitados em um único lote.

Pois bem, cabe analisar se a exigência de capacidade
técnica que consta no edital é de fato abusiva e restringe
a competitividade, ou se estava dentre o limite da
discricionariedade da Administração avaliar prescindível
ou não a qualificação técnica.

Aduzem os representados que se trata de objeto
complexo, e todos os módulos são relevantes e
indispensável o valor significativo, argumentando que a

XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure

Nesse sentido dispõe artigo 37, XXI da Constituição
Federal,
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igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso).
No caso em análise há a exigência que as empresas
comprovassem ter realizados serviços semelhantes
aos propostos nos módulos. Ora, a Administração tem
o dever de zelar pelo interesse público, é plausível a
exigência desde que a empresa tenha algum tipo de
experiência na área em que se vá prestar um serviço,
como salientado em defesa oral, não se colocaram
condicionantes aos atestados, apenas uma comprovação
de que a empresa teria condições de prestar o serviço.
O que a administração exigiu em termo de atestado?
Somente que as empresas apresentassem já terem
realizado serviços semelhantes a esse, aos módulos
apresentados ali. Foi essa a exigência, ou no conjunto
de atestados ou em um atestado. Não fizemos exigência
quanto ao porte do município. Por exemplo, pode ser
tanto serviço realizado em um município do porte
de Vila Velha, como em um do porte de apeaça, por
exemplo. Não exigimos prazos da prestação de serviços.
Pode ser um contrato de seis meses, como pode ser de
24 meses, 60 meses. Não houve.... Ou seja, uma questão
plenamente razoável sob o nosso ponto de vista
Registro que a área técnica faz a ressalva de que, embora
acreditem se tratar de uma irregularidade 05 empresas
participaram dos lances e a licitante classificada em
primeiro lugar apresentou todos os atestados exigidos
em edital. Desta feita, não restou caracterizada a efetiva
restrição a competitividade, e por esse motivo afasto a
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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irregularidade apontada.
III.3 - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE
PROVA DE CONCEITO
Trata-se de irregularidade imputada por proibição das
demais empresas licitantes nas reuniões de prova de
conceito.
Justificam os representantes que se trata de medida
clara e objetiva, evitando tumultos ou pratica de atos
que possam frustrar a conclusão da prova de conceito,
visto já ter ocorrido tais fatos em licitações anteriores,
citando os pregões 099/2015 e 031/2016.
Ressaltando que a presença de outras empresas “causa
desconforto na análise, pois não há como proibir
risadas, gestos que são atos que além de desestabilizar a
Empresa que apresenta a amostra, gera insegurança aos
servidores avaliadores”.
Alegam por fim, que o princípio da publicidade não exige
que todas as atividades sejam realizadas em público, mas
somente a publicidade devida, razoável e tempestiva,
que confira aos interessados a possibilidade de controlar
o ato, o que, segundo o edital do certame, está garantido
aos concorrentes.
O que se identificou é que o maior empecilho para
a licitação naquelas outras duas tentativas que se
fez lá na cidade relativa a esse mesmo objeto, foi
exatamente no momento da aplicação da chamada
prova de conceito. Que nada mais é que uma amostra
do sistema e que está sendo disponibilizada. Se fosse,
por exemplo, um computador, seria a disponibilização
de um equipamento para que a equipe técnica possa
fazer as validações, as verificações técnicas necessárias
daquele equipamento. Em se tratando de um sistema

de gestão, é uma apresentação rigorosa feita ali por
uma comissão estabelecida para cada um dos módulos.
E essa comissão é uma comissão técnica formada por
servidores de carreira do município. E esses servidores
vão ali avaliando módulo a módulo no regime de
amostra. Essa foi uma etapa que sempre foi gargalo nas
duas vezes em que se tentou licitar isso lá na cidade.
Por uma razão de que a participação das concorrentes
neste processo nesse momento causava ali um tumulto
na sessão, porque já se ingressava ou fazia tentativa de
ingressar um recurso antecipado antes do julgamento,
questionamento de uma licitante para com outro, que
é natural do ponto de vista comercial. Mas do trabalho
que a prefeitura precisa realizar, que é o trabalho de
julgar com imparcialidade, isso acabou dificultando em
licitações anteriores. Diante disso, decidimos dispor no
edital uma cláusula pactuada no termo de referência
e no edital da licitação que ali autoriza os servidores
que compõem essa comissão poderem participar dessa
amostra que é apresentação da (palavra inaudível). É um
dos pontos da representação, que não foi afastada pela
área técnica. Então, a defesa que fazemos desse ponto
é essa questão, porque foi essa a decisão administrativa
que redundou. E também numa compreensão que
temos que não há o afastamento do princípio da
publicidade. Porque o princípio da publicidade não
necessariamente diz...Ou seja...capta dizer que toda
ação do administrador, toda ação pública precisa ser
vista em tempo real. Mas precisa sim dar publicidade
tempestiva, razoável, num momento adequado. Todos
os relatórios que redundaram dessas amostras, das
análises das amostras, estiveram à disposição de todas
as licitantes, desde os relatórios parciais, como os
www.tce.es.gov.br

relatórios conclusivos também. E inclusive foi sede de
recurso administrativo. Recurso administrativo que foi
decidido pela administração. Enfim, conjugando todos
os predicados da administração pública os princípios da
administração.
A área técnica em sua Instrução Técnica Conclusiva
3660/2018, esclarece que os fatos aqui narrados devem
ser considerados na dosimetria de eventual sanção a ser
aplicada à responsável.
Fizeram presentes aos autos a empresa GovernançaBrasil
S/A Tecnologia e gestão em serviços, revelando que a
suposta irregularidade aqui tratada foi objeto de agravo
de instrumento sob o nº 0014097-71.2018.8.08.0035, no
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
em que ao fim se decidiu da seguinte maneira:
Por conseguinte, sopesando os argumentos tecidos pela
agravante no seu intento recursal e, especialmente,
pondo em relevo a documentação do processo
principal, observo que o caso em tela é hipótese de
excetuar o trivial efeito conferido ao recurso em apreço,
sobretudo pela presença, nesta análise perfunctória, da
probabilidade de êxito das alegações recursais, cumulada
com o evidente periculum in mora, consubstanciado na
conclusão da etapa classificatória.
Posto isto, recepciono o recurso em seu duplo efeito,
para autorizar o acesso presencial da agravante na etapa
“Prova de Conceito”, constante no item 22, do Edital
do Pregão Eletrônico nº 044⁄2018, de modo que, para
evitar tumulto e prejuízo aos trabalhos da Comissão
de Acompanhamento, a licitante deverá limitar-se ao
mero acompanhamento do ato, sem a possibilidade
de realizar questionamentos orais, podendo fazer-se
representar por, no máximo, (02) dois prepostos.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

37

ATOS DO PLENÁRIO

A prova de conceito é como se avalia o produto que
está sendo ofertado, não a empresa em si, para fins de
comprovação de atendimento as especificações técnicas,
sendo assim, é ato que impende somente ao classificado
em primeiro lugar na licitação.
No entanto, destaco que embora seja ato destinado
somente a empresa classificada em primeiro lugar, tratase de uma etapa de classificação, devendo ser realizada
em sessão pública em atendimento ao princípio da
publicidade e transparência que regem de forma geral
os atos administrativos.
O princípio da publicidade é o que traz a lisura de todo
o procedimento, e embora não se tenha observado o
princípio da publicidade em sua amplitude, ressalto
que havia previsão para que os relatórios parciais e
conclusivos fossem disponibilizados aos concorrentes.
Ressaltando ainda, que conforme trouxe aos autos
a empresa GovernançaBrasil, embora não tenha
participado de todas as sessões, participou de algumas
delas.
Em petição protocolada pela GovernançaBrasil, dentre
outras impugnações, traz informações de que a matéria
está sendo objeto de apreciação do Poder Judiciário, onde
em sede de agravo de instrumento nº 035189002518,
foi determinada a participação da agravante, ora
peticionante, no processo licitatório referente à prova
de conceito, requerendo ao final a nulidade do Pregão
Eletrônico.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
ES, o Desembargador analisando o Agravo interposto,
assim se manifestou:
Posto isto, recepciono o recurso em seu duplo efeito,

para autorizar o acesso presencial da agravante na etapa.
Prova de Conceito, constante no item 22, do Edital do
Pregão Eletrônico nº 044⁄2018, de modo que, para
evitar tumulto e prejuízo aos trabalhos da Comissão de
Acompanhamento, a licitante deverá limitar-se ao mero
acompanhamento do ato, sem a possibilidade de realizar
questionamentos orais, podendo fazer-se representar
por, no máximo, (02) dois prepostos.
Nesse contexto, restou caracterizada a presença da
empresa em algumas fases da prova de conceito.
Sendo assim, mantenho a irregularidade, mas deixo
de aplicar a multa, por entender que no caso concreto
embora não tenha atendido a publicidade em toda a sua
amplitude, não houve prejuízo ao processo licitatório ou
interesse público.
III.4 - ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM REABERTURA DOS
PRAZOS:
A irregularidade aqui se trata de deixar de reabrir o
prazo inicialmente estipulado após modificações no
edital que afetariam a formulação das propostas e por
consequência restrição a competitividade do certame.
Alegam os defendentes apenas erro formal na digitação
do edital e que no termo de referência as descrições
estavam corretas, sendo assim, não houve acréscimo de
nenhuma exigência que se ensejasse novo prazo.
Em defesa oral acrescenta que, “não houve alteração
nenhuma no edital e não havia sentido de fazer
ali a dilação de prazo em função desse pedido de
esclarecimento impugnatório”. Ainda,
É importante dizer que o prazo original do edital já foi
superior ao prazo previsto para o pregão eletrônico.
Até pela característica do objeto, trabalhamos quinze
www.tce.es.gov.br

dias ao invés de oito dias para esse edital, dias úteis. A
outra questão é relativa, ainda nesse item, que segundo
a representação redundaria numa necessidade de
reabertura de prazo, é relativa à questão da correção de
uma suposta correção corpo do edital. Eu disse que são
onze os módulos. Em uma página do edital, ao dispor
os onze módulos do objeto, no sistema de cópia e cola
do trazer do termo de referência para o edital, três dos
itens, no que tinha listagem da folha do edital, acabaram
suprimidos no sistema de cópia e cola. Mas no termo
de referência, a todo momento, constavam esses itens,
três módulos. Então, observado isso, o que o município
disse foi o seguinte: “Não, observe o termo de referência,
fizemos uma errata demonstrando que não são oito
módulos, são onze módulos. Inclusive a ordem numérica
deles permite verificar isso porque inicia pelo um e
termina no décimo primeiro módulo. E não no oitavo
módulo”. Então foi essa a outra questão. Realmente foi
erro formal, mas foi demonstrando a tempo. Enfim, o
termo de referência assim já dispunha do ponto de vista
do edital.
Esclarece a área técnica que embora se trata de erro de
digitação, houve modificação tanto no Edital como no
Termo de Referência, vez que, de 9 módulos, passouse a exigir atestados de capacidade técnica para todos
os 11 módulos. Esclarece ainda, que eram cabíveis duas
interpretações na mudança em que o defendente alega
ter sido mero esclarecimento, in verbis:
Observa-se que as alegações apresentadas são
similares àquelas já analisadas na ITC 3660/2018-8, não
subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que
se proceda à reanálise de justificativas já examinadas
conclusivamente, considerando-se que a fase de
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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instrução do processo encontra-se ultimada nos termos
do caput do art. 321 do Reg. Int. (aprovado pela Res. TC
261/2013).

da licitação, com boa qualidade, dentro dos prazos
estabelecidos, devidamente assinado, carimbado,
limitada as parcelas de maior relevância:

Coimbra Flores Neto - membro da Comissão Técnica do
Projeto SIGEVV, afastando-se a irregularidade disposta
no item 2.3 da ITC 3660/2018;

No que tange ao e-mail juntado por meio da Petição
Intercorrente 1781/2018-9, verifica-se que não se
trata de documento novo, nos termos do art. 328, §1º,
do Regimento Interno deste TCEES. O referido e-mail
já constava das ﬂs. 29/30 da Peça 90 deste processo
e demonstra tão somente a intempestividade da
impugnação protocolada pela empresa E&L junto à
Prefeitura Municipal de Vila Velha – a qual foi respondida
pela Administração e gerou alterações no edital.
Cumpre notar que a intempestividade da impugnação
é irrelevante na análise de mérito, tendo em vista que
a irregularidade trata da ausência da reabertura de
prazos após as referidas modificações no instrumento
convocatório.

5.1.1.1. Serviços de implantação, migração de dados,
treinamento com transferência de tecnologia, serviços
suporte operacional aos usuários, manutenção,
atualização e customização utilizando metodologia de
desenvolvimento de processos e gerenciamento de
projetos e metodologias para serviços aderentes ao
modelo ITIL v3 ou similar em TODOS OS MÓDULOS
TRANSCRITOS ABAIXO

1.3 ACOLHER as razões de justificativas do Sr. Marcelo
Enlice Leal –Subsecretário de Tecnologia da Informação,
afastando-se as irregularidades dispostas nos itens 2.1 e
2.2 da ITC 3660/2018;

Pois bem, as alterações as quais se referem a suposta
irregularidade não apresentam caráter substancial no
objeto a ser contratado, restou claro que a primeira
modificação não afetou as propostas vez que no termo
de referência estava correta a relação de itens, e sendo
assim as empresas tinham conhecimento do documento.
Quanto a inclusão do termo similar no item 5.1.1.1 do
edital, tenho que se trata de subitem do 5.1.1 que já
estava expresso em seu texto a expressão “de natureza
igual ou semelhante ao objeto de licitação”, não gerando
assim qualquer prejuízo as empresas licitantes a
alteração.
5.1.1. Atestado (s) de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica do direito público ou privado, na qual
fique demonstrado que a Licitante presta ou prestou
serviços de natureza igual ou semelhante ao objeto

Dessa forma, afasto a presente irregularidade por
entender que se trata de uma irregularidade formal, sem
o condão de macular todo o certame.
IV – CONCLUSÃO:
Ante o exposto divergindo parcialmente do
posicionamento da área técnica e do Ministério Publico
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta que submeto à consideração
de vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECIMENTO DAS PRESENTES REPRESENTAÇÕES,
em cumprimento aos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do
RITCEES;
1.2 ACOLHER as razões de justificativas do Sr. Ney
www.tce.es.gov.br

1.4 ACOLHER as razões de justificativas da Sra. Flávia
Cristina Pontes -Pregoeira Municipal, afastando a
irregularidade disposta no item 2.5 da ITC 3660/2018;
1.5 REJEITAR as razões de justificativas da Sra. Flávia
Cristina Pontes -Pregoeira Municipal, em razão do
cometimento de irregularidade disposta no item 2.4 da
ITC 3660/2018,
1.6 JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE as
representações, permanecendo a irregularidade quanto
ao item “Proibição de Participar das reuniões de prova
de conceito”;
1.7 DEIXAR de aplicar multa por entender que no caso
concreto embora não tenha atendido a publicidade em
toda a sua amplitude, não houve prejuízo ao processo
licitatório ou interesse público.
1.8 DETERMINAR para que, nas futuras licitações,
viabilize o acompanhamento das etapas da prova de
conceito para todos os licitantes interessados, em
homenagem ao princípio da publicidade (art. 3º da Lei
nº 8.666/93).
1.9 CIENTIFICAR o representante e os representados e
os interessados desta decisão.
1.10 REMETER os presentes autos ao ilustre
representante do Ministério Público de Contas, nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

39

ATOS DO PLENÁRIO

UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMAD
- Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha

1.11 ARQUIVAR após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

-

Fiscalização

Responsável: RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, FLAVIA
CRISTINA PONTES
Procurador: ADEMIR VIEIRA DA SILVA ENDLICH (CPF:
080.608.757-95)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SEM APLICAÇÃO DE MULTA
– DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

I – RELATÓRIO:
Os presentes autos tratam-se de Representação com
pedido de liminar, formulada pela empresa E&L
Produções de So�ware Ltda., em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, por supostas ilegalidades
praticadas na condução do Pregão Eletrônico nº
44/2018, Processo Administrativo 46.977/2017 no que
tange a contratação de serviços de locação de sistemas
informatizados de gestão pública.
Encaminhado os autos para Manifestação Técnica
420/2018, a mesma entendeu por fundado receio de
dano ao erário e a direito alheio por restrição indevida
à competitividade, sugerindo a suspensão do certame.

Processos: 05016/2018-1, 04861/2018-5, 04311/2018-3
Externo

Representante: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA
E GESTAO EM SERVICOS

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO:

Acórdão 00511/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

-

Há fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio, pois houve restrição indevida à competitividade.
Sobre o risco de ineficácia da decisão de mérito,
considera-se também presente tal requisito, visto que o
www.tce.es.gov.br

resultado final da licitação se dará após a realização da
prova de conceito. Ou seja, caso não haja suspensão do
certame, o contrato poderá ser assinado e os serviços
poderão começar a serem prestados e pagos, sem
segurança de que o processo está ocorrendo dentro da
legalidade.
Atualmente os serviços já estão sendo prestados através
de contrato emergencial. Nesse sentido, considera-se
prudente sanar os indícios de irregularidades antes de
firmar novo contrato.
Pelo exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
a. Conhecer a representação na presença dos requisitos
de admissibilidade;
b. Determinar à autoridade competente a suspensão
cautelar do procedimento licitatório do Pregão
Presencial nº 44/2018, na fase em que se encontrar, até
ulterior decisão de mérito, nos termos dos artigos 376 e
377, I , da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013
(Regimento Interno do TCEES – RITCEES), devido aos
indícios de irregularidades apontados nos itens 3.2.1 a
3.2.6
c. Notificar a autoridade competente para que se
pronuncie no prazo de até 10 dias quanto à decisão a ser
prolatada, nos termos do artigo 307, § 3º, do RITCEES e
encaminhe cópia completa do processo licitatório;
d. Em caso de deferimento da medida cautelar, notificar
a autoridade competente, para, no prazo assinalado,
cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar as providências
adotadas ao Tribunal, nos termos do art. 307, §4º, do
RITCEES e
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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e. Cientificar a representante da decisão do Tribunal, nos
termos do artigo 307, § 7º do RITCEES.
Foi proferida Decisão 01305/2018-7, que conheceu a
representação, acolhendo o pedido de medida cautelar
inaudita altera parte, determinando a suspensão
imediata do Pregão Eletrônico 44/2018, por fim,
notificando os gestores municipais responsáveis;
Em Decisão Monocrática 00812/2018-9, foi revista
a Decisão 01305/2018-7, devido a protocolização da
petição número 7581/2018 dando novos elementos
que resultou na revogação da cautelar e manutenção
da notificação aos responsáveis (Termos de Notificação
00481/2018-9 e 00482/2018-3);
Tramita em apenso os autos TC 5016/2018 que trata
de Representação proposta pela Governança Brasil S/A,
que impugnou o citado Pregão Eletrônico 44/2018, onde
visualizando que o objeto da representação estava sendo
objeto de análise por parte desta Corte de Contas, nos
presentes autos, determinei o apensamento, e quanto a
liminar pretendida, indeferir em razão de revogação da
cautelar inicialmente concedida, gerando a Decisão TC
2018/2018.
Instada a se manifestar a área técnica em Manifestação
Técnica 00598/2018-7, onde foram analisadas as Peças
Processuais 26 a 121 pelo Núcleo de Controle Externo
de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTI) desta
Corte de Contas e ao fim entendeu por estar configurado
indícios de irregularidade e a citação da pregoeira;
Em Instrução Técnica Inicial 00406/2018-2, opinou nos
termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES, para que, no
prazo estipulado, os responsáveis Senhores Marcelo

Endich Leal, Ney Coimbra Flores Neto e a Senhora Flávia
Cristina Pontes apresentassem razões de justificativa e
documentos, em razão dos indícios de irregularidades
encontrados na Manifestação Técnica Inicial 00598/20187.
Apresentado justificativas a área técnica se manifestou
pela Instrução Técnica Conclusiva 03660/2018-8, que ao
fim concluiu:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do
artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA
PARCIAL da presente representação, tendo em vista o
reconhecimento da seguintes irregularidades:
3.1.1. AGLUTINAÇÃO
CONTRATADOS

INDEVIDA

DOS

SERVIÇOS

Base legal: art. 3º, §1º, inciso I; art. 15, IV e art. 23, §§1º
e 2º da Lei 8.666/93
Responsável: Marcelo Endlich Leal (Subsecretário de
Tecnologia da Informação)
3.1.2. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE POR EXIGÊNCIA
DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA TODOS
OS MÓDULOS LICITADOS
Base legal: art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93
Responsável: Marcelo Endlich Leal (Subsecretário de
Tecnologia da Informação)
3.1.3. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE
PROVA DE CONCEITO
Base legal: art. 3º, caput e §3º, da Lei 8.666/93
Responsável:

Flávia

Cristina
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Pontes

(Pregoeira

Municipal)
3.1.4 ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM REABERTURA DOS
PRAZOS
Base legal: art. 21, §4º, da Lei 8.666/93
Responsável:
Municipal)

Flávia

Cristina

Pontes

(Pregoeira

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justificativas do Sr. Ney
Coimbra Flores Neto - membro da Comissão Técnica do
Projeto SIGEVV, afastando-se a irregularidade disposta
no item 2.3 desta ITC;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr.
Marcelo Endlich Leal – Subsecretário de Tecnologia da
Informação, em razão do cometimento de infrações
dispostas nos itens 3.1.1 e 3.1.2, aplicando-lhe multa,
com base no art. 135, II, LC 621/2012, na medida da sua
culpabilidade, considerando as atenuantes registradas
nos itens 2.1 e 2.2 desta ITC;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas da Sra. Flávia
Cristina Pontes - Pregoeira Municipal, em razão do
cometimento de infrações dispostas nos itens 3.1.3 e
3.1.4, aplicando-lhe multa, com base no art. 135, II, LC
621/2012, na medida da sua culpabilidade, considerando
as atenuantes registradas nos itens 2.4 e 2.5 desta ITC;
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de Contas, que por meio de parecer
04874/2018-7, da lavra do Procurador de Contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, o qual, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na a ITC
3660/2018-8 lavrado pela área técnica.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

41

ATOS DO PLENÁRIO

O interessado Rafael Gumiero de Oliveira requereu a
realização de defesa oral, pela qual foram juntadas a
petição intercorrente 1781/2018 e notas taquigráficas
207/2018 e encaminhado os autos para nova
manifestação técnica, que manteve os mesmos termos
da já proferida nos autos.
Após peticionou aos autos a empresa GOVERNANÇA
BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, para
que se fizesse parte como representante nos presentes
autos, tendo em vista Decisão 2018/2018 preferia nos
autos 5016/2018, em que apensou os processos por se
tratarem do mesmo objeto.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo,
qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas
o mesmo se manifestou ao fim, nos seguintes termos:

(...)

Sobreleva ressaltar que o peticionante é o Representante
dos autos, bem como faz requerimento para juntada da
petição aos autos do processo TC-5016/2018.

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

Destarte, pugna o Ministério Público de Contas seja a
petição juntada aos autos do processo TC-5016/2018,
para as providências que entender cabíveis.

Em uma análise inicial dos autos, observo que as
representações foram redigidas com clareza, possuem
informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção, bem como estão acompanhada
de indícios de prova.

Consta dos autos TC 5016/2018, Manifestação Técnica nº
1346/2019, emitiu posicionamento no sentido de que a
análise realizada no TC 4311/2018, já abarcou os pontos
apontados na Representação, não havendo necessidade
de nova análise, sendo acompanhando na totalidade
pelo Procurador Heron de Oliveira que emitiu o Parecer
1127/2019.
É o relatório.
II – ADMISSIBILIDADE
Os artigos 94 e 101, ambos da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012, assim dispõem com relação aos
requisitos de admissibilidade do presente feito:

Art. 101. (...)

empresas E&L Produções de So�ware Ltda e Governança
Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços as quais
requerem em liminar a suspensão do pregão eletrônico
044/2018, para a devida apuração das irregularidades
junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, para ao
fim revogar o procedimento, por ofensa ao princípio da
publicidade, razoabilidade e ainda a competitividade do
certame.
A princípio, acolho a manifestação técnica e ministerial
quanto ao acolhimento das razões exposta pelo Sr.
Ney Coimbra Flores Neto em relação à irregularidade
apontada no item 2.3 da ITC 3660/2018-8, afastando a
responsabilidade.
Passo a analisar as demais irregularidades mantidas pela
unidade técnica e corpo ministerial.
III.1 - AGLUTINAÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS
Tal irregularidade é apontada por estar previsto no
pregão eletrônico nº 44/2018, o agrupamento de
diversos módulos em um só lote, levando assim a uma
restrição a competitividade do certame.

III- FUNDAMENTAÇÃO

A área técnica opinou pela irregularidade da aglutinação
dos 11 módulos no Lote 1 do referido pregão, tendo
em vista entendimento desta Corte de Contas o qual
considerou irregular a aglutinação em sistemas em caso
semelhantes, argumenta falta de estudos preliminares
que comprovem que a divisão do Sistema de Gestão não
era a técnica economicamente mais viável. Destacando
a possibilidade de divisão em lotes menores e ainda o
fato de que não impediria que uma mesma empresa
arremate mais de um lote.

Tratam os autos de Representações movida pelas

Aduzem os representados que a empresa Smarapd

A análise técnica está embasada nos termos dos artigos
94 c/c o 101, ambos da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012 (apontam os requisitos de admissibilidade
da denúncia e são aplicáveis às representações).
E mais, por terem sido apresentadas por pessoa jurídica,
há prova de sua existência, estando a exordial assinada
por pessoal habilitada para representá-la, preenchendose, assim, o requisito do art. 94, V, da LC 621/2012
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Informática LTDA, classificada em primeiro lugar, gerará
uma economia de R$ 958.172,24 em 24 meses em
comparação ao atual contrato emergencial. Esclarecem,
que se trata de um contrato continuado, chegando a uma
economia real na ordem de 2.400 milhões, comparado ao
contrato emergencial hoje operado, sendo considerada
uma economia de fato, e não uma economia em termo
de orçamento estimativo.
Alegam ainda que não houve qualquer interesse da
administração em restringir a competição, apenas se
buscou o melhor resultado da Administração, visto que
uma contratação individualizada geraria desvantagem
ante a diferente atratividade dos custos em cada módulo.
Argumenta ainda,
• Similaridade do projeto da licitação com o atualmente
adotado pela Prefeitura, o que facilita tecnicamente a
integração dos sistemas e suas bases;
• A administração descentralizada dos servidores geraria
custos extras com licenciamento, aumentaria o uso de
recursos de hardware e ainda aumentaria o tempo para
administração do ambiente;
• Risco de falha de comunicação caso os módulos
estiverem em servidores distintos;
• Qualquer dificuldade na integração desses
módulos resultaria em indisponibilidade do sistema
e consequentemente na diminuição da qualidade do
atendimento aos servidores e munícipes;
• As aplicações fornecidas por uma única empresa
facilitam a gestão do ambiente de servidores e o uso
de recursos, além de interlocução entre equipes de
administração de servidores e o fornecedor responsável
pela aplicação;

• Com um fornecedor único, a Administração ganha em
capacidade de gestão do contrato, com instrumentos
de cobrança efetiva a um único mantenedor de todo
o sistema, havendo apenas um único procedimento
de abertura de chamado e de assistência técnica,
propiciando agilidade na resolução de problemas, em
razão da racionalização de ﬂuxos, com economicidade;
Em sustentação oral o Secretário Municipal de Educação/
interessado, ressalta que o maior problema que se
enfrenta hoje no município para estar em dia com o
Tribunal de Contas no Sistema CidadES é exatamente
relativo à dificuldade de integração do sistema de gestão.
Em Instrução Técnica Conclusiva 3660/2018 entendeu
que, embora as justificativas não sejam capazes de
afastar a irregularidade, são atenuantes que podem ser
consideradas na dosimetria de eventual sanção a ser
aplicada ao responsável.
Pois bem, já é entendimento deste Tribunal de Contas
que o parcelamento ou não do objeto deve ser auferido
no caso concreto, em análise principal a viabilidade
técnica e econômica do parcelamento e se o objeto é
divisível. Nesse sentido acordão 1486/2017:
Assim sendo, com relação ao indicativo de irregularidade
“Aglutinação indevida de objetos”, entendo que a análise
procedida pela área técnica mostra-se adequada,
haja vista que as alegações de defesa justificaram a
aglutinação dos módulos em um único lote, vez que a
natureza dos módulos indica que se referem a áreas de
negócio relacionadas.
Ressalta-se que o subscritor da Instrução Técnica
Conclusiva nº 04441/2017-3, constatou que “os
módulos contratados possuem relação direta entre si e
www.tce.es.gov.br

seu parcelamento pode causar mais prejuízos do que
bene�cios para a Administração”
Neste sentido, da análise procedida pela área técnica
foi levado em consideração que o jurisdicionado
possui quadro limitado de pessoal capacitado na área
de Tecnologia da Informação, trazendo também o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Contas, no
sentido de que o parcelamento ou não do objeto deve
ser auferido sempre no caso concreto, perquirindose essencialmente acerca da viabilidade técnica e
econômica do parcelamento e da divisibilidade do
objeto.
Inteiro teor Processo: 4955/2016 Data da sessão:
28/11/2017 Relator: Marco Antônio da Silva Natureza:
Controle Externo > Fiscalização > Representação >
Controle Externo - Fiscalização - Representação
Nesse sentindo, entendo que há casos em que a
reunião de serviços em um único lote se torna o meio
mais viável, senão o único de se garantir o interesse da
Administração, e por sua vez, do interesse público. A
Administração Municipal esclarece que a similaridade
do projeto da licitação com o que já é objeto de atuação
facilita a integração dos sistemas e suas bases e ainda
a aplicação por uma única empresa facilita a gestão do
ambiente de servidores e o uso de recursos, ganhando
em capacidade de gestão do contrato, com instrumentos
de cobrança efetiva a um único mantenedor de todo o
sistema.
Além de todo o já argumentado, pesa aqui que a divisão
do objeto implicaria, sem dúvida, em uma ampliação do
preço cobrado da Administração, pondera-se aqui uma
prevalência do princípio da economicidade e eficiência
em face a ampla competitividade, visto que diante das
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circunstâncias fática e jurídicas, friso, não se trata de
uma regra geral, e sim de análise ao caso concreto,
atendeu o melhor interesse da Administração.
Nesta esteira, vale apresentar posicionamento do
renomado Administrativista, Ronny Charles Lopes de
Torres, in verbis:
Em tese, a reunião de diferentes pretensões
contratuais em um único certame pode gerar perda
da competitividade, pelo impedimento à participação
de empresas que atuem no mercado, com apenas
parte do objeto contratual ampliado. Por outro lado,
algumas vezes, a reunião das pretensões contratuais
pode servir positivamente à Administração, pelo
ganho em economia de escala ou pela vantagem no
gerenciamento contratual, elementos que permitem o
alcance de uma melhor proposta econômica.
Por fim, destaco que nos atos praticados e que está sob
análise, não percebi caracterização de ato doloso ou
eivado de má-fé por parte do responsável, e sim uma
atuação diante da discricionariedade que lhe é própria.
Diante de todo o exposto afasto a irregularidade
apontada.
III.2 - RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE POR EXIGÊNCIA
DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA TODOS
OS MÓDULOS LICITADOS
Tal irregularidade é apontada pelo objeto da licitação
exigir capacidade técnica em nome da empresa e em
nome do técnico responsável para todos os módulos.
Sendo assim, a área técnica destaca que exigir um
quantitativo superior a 50% da estimativa dos serviços
configura restrição desnecessária a competitividade,
uma vez que estão sendo licitados em um único lote.

Aduzem os representados que se trata de objeto
complexo, e todos os módulos são relevantes e
indispensável o valor significativo, argumentando que a
lei de licitações permite exigência de qualificação, desde
que se refira às parcelas de maior relevância, e como a
lei não define o que seria parcela de maior relevância
e valor significativo cabe à administração com na
discricionariedade decidir.
É imprescindível que a empresa contratada comprove
sua capacidade para executar o objeto licitado de
maneira que alcance o objeto da licitação, sob pena, de
restar prejudicada a execução do objeto a contento e em
prejuízo do interesse público.
Ressaltamos
entendimento
do
renomado
Administrativista, Ronny Charles Lopes de Torres, in
verbis:
Entendemos que a imposição de requisitos para
qualificação técnica mais rigorosos que os contidos na
Lei nº 8.666/1993 é excepcional, mas possível quando
tais exigências resultarem de normas específicas
ou forem imprescindíveis à garantia do escorreito
cumprimento das obrigações legais, resguardando
sempre a clara previsão no edital, a defesa da
competitividade, o respeito a princípio do julgamento
objetivo e a compatibilidade do objeto a ser executado.
Pois bem, cabe analisar se a exigência de capacidade
técnica que consta no edital é de fato abusiva e restringe
a competitividade, ou se estava dentre o limite da
discricionariedade da Administração avaliar prescindível
ou não a qualificação técnica.
Nesse sentido dispõe artigo 37, XXI da Constituição
Federal,
www.tce.es.gov.br

XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso).
No caso em análise há a exigência que as empresas
comprovassem ter realizados serviços semelhantes
aos propostos nos módulos. Ora, a Administração tem
o dever de zelar pelo interesse público, é plausível a
exigência desde que a empresa tenha algum tipo de
experiência na área em que se vá prestar um serviço,
como salientado em defesa oral, não se colocaram
condicionantes aos atestados, apenas uma comprovação
de que a empresa teria condições de prestar o serviço.
O que a administração exigiu em termo de atestado?
Somente que as empresas apresentassem já terem
realizado serviços semelhantes a esse, aos módulos
apresentados ali. Foi essa a exigência, ou no conjunto
de atestados ou em um atestado. Não fizemos exigência
quanto ao porte do município. Por exemplo, pode ser
tanto serviço realizado em um município do porte
de Vila Velha, como em um do porte de apeaça, por
exemplo. Não exigimos prazos da prestação de serviços.
Pode ser um contrato de seis meses, como pode ser de
24 meses, 60 meses. Não houve.... Ou seja, uma questão
plenamente razoável sob o nosso ponto de vista
Registro que a área técnica faz a ressalva de que, embora
acreditem se tratar de uma irregularidade 05 empresas
participaram dos lances e a licitante classificada em
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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primeiro lugar apresentou todos os atestados exigidos
em edital. Desta feita, não restou caracterizada a efetiva
restrição a competitividade, e por esse motivo afasto a
irregularidade apontada.
III.3 - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE
PROVA DE CONCEITO
Trata-se de irregularidade imputada por proibição das
demais empresas licitantes nas reuniões de prova de
conceito.
Justificam os representantes que se trata de medida
clara e objetiva, evitando tumultos ou pratica de atos
que possam frustrar a conclusão da prova de conceito,
visto já ter ocorrido tais fatos em licitações anteriores,
citando os pregões 099/2015 e 031/2016.
Ressaltando que a presença de outras empresas “causa
desconforto na análise, pois não há como proibir
risadas, gestos que são atos que além de desestabilizar a
Empresa que apresenta a amostra, gera insegurança aos
servidores avaliadores”.
Alegam por fim, que o princípio da publicidade não exige
que todas as atividades sejam realizadas em público, mas
somente a publicidade devida, razoável e tempestiva,
que confira aos interessados a possibilidade de controlar
o ato, o que, segundo o edital do certame, está garantido
aos concorrentes.
O que se identificou é que o maior empecilho para
a licitação naquelas outras duas tentativas que se
fez lá na cidade relativa a esse mesmo objeto, foi
exatamente no momento da aplicação da chamada
prova de conceito. Que nada mais é que uma amostra
do sistema e que está sendo disponibilizada. Se fosse,
por exemplo, um computador, seria a disponibilização

de um equipamento para que a equipe técnica possa
fazer as validações, as verificações técnicas necessárias
daquele equipamento. Em se tratando de um sistema
de gestão, é uma apresentação rigorosa feita ali por
uma comissão estabelecida para cada um dos módulos.
E essa comissão é uma comissão técnica formada por
servidores de carreira do município. E esses servidores
vão ali avaliando módulo a módulo no regime de
amostra. Essa foi uma etapa que sempre foi gargalo nas
duas vezes em que se tentou licitar isso lá na cidade.
Por uma razão de que a participação das concorrentes
neste processo nesse momento causava ali um tumulto
na sessão, porque já se ingressava ou fazia tentativa de
ingressar um recurso antecipado antes do julgamento,
questionamento de uma licitante para com outro, que
é natural do ponto de vista comercial. Mas do trabalho
que a prefeitura precisa realizar, que é o trabalho de
julgar com imparcialidade, isso acabou dificultando em
licitações anteriores. Diante disso, decidimos dispor no
edital uma cláusula pactuada no termo de referência
e no edital da licitação que ali autoriza os servidores
que compõem essa comissão poderem participar dessa
amostra que é apresentação da (palavra inaudível). É um
dos pontos da representação, que não foi afastada pela
área técnica. Então, a defesa que fazemos desse ponto
é essa questão, porque foi essa a decisão administrativa
que redundou. E também numa compreensão que
temos que não há o afastamento do princípio da
publicidade. Porque o princípio da publicidade não
necessariamente diz...Ou seja...capta dizer que toda
ação do administrador, toda ação pública precisa ser
vista em tempo real. Mas precisa sim dar publicidade
tempestiva, razoável, num momento adequado. Todos
www.tce.es.gov.br

os relatórios que redundaram dessas amostras, das
análises das amostras, estiveram à disposição de todas
as licitantes, desde os relatórios parciais, como os
relatórios conclusivos também. E inclusive foi sede de
recurso administrativo. Recurso administrativo que foi
decidido pela administração. Enfim, conjugando todos
os predicados da administração pública os princípios da
administração.
A área técnica em sua Instrução Técnica Conclusiva
3660/2018, esclarece que os fatos aqui narrados devem
ser considerados na dosimetria de eventual sanção a ser
aplicada à responsável.
Fizeram presentes aos autos a empresa GovernançaBrasil
S/A Tecnologia e gestão em serviços, revelando que a
suposta irregularidade aqui tratada foi objeto de agravo
de instrumento sob o nº 0014097-71.2018.8.08.0035, no
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
em que ao fim se decidiu da seguinte maneira:
Por conseguinte, sopesando os argumentos tecidos pela
agravante no seu intento recursal e, especialmente,
pondo em relevo a documentação do processo
principal, observo que o caso em tela é hipótese de
excetuar o trivial efeito conferido ao recurso em apreço,
sobretudo pela presença, nesta análise perfunctória, da
probabilidade de êxito das alegações recursais, cumulada
com o evidente periculum in mora, consubstanciado na
conclusão da etapa classificatória.
Posto isto, recepciono o recurso em seu duplo efeito,
para autorizar o acesso presencial da agravante na etapa
“Prova de Conceito”, constante no item 22, do Edital
do Pregão Eletrônico nº 044⁄2018, de modo que, para
evitar tumulto e prejuízo aos trabalhos da Comissão
de Acompanhamento, a licitante deverá limitar-se ao
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mero acompanhamento do ato, sem a possibilidade
de realizar questionamentos orais, podendo fazer-se
representar por, no máximo, (02) dois prepostos.
A prova de conceito é como se avalia o produto que
está sendo ofertado, não a empresa em si, para fins de
comprovação de atendimento as especificações técnicas,
sendo assim, é ato que impende somente ao classificado
em primeiro lugar na licitação.
No entanto, destaco que embora seja ato destinado
somente a empresa classificada em primeiro lugar, tratase de uma etapa de classificação, devendo ser realizada
em sessão pública em atendimento ao princípio da
publicidade e transparência que regem de forma geral
os atos administrativos.
O princípio da publicidade é o que traz a lisura de todo
o procedimento, e embora não se tenha observado o
princípio da publicidade em sua amplitude, ressalto
que havia previsão para que os relatórios parciais e
conclusivos fossem disponibilizados aos concorrentes.
Ressaltando ainda, que conforme trouxe aos autos
a empresa GovernançaBrasil, embora não tenha
participado de todas as sessões, participou de algumas
delas.
Em petição protocolada pela GovernançaBrasil, dentre
outras impugnações, traz informações de que a matéria
está sendo objeto de apreciação do Poder Judiciário, onde
em sede de agravo de instrumento nº 035189002518,
foi determinada a participação da agravante, ora
peticionante, no processo licitatório referente à prova
de conceito, requerendo ao final a nulidade do Pregão
Eletrônico.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do

ES, o Desembargador analisando o Agravo interposto,
assim se manifestou:
Posto isto, recepciono o recurso em seu duplo efeito,
para autorizar o acesso presencial da agravante na
etapa. Prova de Conceito, constante no item 22, do Edital
do Pregão Eletrônico nº 044⁄2018, de modo que, para
evitar tumulto e prejuízo aos trabalhos da Comissão de
Acompanhamento, a licitante deverá limitar-se ao mero
acompanhamento do ato, sem a possibilidade de realizar
questionamentos orais, podendo fazer-se representar
por, no máximo, (02) dois prepostos.
Nesse contexto, restou caracterizada a presença da
empresa em algumas fases da prova de conceito.
Sendo assim, mantenho a irregularidade, mas deixo
de aplicar a multa, por entender que no caso concreto
embora não tenha atendido a publicidade em toda a sua
amplitude, não houve prejuízo ao processo licitatório ou
interesse público.
III.4 - ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM REABERTURA DOS
PRAZOS:
A irregularidade aqui se trata de deixar de reabrir o
prazo inicialmente estipulado após modificações no
edital que afetariam a formulação das propostas e por
consequência restrição a competitividade do certame.
Alegam os defendentes apenas erro formal na digitação
do edital e que no termo de referência as descrições
estavam corretas, sendo assim, não houve acréscimo de
nenhuma exigência que se ensejasse novo prazo.
Em defesa oral acrescenta que, “não houve alteração
nenhuma no edital e não havia sentido de fazer
ali a dilação de prazo em função desse pedido de
esclarecimento impugnatório”. Ainda,
www.tce.es.gov.br

É importante dizer que o prazo original do edital já foi
superior ao prazo previsto para o pregão eletrônico.
Até pela característica do objeto, trabalhamos quinze
dias ao invés de oito dias para esse edital, dias úteis. A
outra questão é relativa, ainda nesse item, que segundo
a representação redundaria numa necessidade de
reabertura de prazo, é relativa à questão da correção de
uma suposta correção corpo do edital. Eu disse que são
onze os módulos. Em uma página do edital, ao dispor
os onze módulos do objeto, no sistema de cópia e cola
do trazer do termo de referência para o edital, três dos
itens, no que tinha listagem da folha do edital, acabaram
suprimidos no sistema de cópia e cola. Mas no termo
de referência, a todo momento, constavam esses itens,
três módulos. Então, observado isso, o que o município
disse foi o seguinte: “Não, observe o termo de referência,
fizemos uma errata demonstrando que não são oito
módulos, são onze módulos. Inclusive a ordem numérica
deles permite verificar isso porque inicia pelo um e
termina no décimo primeiro módulo. E não no oitavo
módulo”. Então foi essa a outra questão. Realmente foi
erro formal, mas foi demonstrando a tempo. Enfim, o
termo de referência assim já dispunha do ponto de vista
do edital.
Esclarece a área técnica que embora se trata de erro de
digitação, houve modificação tanto no Edital como no
Termo de Referência, vez que, de 9 módulos, passouse a exigir atestados de capacidade técnica para todos
os 11 módulos. Esclarece ainda, que eram cabíveis duas
interpretações na mudança em que o defendente alega
ter sido mero esclarecimento, in verbis:
Observa-se que as alegações apresentadas são
similares àquelas já analisadas na ITC 3660/2018-8, não
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subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que
se proceda à reanálise de justificativas já examinadas
conclusivamente, considerando-se que a fase de
instrução do processo encontra-se ultimada nos termos
do caput do art. 321 do Reg. Int. (aprovado pela Res. TC
261/2013).

pessoa jurídica do direito público ou privado, na qual
fique demonstrado que a Licitante presta ou prestou
serviços de natureza igual ou semelhante ao objeto
da licitação, com boa qualidade, dentro dos prazos
estabelecidos, devidamente assinado, carimbado,
limitada as parcelas de maior relevância:

REPRESENTAÇÕES, em cumprimento aos artigos 184 e
177 c/c art. 186 do RITCEES;

No que tange ao e-mail juntado por meio da Petição
Intercorrente 1781/2018-9, verifica-se que não se
trata de documento novo, nos termos do art. 328, §1º,
do Regimento Interno deste TCEES. O referido e-mail
já constava das ﬂs. 29/30 da Peça 90 deste processo
e demonstra tão somente a intempestividade da
impugnação protocolada pela empresa E&L junto à
Prefeitura Municipal de Vila Velha – a qual foi respondida
pela Administração e gerou alterações no edital.
Cumpre notar que a intempestividade da impugnação
é irrelevante na análise de mérito, tendo em vista que
a irregularidade trata da ausência da reabertura de
prazos após as referidas modificações no instrumento
convocatório.

5.1.1.1. Serviços de implantação, migração de dados,
treinamento com transferência de tecnologia, serviços
suporte operacional aos usuários, manutenção,
atualização e customização utilizando metodologia de
desenvolvimento de processos e gerenciamento de
projetos e metodologias para serviços aderentes ao
modelo ITIL v3 ou similar em TODOS OS MÓDULOS
TRANSCRITOS ABAIXO

1.3 ACOLHER as razões de justificativas do Sr. Marcelo
Endlich Leal –Subsecretário de Tecnologia da Informação,
afastando-se as irregularidades dispostas nos itens 2.1 e
2.2 da ITC 3660/2018;

Pois bem, as alterações as quais se referem a suposta
irregularidade não apresentam caráter substancial no
objeto a ser contratado, restou claro que a primeira
modificação não afetou as propostas vez que no termo
de referência estava correta a relação de itens, e sendo
assim as empresas tinham conhecimento do documento.
Quanto a inclusão do termo similar no item 5.1.1.1 do
edital, tenho que se trata de subitem do 5.1.1 que já
estava expresso em seu texto a expressão “de natureza
igual ou semelhante ao objeto de licitação”, não
gerando assim qualquer prejuízo as empresas licitantes
a alteração.
5.1.1. Atestado (s) de capacidade técnica emitido por

Dessa forma, afasto a presente irregularidade por
entender que se trata de uma irregularidade formal, sem
o condão de macular todo o certame.
IV – CONCLUSÃO:
Ante o exposto divergindo parcialmente do
posicionamento da área técnica e do Ministério Publico
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta que submeto à consideração
de vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão deste Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1

Pelo

CONHECIMENTO
www.tce.es.gov.br

DAS

PRESENTES

1.2 ACOLHER as razões de justificativas do Sr. Ney
Coimbra Flores Neto - membro da Comissão Técnica do
Projeto SIGEVV, afastando-se a irregularidade disposta
no item 2.3 da ITC 3660/2018;

1.4 ACOLHER as razões de justificativas da Sra. Flávia
Cristina Pontes -Pregoeira Municipal, afastando a
irregularidade disposta no item 2.5 da ITC 3660/2018;
1.5 REJEITAR as razões de justificativas da Sra. Flávia
Cristina Pontes -Pregoeira Municipal, em razão do
cometimento de infração disposta no item 2.4 da ITC
3660/2018, por entender que no caso concreto embora
não tenha atendido a publicidade em toda a sua
amplitude, não houve prejuízo ao processo licitatório ou
interesse público;
1.6 JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE as
representações, permanecendo a irregularidade quanto
ao item “Proibição de Participar das reuniões de prova
de conceito”;
1.7 DEIXAR de aplicar multa por entender que no caso
concreto embora não tenha atendido a publicidade em
toda a sua amplitude, não houve prejuízo ao processo
licitatório ou interesse público.
1.8 DETERMINAR para que, nas futuras licitações,
viabilize o acompanhamento das etapas da prova de
conceito para todos os licitantes interessados, em
homenagem ao princípio da publicidade (art. 3º da Lei
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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nº 8.666/93).

Acórdão 00512/2019-1

1.9 CIENTIFICAR o representante e os representados e
os interessados desta decisão.

Processo: 05144/2013-3

1.10 REMETER os presentes autos ao ilustre
representante do Ministério Público de Contas, nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;

Exercício: 2012

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça

1.11 ARQUIVAR após trânsito em julgado.

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

2. Unânime.

Interessado: SEJUS

3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsável: MAURICIO JOSE DA SILVA, OBERACY
EMMERICH JUNIOR, ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA,
ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, JOSE TADEU
MARINO, JOSE RENATO CASAGRANDE, MARIA DE
LOURDES SOARES, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES,
RODRIGO COELHO DO CARMO, VANDERSON ALONSO
LEITE, JADIR JOSE PELA, IRANILSON CASADO PONTES,
HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF, A4 PUBLICIDADE
E MARKETING LTDA, NEIDEMARA APARECIDA FELIPINI
RIBEIRO, INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO
PRISIONAL SA, MARA LUCIA DE PAULA, EDIVALDO
LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZMAR DA
CONCEICAO, CLERIA DE ALMEIDA SILVA, FLAVIO DE
OLIVEIRA OGIONI, GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA,
ALINE OZORIO VENTURINI, REVIVER ADMINISTRACAO
PRISIONAL PRIVADA LTDA, RHUANA MARIA SANTOS
RIBEIRO GIACOMIN

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Procuradores: LUCIANO COMPER DE SOUZA (OAB: 11021ES, OAB: 212262-RJ), MARIANA BARATELA GUASTI (OAB:
19649-ES), PAULO RENATO CERUTTI (OAB: 8796-ES),
PEDRO HENRIQUE CAMPOS QUEIROGA (OAB: 15340-ES,
OAB: 212645-RJ), SAMUELLY ARAGAO PELISSARI (OAB:
17468-ES), CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO
(OAB: 17916-PR, OAB: 213027-RJ, OAB: 16529-SC, OAB:
www.tce.es.gov.br

360019-SP), CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO (OAB: 7076ES), FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA (OAB: 7708-ES),
FELIPPE PROBA SOARES (OAB: 18458-ES), JOAO COSTA
NETO (OAB: 19497-ES), JULIA MAGALHAES BRUM (OAB:
21264-ES), MARCELLO GONCALVES FREIRE (OAB: 9477ES), MARCUS FILIPE ARMOND DA COSTA NUNES (OAB:
21282-ES), MARIANA MARTINS BARROS (OAB: 9503ES), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA (OAB:
38602-PR, OAB: 360038-SP), ROBERTA CONTI RAMOS
CALIMAN (OAB: 17416-ES), RODRIGO CARLOS DE SOUZA
(OAB: 7933-ES), RODRIGO SILVA MELLO (OAB: 9714ES), ROVENA ROBERTA DA SILVA LOCATELLI DIAS (OAB:
12767-ES), SERGIO CARLOS DE SOUZA (OAB: 5462ES), JOSE OTAVIO GONCALVES (CPF: 703.351.337-20),
BRUNO BARCELLOS PEREIRA (OAB: 11732-ES), BRUNO
BARCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(CNPJ: 11.455.393/0001-44), MATHEUS FRAGA LOPES
(OAB: 13782-ES), ROHAN DE CASTRO BAIOCO BASTOS
(OAB: 22964-ES), FERNANDA VARELA SERPA (OAB:
20259-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), RODRIGO
FARDIN (OAB: 18985-ES), SAMIR FURTADO NEMER (OAB:
11371-ES), MARTA SAVIATTO (OAB: 8885-ES)
AUDITORIA ORDINÁRIA - SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA - SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS
- LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULARES CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL RESSARCIMENTO – MULTA - DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de auditoria ordinária, realizada na Secretaria
de Estado da Justiça – SEJUS entre os dias 15/07/2013 e
02/08/2013, em cumprimento à determinação contida
no Plano de Auditoria nº 54/2013, abrangendo os
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atos de gestão do exercício de 2012, tendo por escopo
a verificação documental dos seguintes pontos de
auditoria:
Análise da execução do Contrato nº 012, de 23/07/2007,
celebrado com o Instituto Nacional de Administração
Prisional Ltda - INAP, para a prestação de serviços
de operacionalização (cogestão) da Penitenciária de
Segurança Máxima – PSMA I de Viana, oriundo da
Concorrência nº 003/2006 (Processo Administrativo nº
34737979/2006).
Análise da execução do Contrato nº 009/2011, celebrado
com a empresa REVIVER Administração Prisional Privada
Ltda, para a prestação de serviços de operacionalização
(cogestão) da Penitenciária Regional de São Mateus –
PRSM, oriundo da Concorrência nº 001/2010 (Processo
Administrativo nº 48192767/2010).
Análise da execução do Contrato nº 019/2011, celebrado
com a empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda., para a
prestação de serviços técnicos de projetos de divulgação
de atos, programas, obras, serviços e campanhas da
SEJUS, oriundo da Concorrência nº 001/2010 (Processo
Administrativo nº 48757640/2010)
O objetivo foi o de verificar se os atos de gestão realizados
na Secretaria de Estado da Justiça, relativos ao escopo
acima transcrito, atenderam aos preceitos estabelecidos
na legislação em vigor, em especial ao que dispõe a
Constituição Federal, a Constituição Estadual, as Leis
Federais nºs 4.320/1964, 8.666/1993 e 10.520/2002, a
Lei Complementar Federal nº 101/2000 e as legislações
específicas de cada ente, dentre outras.
Após confecção do Relatório de Auditoria nº RA-O
56/2013, que consolida os resultados da auditoria, foi

elaborada a Instrução Técnica Inicial 962/2013, na qual
se verifica o apontamento de indícios de irregularidades,
com sugestão de citação dos responsáveis para
apresentação de justificativas e esclarecimentos, e
sugestão de conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial, em virtude de indícios de irregularidades
apontando a ocorrência de dano ao erário.
Por meio da Decisão TC-3132/2014 (VOL VII, ﬂs. 1364),
o Plenário deixou de converter os autos em Tomada de
Contas Especial e, por meio da Decisão Preliminar TC66/2014 (VOL VII, ﬂs. 1365) determinou a citação dos
responsáveis indicados na ITI 962/2013, à exceção do
Governador José Renato Casagrande, seguindo voto do
então Relator.
Expedidos os Termos de Citação 1071/2014 a 1095/2014
(ﬂs. 1366/1389), os responsáveis apresentaram
justificativas e documentações de apoio.
Devido à ausência de justificativas em relação aos
termos de citação nº 1076/2014 e 1095/2014, a Decisão
TC-2141/2015 – Plenário (ﬂs. 2373/2374) decidiu por
reiterar a citação do Sr. Luzimar da Conceição e Rodrigo
Coelho do Carmo, expedindo-se os Termos de Citação
nº 756 e 757/2015 (ﬂs. 2375/2376). Após, houve
apresentação de justificativas.
Enviados os autos ao então Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, procedeu à Instrução Técnica
Conclusiva 01787/2017, que analisou as os indícios de
irregularidades tendo como contraponto as justificativas
e documentações apresentadas.
No Parecer 02758/2017, o Ministério Público de Contas
anuiu ao posicionamento da área técnica exarado da
Instrução Técnica Conclusiva 01787/2017 pugnando
www.tce.es.gov.br

ainda pela declaração de inidoneidade das empresas
INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda. e Reviver Administração Prisional Privada Ltda.
para participar de licitação ou contratar, por 5 (cinco)
anos, com a administração pública estadual e municipal.
Considerando que a empresa A4 Publicidade e Marketing
Ltda, através de seus procuradores, protocolou
Memorial (ﬂs. 2610/2620), o qual foi juntado aos autos;
que por ocasião do julgamento, o Sr. Maurício José da
Silva, por meio de seu procurador, compareceu a 31ª
Sessão Ordinária do Plenário (12 de setembro de 2017),
realizando sustentação oral, com razões reduzidas
a termo (ﬂs. 2640/2642); que a empresa Reviver
Administração Prisional Ltda, por meio de seu preposto
(ﬂs. 2654), compareceu a 32ª Sessão Ordinária do Plenário
(19 de setembro de 2017), realizando sustentação
oral com razões reduzidas a termo (ﬂs. 2644/2649) e
documentos juntados aos autos (ﬂs. 2675/2686) e que,
comparecendo a 34ª Sessão Ordinária do Plenário (03
de outubro de 2017), o Sr. Rodrigo Carlos de Souza,
realizou sustentação oral, em favor do Instituto Nacional
de Administração Prisional – INAP, com razões reduzidas
a termo (ﬂs. 2668/2671), foram os autos remetidos ao
NEC, que procedeu à Manifestação Técnica 01440/2017,
que opinou no sentido de que não subsistiriam razões
fáticas ou jurídicas para que se promovessem mudanças
nas conclusões consubstanciadas na ITC 1787/2017,
mantendo e ratificando o que nela foi propugnado.
Sugeriu ainda a conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial, tendo em vista a manutenção de
irregularidades que resultaram dano ao erário, e o
prosseguimento do julgamento do feito.
No Parecer 05235/2017, o Ministério Público de Contas
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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manifesta-se no sentido de que os elementos suscitados
na sustentação oral e na documentação juntada aos
autos em nada alterariam a conclusão exarada no
Parecer de ﬂs. 2623/2626, ratificando a ITC01787/20178 e a Manifestação Técnica 01440/2017-3, e reiterando o
parecer ministerial exarado.
Na Decisão 00165/2018, esta Corte, após voto da então
Relatora, consta o seguinte:
CONCLUSÃO
Acolho a manifestação técnica em relação às
irregularidades afastadas, que passa a fazer parte
integrante deste voto, e passo a analisar os atos de
gestão mantidos pelo corpo técnico e ministerial como
irregulares.
1 – Irregularidades apontadas na contratação da
empresa INAP – Instituto Nacional de Administração
Prisional
1.1 Questão preliminar
Quanto à questão preliminar arguida pela empresa
INAP, de haver uma distinção entre o regime aplicável
aos serviços técnicos e aos demais serviços, alegando
que somente os serviços técnicos estão sujeitos a um
regramento distinto e específico que inadmite solução de
continuidade decorrente de ausências ou impedimentos
delongados dos profissionais contratados, observa-se
que o Anexo I, item 1 do contrato 012/2007 estabelece
(ﬂs. 214, vol. II):
1 – Serviços técnicos e assistenciais
Estes serviços compreendem as ações a serem
desenvolvidas nas áreas: psicológica, médica,
odontológica, psiquiátrica, assistencial, pedagógica,
esportiva, social e religiosa para o desenvolvimento e

acompanhamento dos presos na Unidade Penitenciária
de conformidade com o disposto na Lei de Execução
Penal n.º 7.210 de 11/07/84.
I – os serviços técnicos das diferentes áreas devem ser
prestados diariamente, de segunda à sexta-feira, de
modo a propiciar amplo e total atendimento aos presos,
estando o quantitativo de profissionais necessários,
dimensionado em função do volume de serviços a serem
executados.
II – os serviços técnicos e assistenciais devem ser
prestados diariamente, por período de 04 (quatro)
horas ou 06 (seis horas), para profissionais liberais e
de 08 (oito) horas para os demais profissionais, com a
quantidade de profissionais e carga horária semanal ou
escala de trabalho, de acordo com a relação a seguir: ...
III – os serviços técnicos não poderão sofrer solução de
continuidade por ausência ou impedimentos delongados
dos profissionais contratados, como férias, enfermidade,
etc.

impedimentos delongados dos profissionais contratados.
Isto posto, acompanhando a área técnica e o
representante do Ministério Público de Contas, tenho
por improcedente a questão preliminar arguida pela
empresa INAP.
1.2 Superfaturamento de serviços e pagamento irregular
da despesa, decorrente da não disponibilização do
quantitativo mensal de pessoal estabelecido em
contrato, em desacordo ao disposto no anexo I do
Contrato 012/2007, ensejando a exigência de devolução
de R$ 874.071,28, correspondente a 385.959,7110
VRTEs;
1.3 Superfaturamento de serviços e pagamento
irregular da despesa decorrente da não contratação
do quantitativo mensal de internos estabelecido em
contrato, ensejando a exigência de ressarcimento ao
erário de R$ 31.708,70, equivalentes a 17.666,3885
VRTEs.

Os subitens seguintes tratam da assistência psicológica
(1.1), assistência médica (1.2), assistência odontológica
(1.3) e assistência psiquiátrica (1.4).

Embora relatadas como superfaturamento pela equipe
de fiscalização, as irregularidades aqui tratadas se
referem a recebimento indevido por serviços prestados,
decorrente da não disponibilização do quantitativo
de pessoal estabelecido no contrato firmado entre a
SEJUS e a empresa INAP, para gestão da Penitenciária de
Segurança Máxima de Viana

Apesar do disposto no subitem III acima, mencionando
apenas serviços técnicos, entendo que a melhor
interpretação de todo o texto do item 1 permite
concluir que a referida determinação se aplica a todos
os serviços listados, pois não faria sentido exigir em
contrato a prestação de determinado serviço e permitir
solução de continuidade desse serviço por ausência ou

Observo que a equipe de fiscalização registrou que
várias ressalvas foram feitas pelos responsáveis pelo
Contrato na SEJUS no que tange à defasagem de
profissionais efetivamente disponibilizados em relação
ao quantitativo contratado, como também glosas
realizadas por medida cautelar pela SEJUS, mas que
essas glosas não foram consideradas nos cálculos

IV – todas as áreas específicas deverão encaminhar a
SEJUS as informações e os relatórios solicitados por essa
Secretaria...

www.tce.es.gov.br
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realizados pela equipe de auditoria, seja por estarem
ainda em processo de discussão/apuração junto ao INAP,
seja por não discriminarem de forma precisa os valores
correspondentes às folhas de pagamento.
Por outro lado, essas ressalvas registradas pelos
responsáveis pelo Contrato foram consideradas
suficientes para afastar a responsabilidade dos senhores
Mara Lúcia de Paula (Diretora da Penitenciária de
Segurança Máxima de Viana), Ângelo Roncalli de Ramos
Barros (Secretário de Estado da Justiça) e Maria de
Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da Justiça para
assuntos administrativos), conforme ITC 01787/2017.
Assim, entendo que assiste razão à área técnica
quanto à exigência contratual de que os serviços
técnicos e assistenciais não poderiam sofrer solução
de continuidade, posto que há exigência expressa de
disponibilização efetiva em todo o transcorrer de sua
vigência do quadro de pessoal previamente estabelecido.
Essa exigência encontra-se implícita ao objeto do
contrato, a partir da fixação de quantitativo de mão-deobra contratada, tal como estabelecido nos quadros de
profissionais contratados, inexistindo no acordo firmado
a previsibilidade de ocorrência de lacunas decorrentes
das ausências eventualmente verificadas.
Por outro lado, entendo que a empresa contratada tem
direito à compensação de créditos líquidos e certos de
sua titularidade que foram retidos pela Administração,
como forma de extinção recíproca de créditos e débitos.
Considerando que a possível existência de tais créditos
não foi considerada na apuração dos valores devidos
por parte da equipe de fiscalização, entendo que se faz
necessária a apuração dos valores, com a compensação
das glosas efetivadas pela Administração.

Assim, para que se proceda a regular liquidação do
débito, considerando que no momento em que a equipe
de fiscalização analisou as folhas de pagamento, essas
glosas ainda não eram definitivas, entendo que se
faz necessária a reabertura da instrução processual,
solicitando à SEJUS a atualização das informações,
com as glosas e ressarcimentos já executados de forma
definitiva.
2 – Irregularidades na contratação da empresa Reviver
Administração Prisional Ltda
2.1 Superfaturamento de serviços e pagamento irregular
da despesa, decorrente da não disponibilização do
quantitativo mensal de pessoal estabelecido em
contrato, com exigência de devolução de R$ 525.393,77,
correspondente a 231.470.9370 VRTEs;
2.2 - Superfaturamento de serviços e pagamento
irregular da despesa, decorrente da não contratação
do quantitativo mensal de internos estabelecido em
contrato, com exigência de devolução ao erário de R$
234.038,76, equivalentes a 107.497.9715 VRTEs.
2.3 - Superfaturamento de serviços e liquidação
irregular da despesa, decorrente do cálculo indevido
da média de internos para o faturamento dos serviços
variáveis, com exigência de devolução ao erário de R$
66.616,86, equivalentes a 29.791,3112 VRTEs
Tal como na contratação da empresa INAP, também
aqui a equipe de fiscalização registrou que foram
observadas ressalvas registradas pelo Diretor da
Penitenciária Regional de São Mateus, em relação às
notas fiscais de abril a dezembro/2012, bem como glosas
e retenções determinadas pela Subsecretária de Estado
da Justiça para Assuntos Administrativos, mas que
www.tce.es.gov.br

essas glosas não foram consideradas nos seus cálculos,
por não discriminarem de forma precisa os valores
correspondentes às folhas de pagamento.
A defesa oral apresentada pelo preposto da empresa
Reviver reforça o argumento de que embora a equipe
de fiscalização informe que não considerou em seus
cálculos as glosas e retenções determinadas pela SEJUS,
por não discriminarem de forma precisa os valores
correspondentes às folhas de pagamento, as glosas
foram executadas e o dinheiro não foi pago.
Tal como me manifestei acima, entendo que se faz
necessária a reabertura da instrução processual para
que a SEJUS atualize as informações referentes às glosas
e ressarcimentos já executados efetivamente, visto que
no momento em que a equipe de fiscalização analisou
as folhas de pagamento essas glosas ainda não eram
definitivas.
Registro que determinei a juntada aos autos de
documento protocolado em 12/12/2017 pela empresa
Reviver Administração Prisional Ltda (Protocolo
19526/2017), complementar à defesa oral apresentada
na 32ª sessão plenária, realizada em 19/09/2017.
Trata o referido documento de resposta da SEJUS à
solicitação da empresa Reviver, informando sobre
valores glosados e eventuais compensações realizadas
no exercício de 2012. Considerando que as informações
constantes do documento protocolado não tratam de
todas as irregularidades imputadas, necessitando de
informações complementares que serão requeridas
por meio da notificação da SEJUS, entendo que este
documento deverá ser analisado após a juntada das
informações prestadas pela SEJUS.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Isto posto, divergindo em parte da área técnica e do
representante do Ministério Público de Contas, deixo
de acolher a proposta de conversão dos presentes autos
em Tomada de Contas Especial, na forma do artigo
201 da Resolução 261/2013, e determino a reabertura
da instrução processual, notificando a SEJUS para que
apresente as informações atualizadas sobre as glosas
e ressarcimentos já executados de forma definitiva,
relativas ao contrato 012/2007, firmado com a empresa
INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda., para gestão da Penitenciária de Segurança Máxima
de Viana, e contrato 009/2011, firmado com a empresa
Reviver Administração Prisional Privada Ltda., para
gestão da Penitenciária Regional de São Mateus.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 14 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRA SUBSTITUTA
1. DELIBERAÇÕES:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pela então relatora:
1.1. REABRIR a instrução processual dos presentes autos;
1.2. NOTIFICAR a SEJUS, com base no artigo 358, inciso
III, da Resolução TC 261/2013, para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresente as informações atualizadas
sobre as glosas e ressarcimentos já executados de forma
definitiva, relativas ao contrato 012/2007, firmado com
a empresa INAP – Instituto Nacional de Administração
Prisional Ltda., para gestão da Penitenciária de Segurança
Máxima de Viana, e contrato 009/2011, firmado com a

empresa Reviver Administração Prisional Privada Ltda.,
para gestão da Penitenciária Regional de São Mateus,
conforme requerido pela relatora, cuja cópia do VOTO
deverá ser encaminhada com o Termo de Notificação;
1.3. Após o cumprimento da diligência, que os autos
sejam encaminhados à área técnica competente para
reanálise.
2. Por maioria, sem divergência, nos termos do voto
da então relatora, conselheira substituta Márcia
Jaccoud Freitas. Parcialmente vencido o conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela
realização de diligência interna, em vez de notificar a
Secretaria de Estado da Justiça.
3. Data da Sessão: 06/02/2018 – 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
[...]
Posto isto, após notificação da SEJUS, para que
apresentasse informações atualizadas sobre as glosas
e ressarcimentos já executados em face das empresas
INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda. e REVIVER - Administração Prisional Privada Ltda,
seu Secretário trouxe resposta e anexou a documentação
de ﬂs. 2880/2948, que foi analisada pelo Núcleo de
Controle Externo de Normatização da Fiscalização, que
exarou a Manifestação Técnica 01345/2018, cuja análise
técnica e conclusão/proposta de encaminhamento
pedimos vênia para transcrever:
2. ANÁLISE TÉCNICA
2.1. ANÁLISE DOS VALORES DE RESSARCIMENTO
Após análise técnica desta Corte de Contas na
ITC 1787/2017, concluiu-se pela manutenção
das irregularidades, com os seguintes valores de
www.tce.es.gov.br

ressarcimentos para as empresas:
4.2.2. Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda. ao ressarcimento de R$ 905.779,98 (novecentos e
cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa
e oito centavos), equivalentes a 403.626,0995 VRTE,
em razão do cometimento das infrações que causaram
injustificado dano ao erário, dispostas nos itens 3.1
(subitem 3.1.1, valor de 874.071,28, equivalente a
385.959,7110 VRTE) e 3.2 (subitem 3.2.1, valor de R$
31.708,70, equivalente a 17.666,3885 VRTE) desta ITC;
4.2.4. Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
Reviver Administração Prisional Ltda. ao ressarcimento
de R$ 826.049,36 (oitocentos e vinte e seis mil, quarenta
e nove reais e trinta e seis centavos), equivalentes a
368.760,2197 VRTE, em razão do cometimento das
infrações que causaram injustificado dano ao erário,
dispostas nos itens 3.3 (subitem 3.3.1, valor de R$
R$ 525.393,77, equivalentes a 231.470,9370 VRTE),
3.4 (valor de R$ R$ 234.038,76, equivalentes a
107.497,9715 VRTE.) e 3.5 (valor de R$ 66.616,86,
equivalentes a 29.791,3112 VRTE ) desta ITC;
Em resposta, o gestor da SEJUS, às ﬂs. 2881, descreve os
seguintes valores a serem ressarcidos e já os já efetuados
pelas empresas:
(TABELA)
Desta feita, se conclui quanto ao INAP que não
foi realizada, até o momento, retenção definitiva,
permanecendo o valor original da ITC de ressarcimento
de R$ 905.779,98 (novecentos e cinco mil, setecentos
e setenta e nove reais e noventa e oito centavos),
equivalentes a 403.626,0995 VRTE. Na justificativa da
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SEJUS está bem maior o valor, R$ 6.562.901,12, em
função da consideração de todo o contrato, e não do
exercício financeiro de 2012. Desta forma, o valor para
o ano de 2012 é de R$ R$ 905.779,98, equivalentes a
403.626,0995 VRTE, a ser glosado da empresa, pela
apuração desta Corte de Contas.

4.2.4. Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
Reviver Administração Prisional Ltda. ao ressarcimento
de R$ 808.726,66 (oitocentos e oito mil, setecentos e
vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), equivalentes
a 361.668,3780 VRTE, em razão do cometimento de
infrações que causaram injustificado dano ao erário;

Já com relação à empresa REVIVER, a ITC destaca o valor
de R$ 826.049,36 (oitocentos e vinte e seis mil, quarenta
e nove reais e trinta e seis centavos), equivalentes a
368.760,2197 VRTE. Por sua vez, a SEJUZ informa que
já foi realizada retenção, de forma definitiva, na ordem
R$ 479.213,62. Entretanto, este valor é referente a todo
o contrato e não ao exercício financeiro de 2012. Assim,
conforme ﬂ. 2901, o valor de glosa referente ao exercício
de 2012 é de R$ 17.322,75, ficando um montante de
R$ 808.726,66, equivalentes a 361.668,3780 VRTE, a
ser glosado da empresa, pela apuração desta Corte de
Contas.

[...]

Destaca-se que, embora esta apuração neste momento
processual esteja somente no exercício de 2012, há
irregularidades em toda a extensão contratual com
valores elevados e ainda não ressarcidos pelas empresas,
em especial a empresa INAP, que neste processado tem
a irregularidade de R$ 905.779,98, sendo que o valor de
ressarcimento para todo o contrato é de R$ 6.562.901,12.
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando os fundamentos expostos nesta
Manifestação Técnica, bem como os elementos
suscitados nas conclusões havidas na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1787/2017, sugere-se o prosseguimento
com julgamento do feito, na forma dos arts. 327 a 329
da Res. TC 261/2013, com adequação somente quanto
ao seguinte item da ITC:

Mais uma vez instado a se manifestar, o Ministério
Público de Contas emitiu a Manifestação 00340/2018,
anuindo a proposta contida na Manifestação Técnica
01345/2018.
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Fruto da auditoria ordinária realizada, a Área Técnica
produziu a Instrução Técnica Inicial - ITI 962/2013,
que apontou os seguintes indícios de irregularidades:
“superfaturamento de serviços e pagamento irregular
da despesa, decorrente da não disponibilização
do quantitativo mensal de pessoal estabelecido
em contrato” (itens 2.1.1 e 2.3.1 da ITI 962/2013),
“superfaturamento de serviços e pagamento irregular da
despesa, decorrente da não contratação do quantitativo
mensal de internos estabelecido em contrato” (itens
2.2.1 e 2.3.2 da ITI 962/2013), “superfaturamento de
serviços e liquidação irregular da despesa, decorrente
do cálculo indevido da média de internos para o
faturamento dos serviços variáveis” (item 2.3.3 da ITI),
“contabilização inadequada das despesas com pessoal
dos contratos de terceirização de presídios no elemento
de despesa ‘outros serviços de terceiros pessoa jurídica’”
(item 2.4), “gastos com publicidade em desatendimento
aos
princípios
constitucionais
administrativos,
www.tce.es.gov.br

especialmente, o interesse público, acarretando dano ao
erário” (item 2.5.1), “veiculação de informe publicitário
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas
de autoridades, caracterizando promoção pessoal,
em desatendimento aos princípios constitucionais
administrativos, especialmente, a impessoalidade,
a moralidade e o interesse público, e acarretando
enriquecimento ilícito” (item 2.5.2).
Após devidas citações, análises procedidas pela Área
Técnica, e manifestações do Ministério Público de
Contas, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, e apto ao enfrentamento do mérito.
Destarte, ratifico integralmente o posicionamento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 01787/2017,
Manifestação Técnica 01440/2017 e Manifestação
Técnica 01345/2018, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 01787/2017
[...]
2 – DA PRELIMINAR
2.1 – Distinção entre o regime aplicável aos “serviços
técnicos e aos demais serviços”.
Depreende dos autos que o INAP – Instituto Nacional
de Administração Prisional Ltda. (Empresa Prestadora
de Serviço), ao apresentar suas justificativas de defesa
às ﬂs.1711/1758, arguiu como questão preliminar o
fato de haver uma distinção entre o regime aplicável
aos “serviços técnicos” e aos demais serviços, alegando,
em síntese, que ao examinar o item 1 (incisos I a III) do
Anexo I do Contrato nº12/2007, pode-se verificar que os
serviços técnicos e somente eles – estão sujeitos a um
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regramento distinto e específico que inadmite solução de
continuidade decorrente de ausências ou impedimentos
delongados dos profissionais contratados.

DISPONIBILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
PESSOAL ESTABELECIDO EM CONTRATO.

Neste contexto, alega a justificante que a 2ª Secretaria
de Controle Externo teria entendido equivocadamente
que o regime de proibição de ausência de continuidade,
decorrente de férias, enfermidades, etc., aplicar-se-ia a
todos os serviços disponibilizados pela peticionante na
unidade prisional sem distinção, razão pela qual requer
o acolhimento da preliminar para “determinar o retorno
do processo ao órgão da 2ª Secretaria de Controle
Externo, para que seja refeito o trabalho de inspeção,
observando-se o disposto nos incisos I e III do Item 1, do
Anexo I, do Contrato Administrativo, quanto ao regime
de execução dos serviços”.

Procedimento: Concorrência nº 003/2006

Ora, a questão colocada pelo INAP referente à
possível distinção existente nos regramentos por ele
destacados, não constitui questão preliminar, uma vez
que tal discussão adentra ao mérito do indicativo de
irregularidade a qual se reporta e será devidamente
avaliado quando da análise meritória do respectivo
indicativo, motivo pelo qual entendemos que não assiste
qualquer razão para acolher a referida preliminar, de
modo a determinar, neste momento processual, o
retorno dos autos para que seja refeito o trabalho de
inspeção.

Valor Pago: R$ 12.927.975,95 (2012) – R$ 1.074.366,43
(2013)

Diante do exposto, sugerimos o não acolhimento da
preliminar aventada.
3 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL Nº 962/2013.
3.1 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO
IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA NÃO

3.1.1 PROCESSO Nº 56343000/2012
Instrumento: Contrato nº 012, de 23/07/2007.
Objeto: Serviços de operacionalização da Penitenciária
de Segurança Máxima de Viana (PSMA I), incluindo o
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários.
Credor: INAP-Instituto Nacional de Administração
Prisional Ltda.
Prazo Inicial: 36 meses.
Valor Liquidado: R$ 13.018.939,63 (2012) – R$
1.218.151,70 (2013)

Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsáveis:
Os responsáveis indicados a seguir respondem
solidariamente pelo dano total de R$ 874.071,28
(oitocentos e setenta e quatro mil e setenta e
um reais e vinte e oito centavos), equivalentes a
385.959,7110 VRTEs, até o limite individual indicado em
cada tópico.

Fiscais nos 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 013, 014,
017, 018 e 019, no montante de R$ 14.237.091,33,
relativas às competências de Janeiro a Dezembro de
2012, sem a efetiva disponibilização do quantitativo
mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo Causal: O superfaturamento das Notas Fiscais
nos 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 013, 014, 017, 018
e 019, sem a efetiva disponibilização do quantitativo
mensal de pessoal exigido contratualmente, causou
dano ao erário no montante de R$ 830.980,71 no
exercício de 2012 e no montante de R$ 43.090,57 no
exercício de 2013.
Identificação: Mara Lúcia de Paula (Diretora da
Penitenciária de Segurança Máxima de Viana e
responsável pela fiscalização do Contrato nº 012/2007)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes das
Notas Fiscais nos 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 013,
014, 017, 018 e 019, no montante de R$ 14.237.091,33,
relativas às competências de Janeiro a Dezembro de
2012, sem a discriminação dos valores passíveis de
glosa, em virtude das ressalvas registradas quanto a
não disponibilização pela empresa INAP do quantitativo
mensal de pessoal exigido contratualmente.

Identificação: INAP – Instituto Nacional de Administração
Prisional Ltda. (Empresa Prestadora de Serviço)

Nexo Causal: O atestado das Notas Fiscais nos 003, 004,
005, 006, 007, 008, 009, 013, 014, 017, 018 e 019, sem a
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
das ressalvas registradas quanto a não disponibilização
pela empresa INAP do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 830.980,71 no exercício de 2012 e no
montante de R$ 43.090,57 no exercício de 2013.

Conduta: Superfaturar os serviços constantes das Notas

Identificação: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
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(Secretário de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009, no
montante de R$ 8.140.104,80, relativas às competências
de Janeiro a Julho de 2012, sem a determinação da
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
das ressalvas registradas pela fiscal do contrato, quanto a
não disponibilização pela empresa INAP do quantitativo
mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo Causal: A autorização do pagamento das Notas
Fiscais nos 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009, sem a
determinação da discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude das ressalvas registradas pela
fiscal do contrato quanto a não disponibilização pela
empresa INAP do quantitativo mensal de pessoal exigido
contratualmente, causou dano ao erário no montante de
R$ 647.761,37 no exercício de 2012.
Identificação: Maria de Lourdes Soares (Subsecretária
de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 013, 014, 017, 018 e 019, no
montante de R$ 6.096.986,53, relativas às competências
de Agosto a Dezembro de 2012, sem a determinação da
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
das ressalvas registradas pela fiscal do contrato, quanto a
não disponibilização pela empresa INAP do quantitativo
mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo Causal: A autorização do pagamento das Notas
Fiscais nos 013, 014, 017, 018 e 019, sem a determinação
da discriminação dos valores passíveis de glosa, em
virtude das ressalvas registradas pela fiscal do contrato
quanto a não disponibilização pela empresa INAP do

quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente,
causou dano ao erário no montante de R$ 183.219,33
no exercício de 2012 e no montante de R$ 43.090,57 no
exercício de 2013.

horas ou 06 (seis) horas, para profissionais liberais e
de 08 (oito) horas para os demais profissionais, com a
quantidade de profissionais e carga horária semanal ou
escala de trabalho, de acordo com a relação a seguir.

DOS FATOS

[...]

Para operacionalização da Penitenciária de Segurança
Máxima de Viana – PSMA I, a SEJUS estabeleceu, conforme
Anexo I do Contrato nº 012/2007, a disponibilização de
um quantitativo de 168 profissionais, assim distribuídos:

III – Os serviços técnicos não poderão sofrer solução
de continuidade por ausência ou impedimentos
delongados dos profissionais contratados, como férias,
enfermidade, etc. (grifo nosso)

(TABELA)

Assim, a equipe de fiscalização concluiu não ser
admissível a ausência de profissionais em desacordo
com os quantitativos propostos no contrato, motivo pelo
qual se tornou indiscu�vel a necessidade de glosa de
pagamentos de eventuais períodos de faltas prolongadas
ocorridos.

Em virtude da análise das folhas de pagamento de pessoal
do INAP, referentes ao exercício de 2012, apresentadas
pela SEJUS em meio digital, a equipe de fiscalização
constatou ausências de profissionais decorrentes de:
Não contratação do profissional, ou seja, o cargo
permaneceu vago por um determinado período;
Eventuais ausências do profissional, tais como: admissão
e/ou demissão no decorrer do mês, férias, suspensão do
contrato, auxílio doença ou licença maternidade.
Cabe registrar que o referido Contrato nº 012/207,
em seu Anexo I (Projeto Básico e de Execução para
Operacionalização da Penitenciária de Segurança
Máxima – PSMA I), prevê:
I – Os serviços técnicos das diferentes áreas devem ser
prestados diariamente, de segunda à sexta-feira, de
modo a propiciar amplo e total atendimento aos presos,
estando o quantitativo de profissionais necessários,
dimensionado em função do volume de serviços a
serem executados.
II – Os serviços técnicos e assistenciais devem ser
prestados diariamente, por período de 04 (quatro)
www.tce.es.gov.br

Nessa linha de entendimento, a equipe de fiscalização
optou por não apurar os dias correspondentes a “faltas
não justificadas” e as faltas decorrentes de “atestado
médico até quinze dias”.
Neste contexto, apresentamos demonstrativos dos
valores pagos indevidamente pela SEJUS ao INAP,
no montante de R$ 874.071,28, correspondentes ao
exercício financeiro de 2012:
(TABELA)
Cabe registrar que:
A) Foram observadas ressalvas registradas pela Sr.ª Mara
Lúcia de Paula, Diretora da PSMA I, em relação às notas
fiscais nos 003 (janeiro/2012), 004 (fevereiro/2012), 005
(março/2012), 006 (abril/2012), 007 (maio/2012), 008
(junho/2012), 009 (julho/2012), 013 (agosto/2012),
014 (setembro/2012), 017 (outubro/2012), 018
(novembro/2012) e 019 (dezembro/2012), inclusive no
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

55

ATOS DO PLENÁRIO

que tange a defasagem de profissionais efetivamente
disponibilizados em relação ao quantitativo contratado,
entretanto tais ressalvas não apontam e/ou discriminam
as glosas a serem efetuadas;
B) Foram observadas nos autos, glosas realizadas por
medida cautelar pela SEJUS, tendo como base as ressalvas
registradas pela Diretora da PSMA I, determinadas pela
Sr.ª Maria de Lourdes Soares, Subsecretária de Estado
da Justiça para Assuntos Administrativos, conforme
enumeradas a seguir:
R$ 46.212,09: referentes à possível inexecução do
contrato no mês de agosto/2012 (Nota fiscal nº 13),
apurada no Processo Administrativo nº 59667346 ainda
não concluído, mas com a possibilidade desse valor
ser devolvido à empresa, entretanto não há nos autos
discriminação do valor correspondente à defasagem de
pessoal (ﬂs. 674, 675 e 738 do Processo Administrativo
nº 56343000/2012);
R$ 44.530,12: referentes à possível inexecução do
contrato no mês de setembro/2012 (Nota fiscal nº 14),
sendo apresentada nos autos uma planilha de cálculo da
glosa correspondente somente aos agentes de controle
diurnos e noturnos no montante de R$ 43.816,22
(folhas 806 a 874 do Processo Administrativo
nº 56343000/2012);
R$ 143.785,27: referentes à possível inexecução
do contrato nos meses de outubro, novembro e
dezembro/2012 (Notas fiscais nos 17, 18 e 19), apurada
no Processo Administrativo nº 60995530, sendo
apresentada nos autos uma planilha de cálculo da glosa
corresponde somente aos agentes de controle diurnos
e noturnos no montante de R$ 48.562,97 (folhas 1121
a 1125 do Processo Administrativo nº 56343000/2012).

Todavia, essas glosas não foram consideradas nos cálculos
da equipe de fiscalização, seja por se caracterizarem em
medidas cautelares, conforme registrado nos autos, seja
por ainda estarem em processo de discussão/ apuração
junto ao INAP, seja por não discriminarem de forma
precisa os valores correspondentes às folhas de
pagamento.
Desta forma, apresentam indícios de irregularidade,
com possível dano ao erário estadual no montante de
R$ 874.071,28, equivalentes a 385.959,7110 VRTEs:
O superfaturamento de serviços pela empresa Instituto
Nacional de Administração Prisional Ltda. (INAP), sem
a efetiva disponibilização do quantitativo mensal de
pessoal exigido contratualmente;
O atestado da prestação dos serviços pela responsável
pela fiscalização do Contrato nº 012/2007, Sr.ª Mara
Lúcia de Paula, sem a discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude das ressalvas registradas quanto a
não disponibilização pela empresa INAP do quantitativo
mensal de pessoal exigido contratualmente;

juros de mora.
DAS JUSTIFICATIVAS
INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda. (Empresa Prestadora de Serviço). Defesa às
ﬂs.1711/1758
A defesa apresenta inúmeras alegações quanto ao
indicativo de irregularidade apontado, que podem ser
verificadas às ﬂs. 1711/1758, resumidos nos itens a
seguir elencados:
Quanto aos serviços técnicos: afirma ser descabida a
glosa de valores fundada na constatação da ausência de
profissionais, uma vez que: (i) não foi apontado nenhum
evento concreto de solução de continuidade dos
serviços em apreço; (ii) os serviços foram executados,
mesmo a despeito das ausências do (s) profissional (is)
nos meses em referência; e (iii) a empresa contratada
supriu a ausência do (s) profissional mediante o
labor extraordinário de outro (s) profissional (is) e
pela substituição por outros técnicos com a mesma
habilitação.

A autorização do pagamento dos serviços pelo Secretário
de Estado da Justiça, Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros,
e pela Subsecretária de Estado da Justiça para Assuntos
Administrativos, Sr.ª Maria de Lourdes Soares, sem a
determinação da discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude das ressalvas registradas pela
fiscal do contrato quanto a não disponibilização pela
empresa INAP do quantitativo mensal de pessoal exigido
contratualmente.

Quanto aos demais serviços: Ausência de previsão
no contrato de obrigação de manutenção de reserva
técnica;

A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores
envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de

A glosa de valores como hipótese de violação ao princípio
da legalidade;

www.tce.es.gov.br

Impossibilidade da Administração ampliar os encargos
do contratado, sem aditamento;
Inexistência de prova de inadimplemento contratual;
Ausência de previsão contratual de glosa de valores, por
inexistência do quantitativo mínimo de pessoal;

Inexistência de prejuízo ao erário público;
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Inexistência de déficit de funcionários, nas quantidades
e valores identificados na ITI 962/2013;
Mara Lúcia de Paula (Diretora da Penitenciária de
Segurança Máxima de Viana e responsável pela
fiscalização do Contrato nº 012/2007). Defesa ﬂs.
1700/1710.
Em síntese, alega a defendente que sempre procedeu
com uma rígida fiscalização de todas as obrigações
contratuais da empresa, sendo que as notas fiscais
oriundas da prestação de serviços foram objeto
de ressalvas por parte da interessada peticionária,
servindo, muitas vezes, de base para aplicação de multa
à contratada.
Sustenta, além disso, a incapacidade técnica da
interessada para realização de cálculos e ainda que
procedeu com o encaminhamento das ressalvas ao setor
técnico habilitado.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado
da Justiça)
Inicialmente a defesa faz constar cópias e comentários
do Contrato nº 012/2007, cujo processo foi previamente
analisado pela Secretaria de Controle e Transparência –
SECONT e Procuradoria Geral do Estado – PGE, sendo que
a primeira competiu verificar os aspectos econômicofinanceiro e a segunda a admissibilidade jurídica da
contratação, o edital de licitação e o modelo de contrato
(ﬂs. 1787/1952).
Prossegue em suas alegações às ﬂs 1953 /1974 alegando
que em síntese apertada, que o retardamento no
pagamento das notas com ressalvas, mas sem os valores
das glosas que dependiam de apuração, não se revelava
a medida mais adequada em função da característica do

serviço prestado, do valor do contrato e da possibilidade
de interrupção dos serviços prestados pela Contratada,
dada a insuficiência de recursos financeiros necessários
ao custeio das atividades.

que alguns profissionais faziam hora extra, solução
encontrada pela empresa para impedir a solução de
continuidade, sem olvidar que este custo era arcado
único e exclusivamente pela contratada.

Por fim, afirma restar claro que quando do pagamento
das faturas mensais não foram identificados os valores a
serem glosados. Para cada ressalva apontada pelo fiscal
do contrato foi aberto um processo para apuração e que
concluída a apuração foram aplicadas as penalidades.

Informa que em relação aos demais serviços, o contrato
não obriga a manutenção de reserva técnica, já que esta
não foi item de planilha de custo do edital, logo não foi
embutida na proposta, e, portanto, não pode ser exigida
da contratada.

No caso em análise, informa que a empresa INAP
recorreu das penalidades e a SEJUS, por sua vez, as
submeteu à análise da PGE, sendo algumas ratificadas e
outras anuladas.

Menciona, também, que foi desconsiderado na análise
empreendida pela equipe de auditoria se as ausências
identificadas prejudicaram a prestação dos serviços,
fato de extrema relevância, uma vez que o contrato
não é a alocação de mão-de-obra, mas serviço de
operacionalização da PSMA-I.

Maria de Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da
Justiça para Assuntos Administrativos) ﬂs. 2007/2041.
Registra a defesa que foram realizadas por determinação
da ora citada, retenções cautelares nos meses de agosto
à dezembro/12 devido a inconsistências/irregularidades
no faturamento, não obstante, a auditoria desconsiderou
esta ação, justificando que tem natureza cautelar e ainda
estavam em processo de discussão e não discriminavam
os valores de forma precisa, mas tal fato devido a sua
grande importância não poderia ser desconsiderado
pois indica ações de controle, fiscalização, boa-fé,
responsabilidade e zelo do servidor face ao erário.
Ressalta, ainda, que tão somente os serviços técnicos é
que não poderiam sofrer solução de continuidade por
ausência delongadas, bem como não poderia se aplicar
a regra imposta pela equipe de auditoria em períodos
curtos.
Destaca que não foi considerado na análise das folhas
de pagamento, no que se refere aos “serviços técnicos”,
www.tce.es.gov.br

Prossegue a defesa expondo justificativas mês a mês
e seus respectivos itens, sobre os quais foram feitas
algumas considerações com base em informações e
documentos disponibilizados pela empresa e fiscal/
gestor do contrato (ﬂs. 2015/2023).
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Depreende-se dos autos que a Secretaria de Estado da
Justiça celebrou o Contrato nº 012/2007 com a empresa
Instituto Nacional de Administração Prisional LTDA –
INAP, objetivando a operacionalização da Penitenciária
de Segurança Máxima PSMA, em regime de cogestão,
incluindo o fornecimento de todos os materiais, mãode-obra e equipamentos necessários à execução dos
serviços, de acordo com o discriminado nos Anexos
I, II e III do presente contrato e proposta comercial
apresentada pela Contratada – Concorrência Pública
003/2006 (ﬂs. 200/213, VOL II).
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Verifica-se que, para operacionalização do objeto
contratual, a empresa contratada deveria disponibilizar
mensalmente e, durante todo o transcorrer da vigência
contratual, o correspondente à força de trabalho de 168
(cento e sessenta e oito) servidores, sendo 122 (cento e
vinte e dois) Agentes de Controle (escala de 12/36 hs),
02 Estagiários, 03 Assistentes Sociais, 03 Psicólogos, 01
Pedagogo, 02 Professores, 01 Técnico Ocupacional, 01
Odontólogo, 01 Atendente de Odontólogo, 01 Médico
Clínico Geral, 01 Médico Psiquiatra, 01 Enfermeiro, 04
Auxiliares de Enfermagem (escala 12/36), 01 Auxiliar de
Enfermagem (44 hs/s), 01 Programador de Informática,
01 Gerente Operacional, 01 Gerente Administrativo, 08
Assistentes Administrativos, 06 Auxiliares de Serviços
Gerais, 01 Almoxarife, 02 Motoristas, 01 Oficial de
Manutenção, 01 auxiliar de Manutenção e 02 Telefonista,
nos termos do previsto do Anexo I do Contrato (ﬂs.
214/215, VOL II).
É certo, portanto, que pelo objeto contratual a empresa
deveria disponibilizar a força de trabalho do quantitativo
de 168 (cento e sessenta e oito) funcionários,
mensalmente distribuídos em postos e observadas as
respectivas escalas, devendo manter em toda a extensão
contratual a efetiva disponibilização desta mão de
obra, independentemente de quaisquer ausências que
pudessem ocorrer por ocasião das faltas, quer fossem
justificadas ou não, quer fossem para os cargos técnicos,
quer fossem para os demais cargos contratados.
Nesse aspecto, não há que se falar em contratação
de operacionalização de postos simplesmente e,
nem tampouco resumir o objeto contratual em um
quantitativo de funcionários constante do quadro de
pessoal da empresa contratada, devendo este ser um

aspecto meramente decorrente do contrato celebrado.
O objeto contratual, conforme se extrai do anexo I do
ajuste firmado, se prende à mão de obra efetivamente
disponibilizada e não ao quantitativo de funcionários
que a empresa possui em seu quadro pessoal.
Daí então, não se sustenta a alegação em sede de
defesa trazida pelo INAP de que não consta do contrato
celebrado a previsão da empresa contratada possuir
mão de obra suplementar aos quantitativos inicialmente
contratados.
Ora, embora não se encontre expressamente previsto
no contrato a necessária manutenção de equipe
suplementar, o contrato prevê de forma expressa e
cristalina a exigência de disponibilização efetiva em
todo o transcorrer de sua vigência, o quadro de pessoal
previamente estabelecido, senão vejamos:
Contrato nº 012/207, Anexo I (Projeto Básico e de
Execução para Operacionalização da Penitenciária de
Segurança Máxima – PSMA I:
I – Os serviços técnicos das diferentes áreas devem ser
prestados diariamente, de segunda à sexta-feira, de
modo a propiciar amplo e total atendimento aos presos,
estando o quantitativo de profissionais necessários,
dimensionado em função do volume de serviços a
serem executados.
II – Os serviços técnicos e assistenciais devem ser
prestados diariamente, por período de 04 (quatro)
horas ou 06 (seis) horas, para profissionais liberais e
de 08 (oito) horas para os demais profissionais, com a
quantidade de profissionais e carga horária semanal ou
escala de trabalho, de acordo com a relação a seguir.
[...]
www.tce.es.gov.br

III – Os serviços técnicos não poderão sofrer solução
de continuidade por ausência ou impedimentos
delongados dos profissionais contratados, como férias,
enfermidade, etc. (grifo nosso)
Verifica-se, portanto, que não obstante o contrato
não exija disponibilização de um número maior de
funcionários para laborar na unidade, mas sim e tão
somente, o quantitativo definido no objeto contratual, a
manutenção do mínimo exigido não ocorreu em diversas
circunstâncias, motivo de apontamento pela equipe de
auditoria.
Daí porque, poder-se-ia, concluir, que tal exigência
encontra-se implícita ao objeto contratado, a partir da
fixação de quantitativo de mão de obra contratada,
tal como estabelecido nos quadros de profissionais
contratados. Utilizando raciocínio idêntico, chega-se a
conclusão que também inexiste no acordo firmado, a
previsibilidade de ocorrência de lacunas decorrentes das
ausências eventualmente verificadas.
Nesse sentido, embora não se encontre estabelecido
textualmente em cláusula contratual a obrigatória
reposição de funcionários afastados, a forma e o
modo pela qual se daria a reposição, verifica-se que
tal previsibilidade encontra-se detalhada no anexo IV
– discriminação dos cargos do acordo celebrado (ﬂs.
255/356), oportunidade em que se faz constar ali rubrica
contemplando o pagamento mensal e reiterado de
ressarcimento de “faltas legais”, cabendo pois a empresa
contratada a alocação complementar desta mão de obra,
a fim de eventuais faltas não desconstituírem o objeto
contratual em seus contingentes diários.
A questão do descumprimento do Contrato nº 012/2007
por parte do INAP foi alvo de inúmeros questionamentos
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por parte da SEJUS, que em diversas ocasiões se
manifestou alertando quanto à quantidade de agentes
trabalhando nas unidades prisionais, que estariam em
desacordo com o estabelecido no contrato.
Verifica-se, nesse contexto, que as comunicações de
irregularidades ensejaram notificações à empresa (ﬂs.
1802, 1880), bem como a aplicação da penalidade de
advertência e também de multa (ﬂs. 1845, 1859/1861,
1903, 1904, 1905), ratificadas em pareceres da
Procuradoria Geral do Estado ( ﬂs. 1854/1856,
1857/1858), e o Parecer 1786/2012 (ﬂs. 1922/1928) que
recomendou o retorno dos autos à Sejus para promover
a adequada motivação dos atos administrativos que
pretendiam penalizar o INAP.
Em que pese o INAP alegar que a defasagem de pessoal
não tenha prejudicado a prestação dos serviços, extraise das informações da Diretora da Unidade que “ a
ausência de agentes de controle tem causado prejuízo às
atividades diárias da unidade como: atrasos na liberação/
recolhimento do banho de sol, atraso no fechamento
(tranca) da cadeia para conferência de presos e ainda a
frequência quanto as revistas no interior das celas” (ﬂs.
485 e 1891 ).

de funcionários que a empresa deva contratar, mas
prevê o número de postos que devam ser ocupados 24
horas por dia, todos os dias.
Sendo assim, ao quantificar o número de pessoas, o
Estado impôs à empresa o dever de empregar, por
exemplo, o número de agentes de controle sugerido,
e com base nisso, informa que aquela quantidade é
a mínima necessária para que os postos não fiquem
desguarnecidos.
Diante de tais considerações, uma vez constatado
o descumprimento do quantitativo mínimo exigido
no anexo I do contrato em debate (ﬂs. 214/215),
entendemos que a empresa INAP não desincumbiu do
ônus de comprovar o fiel cumprimento das obrigações
ajustadas, restando, portanto, mantida a presente
irregularidade.
Quanto à responsabilização, algumas considerações
fazem-se necessárias:

Percebe-se, com isso, que mesmo que a unidade
prisional seja administrada por empresa terceirizada, a
disciplina e a segurança dos presos em momento algum
podem ser relevadas, e deveriam, no presente caso,
ser executadas por meio dos postos de controle sendo
ocupados minimamente conforme estabelecido no
anexo I do Contrato nº 012/2007.

Quanto à responsabilidade da Srª Mara Lúcia de Paula
(Diretora da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana
e responsável pela fiscalização do Contrato nº 012/2007),
depreende-se dos autos que a responsável, em diversas
oportunidades, registrou na forma de ressalvas (ﬂs.
2095, 2105), alertando o setor responsável da SEJUS
(CGAD e SAA) o não cumprimento ou cumprimento
parcial de obrigação, o que demonstra ter agido a
referida responsável com o devido zelo na fiscalização
que lhe competia, razão pela qual entendemos que sua
responsabilidade deva ser afastada.

Nesse aspecto, o número de funcionários previsto no
contrato deve ser entendido como o mínimo necessário
à execução do contrato. O contrato não prevê o número

No que tange à responsabilização do Ângelo Roncalli
de Ramos Barros (Secretário de Estado da Justiça),
depreende-se dos autos que, quando do pagamento
www.tce.es.gov.br

das faturas mensais, para cada ressalva apontada pelo
fiscal do contrato foi aberto um processo para apuração
(ﬂs. 1937, 1944, 1949), e uma vez concluída a apuração,
foram aplicadas as penalidades devidas, além do fato de
que os despachos do GGD e a manifestação da GEFIN que
precederam à autorização dos pagamentos, asseguravam
a plena conformidade com os procedimentos e legislação
em vigor (ﬂs. 1934, 1940, 1946, 1950) demonstrando,
portanto, que o defendente ao autorizar os referidos
pagamentos, adotou as diligências pertinentes, motivo
pela qual entendemos que sua responsabilidade no
presente caso mereça ser afastada.
No que se refere à responsabilidade da Maria de Lourdes
Soares (Subsecretária de Estado da Justiça para Assuntos
Administrativos), também se observa que a responsável
diligenciou no sentido de destacar a apuração das
ressalvas apontadas pelo fiscal do contrato, bem como
a retenção referente aos valores não executados (ﬂs.
2045/2114) motivo pelo qual entendemos que sua
responsabilidade deve ser afastada.
No que tange aos valores apontados pela equipe, o INAP
buscou anexar por meio de arquivo digital apresentar
documentos que buscariam contestar os referidos
valores.
Nesse contexto, insta registrar que os valores apontados
pela equipe foram extraídos da análise das folhas de
pagamento do INAP referentes ao exercício de 2012
apresentadas pela SEJUS em meio digital (CD 01, ﬂs;
100) de onde se constata a ausência de profissionais no
decorrer do período decorrentes de : (i) Não contratação
do profissional, ou seja, o cargo permaneceu vago por
um determinado período e (ii) – Por eventuais ausências
do profissional, tais como: admissão e/ou demissão
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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no decorrer do mês, férias, contrato suspenso, auxílio
doença ou licença maternidade.
Tais ausências foram apuradas mensalmente conforme
criterioso trabalho da equipe consubstanciado na
planilha “Cálculos de Glosa do Déficit de Funcionários do
Mês, em meio digital (DVD 01, ﬂs. 99).
Não obstante, analisando o arquivo digital apresentado
pela empresa defendente (ﬂ. 1758), percebe-se tratarse das folhas de pagamentos do INAP (já utilizados
como parâmetro pela equipe auditoria), bem como de
outros documentos que não demonstram de forma
clara e inequívoca sua pertinência com os dados/valores
apontados pela equipe de forma que pudessem refutálos.
Quanto ao pedido do INAP de que lhe seja facultado a
compensação dos valores retidos pela SEJUS, descritos
às ﬂs. 1.282 e 1.283 da ITI 962/2013, como forma de
extinção recíproca de créditos e débitos, insta consignar,
conforme já relatado pela equipe de auditoria, que tais
valores não foram considerados nos cálculos apurados,
pelas seguintes razões:
seja por caracterizarem em medidas cautelares,
restando, portanto, a possibilidade desse valor ainda ser
devolvido à empresa, sendo que as informações trazidas
aos autos não oferecem certeza quanto a este fato,
seja por não discriminarem de forma precisa os valores
correspondentes às folhas de pagamento.
Destarte, resta mantida a irregularidade do pagamento
da despesa decorrente da não disponibilização do
quantitativo mensal de pessoal estabelecido em
contrato, devendo a empresa contratada – INAP - ser
condenada ao ressarcimento proposto, no montante de

R$ 874.071,28, correspondentes ao exercício financeiro
de 2012, conforme levantamento realizado pela equipe
de auditoria, constante do presente item.
3.2 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO CONTRATAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
INTERNOS ESTABELECIDO EM CONTRATO
3.2.1 - PROCESSOS Nos 34737979/2006 e 40171841/2008
Procedimento: Concorrência nº 003/2006
Instrumento: Contrato nº 012, de 23/07/2007.
Objeto: Serviços de operacionalização da Penitenciária
de Segurança Máxima de Viana (PSMA I), incluindo o
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários.
Credor: INAP-Instituto Nacional de Administração
Prisional Ltda.
Prazo Inicial: 36 meses.
Valor Liquidado: R$ 1.973.755,65 (2007)
R$ 848.078,61 (2009)
Valor Pago: R$ 1.973.755,65 (2007)
R$ 10.489.075,72 (2008)
R$ 848.078,61 (2009)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsáveis:
responsáveis

indicados

a
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seguir

Identificação: INAP – Instituto Nacional de Administração
Prisional Ltda. (Empresa Prestadora de Serviço)
Conduta: Superfaturar os serviços constantes das Notas
Fiscais nos 171, 173, 174, 176, 178, 183, 184, 186, 189,
191, e 192, no montante de R$ 8.868.210,73, relativas
às competências de Setembro de 2007 a Julho de 2008,
sem a efetiva contratação do quantitativo mensal de
internos exigido contratualmente.
Nexo Causal: O superfaturamento das Notas Fiscais
nos 171, 173, 174, 176, 178, 183, 184, 186, 189, 191, e
192, sem a efetiva contratação do quantitativo mensal
de internos exigido contratualmente, causou dano ao
erário no montante de R$ 8.795,16 no exercício de 2007
e no montante de R$ 22.913,54 no exercício de 2008.
Identificação: Edivaldo Lourenço dos Santos Junior
(Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana
– PSMA I e responsável pela fiscalização do Contrato nº
012/2007)

R$ 10.489.075,72 (2008)

Os

solidariamente pelo dano total de R$ 31.708,70 (trinta
e um mil e setecentos e oito reais e setenta centavos),
equivalentes a 17.666,3885 VRTEs, até o limite individual
indicado em cada tópico.

respondem

Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 171, 174, 176 e 183, no montante de
R$ 2.970.428,94, relativas às competências de Setembro,
Novembro e Dezembro de 2007 e de Fevereiro de 2008,
sem a discriminação dos valores passíveis de glosa,
em virtude da não contratação pela empresa INAP do
quantitativo mensal de internos exigido contratualmente.
Nexo Causal: O atestado das Notas Fiscais nos 171, 174,
176 e 183, sem a discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude da não contratação pela empresa
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INAP do quantitativo mensal de internos exigido
contratualmente, causou dano ao erário no montante
de R$ 5.796,81 no exercício de 2007 e no montante de
R$ 5.996,70 no exercício de 2008.
Identificação: Luizmar da Conceição (Assistente de
Direção da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana
– PSMA I e responsável pela fiscalização do Contrato nº
012/2007)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes das
Notas Fiscais nos 173, 178, 184, 186 e 189, no montante de
R$ 4.135.073,29, relativas às competências de Outubro
de 2007 e de Janeiro, Março, Abril e Maio de 2008, sem a
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
da não contratação pela empresa INAP do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente.
Nexo Causal: O atestado das Notas Fiscais nos 173, 178,
184, 186 e 189, sem a discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude da não contratação pela empresa
INAP do quantitativo mensal de internos exigido
contratualmente, causou dano ao erário no montante
de R$ 2.998,35 no exercício de 2007 e no montante de
R$ 12.682,50 no exercício de 2008.
Identificação: Cléria de Almeida da Silva (Diretora de
Unidade Prisional e responsável pela fiscalização do
Contrato nº 012/2007)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 191 e 192, no montante de
R$ 1.762.708,50, relativas às competências de Junho e
Julho de 2008, sem a discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude da não contratação pela empresa
INAP do quantitativo mensal de internos exigido
contratualmente.

Nexo Causal: O atestado das Notas Fiscais nos 191 e
192, sem a discriminação dos valores passíveis de glosa,
em virtude da não contratação pela empresa INAP do
quantitativo mensal de internos exigido contratualmente,
causou dano ao erário no montante de R$ 4.234,34 no
exercício de 2008.
Identificação: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
(Secretário de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 171, 173, 174, 176, 178, 183, 184,
186, 189, 191, 192, no montante de R$ 8.868.210,73,
relativas às competências de Setembro de 2007 a Julho
de 2008, sem a determinação da discriminação dos
valores passíveis de glosa, em virtude da não contratação
pela empresa INAP do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente.
Nexo Causal: A autorização do pagamento das Notas
Fiscais nos 171, 173, 174, 176, 178, 183, 184, 186, 189,
191, 192, sem a determinação da discriminação dos
valores passíveis de glosa, em virtude da não contratação
pela empresa INAP do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 8.795,16 no exercício de 2007 e no
montante de R$ 22.913,54 no exercício de 2008.
DOS FATOS
O Contrato nº 012/2007, resultado da Concorrência
nº 003/2006, celebrado pela SEJUS com o INAP,
contemplava o aproveitamento da mão-de-obra de cinco
internos, conforme se verifica na Proposta Comercial,
Anexo IV, parte integrante do referido contrato (Processo
Administrativo nº 34737979/2006).
O levantamento das informações sobre o pagamento
www.tce.es.gov.br

de internos contratados foi realizado no período de
setembro de 2007 a dezembro de 2012, a partir de
arquivo de o�cios fornecido pela SEJUS. Com relação aos
internos, a equipe de fiscalização não confrontou com as
respectivas folhas de pagamentos, a exemplo do que foi
feito para verificação do cumprimento do quantitativo
contratado de profissionais para serviços técnicos e
assistenciais, no exercício de 2012.
A equipe de fiscalização constatou que, embora a efetiva
execução do Contrato nº 012/2207 tenha ocorrido em
03/09/2007, o início da absorção da mão-de-obra de
internos só foi realizada a partir de 09/07/2008, segundo
o�cio do Setor de Terapia Ocupacional.
Sendo assim, apresentamos demonstrativo dos valores
pagos indevidamente pela SEJUS ao INAP, no montante
global de R$ 31.708,70, correspondentes a não absorção
da mão-de-obra de internos, no período entre setembro
de 2007 e julho de 2008, tendo em vista que não foram
observados descontos nas notas fiscais emitidas pelo
INAP e nem glosas pela SEJUS:
(TABELA)
Desta forma, apresentam indícios de irregularidade, com
possível dano ao erário estadual no montante total de
R$ 31.708,70, equivalentes a 17.666,3885 VRTEs:
O superfaturamento de serviços pela empresa Instituto
Nacional de Administração Prisional Ltda. (INAP), sem a
efetiva contratação do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente;
O atestado da prestação dos serviços pelos responsáveis
pela fiscalização do Contrato nº 012/2007, Srs. Edivaldo
Lourenço dos Santos Junior, Luizmar da Conceição e
Cléria de Almeida da Silva, sem a discriminação dos
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valores passíveis de glosa, em virtude da não contratação
pela empresa INAP do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente;

descritos às ﬂs. 1.282 e 1.283 da ITI 962/2013, facultando
ao INAP autorizar expressamente a compensação, como
forma de extinção recíproca de créditos e débitos.

A autorização do pagamento dos serviços pelo Secretário
de Estado da Justiça, Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros,
sem a determinação da discriminação dos valores
passíveis de glosa, em virtude da não contratação pela
empresa INAP do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente.

Edivaldo Lourenço dos Santos Junior (Diretor da
Penitenciária de Segurança Máxima de Viana – PSMA I e
responsável pela fiscalização do Contrato nº 012/2007)
ﬂs. 1761/1775, VOL X

A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores
envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora.
DAS JUSTIFICATIVAS
INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda. (Empresa Prestadora de Serviço) ﬂs. 1750/1755,
VOL X
Em linhas gerais, alega a defesa que a mão de obra de
internos não foi aproveitada antes de julho de 2008 por
que havia necessidade de celebração de um convênio
entre o INAP e a SEJUS, sendo que esse convênio somente
foi disponibilizado para assinatura, pela Secretaria, em
junho de 2008.
Não obstante, assevera que há excesso no valor da glosa
apontada, uma vez que esta Corte não teria considerado
o valor recebido pelo INAP nos meses de abril a julho de
2008, portanto, na eventualidade de vir a ser acolhida
a proposta de glosa em relação a quaisquer dos itens
mencionados na ITI 962/2013, deve esta Corte de
Contas assegurar o direito de compensação em favor do
INAP, relativamente a créditos líquidos e certos de sua
titularidade e que foram retidos pela Administração,

Em síntese apertada, a defesa do citado é no sentido
de que seja considerado inocente das imputações
que lhe são atribuídas, face à ausência de nexo de
causalidade , entre o suposto dano ao erário público
apontado e a conduta imputável ao Requerente, pois,
não lhe competia a atribuição de fiscalizar o trabalho
de detentos da unidade e não recebeu qualquer
comunicação da infração, devendo torná-lo nulo por
defeito de legalidade, bem como pelo decurso do prazo
decadencial de 5 anos apontado, determinando, por
consequência o arquivamento do procedimento em
relação ao servidor Edivaldo Lourenço dos Santos Júnior.
Luizmar da Conceição (Assistente de Direção da
Penitenciária de Segurança Máxima de Viana – PSMA I e
responsável pela fiscalização do Contrato nº 012/2007)
ﬂs. 2434/2438
A defesa faz algumas considerações acerca da
impossibilidade da contratação imediata da mão de
obra de presos, porquanto haveria a necessidade de
cumprimentos e condições legais e administrativas pela
direção da UP.
Afirma, nesse sentido, que posteriormente, uma vez
atendidas as exigências administrativas previstas
em Portarias da SEJUS e também disposta na Lei de
Execuções Penais, foram então contratados presos para
www.tce.es.gov.br

atividades laborativas no interior da UP, e atendidas a
exigência contratual objeto desta auditoria.
Revela que sempre procedeu com a efetiva, regular e
rígida fiscalização de todas as obrigações contratuais
da empresa. Menciona que comprometido com esse
papel de bem fiscalizar as obrigações contratuais de
responsabilidade da contratada, sempre que verificou
algo que fosse digno de registro, assim o fez, em forma
de ressalva na nota fiscal de pagamento, a fim de alertar
ao setor responsável da SEJUS (GGAD e SAA), do não
cumprimento ou cumprimento parcial de obrigação,
para que dessa forma desse continuidade as medidas
administrativas pertinentes.
Destaca, por fim, que apenas fez cumprir exigências
previstas em portarias e na própria LEP, e então se
existiam obrigações contratuais contrárias aos referidos
comandos legais, que por esse motivos são nulos por
direito, não lhe cabendo ser responsabilizado pelo fato.
Cléria de Almeida da Silva (Diretora de Unidade
Prisional e responsável pela fiscalização do Contrato nº
012/2007) ﬂs. 1426/1438, VOL VIII
Em resumo, as alegações da defendente cinge-se ao
fato de que não lhe competia a atribuição fiscalizatória
dos trabalhos de detentos, e nem tampouco se tem
a comprovação de que teria sido comunicada da
infração pelo servidor responsável pela fiscalização, não
havendo como exigir da Diretora a conduta de registrar
valores financeiros para glosa, razão pela qual entende
evidenciada a ausência de nexo de causalidade entre o
dano ao erário e a conduta que lhe é imputada.
Além disso, a defendente impugna os valores que foram
estipulados como condizentes com o dano ao erário
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público, ou seja, o montante de R$ 4.234,34.
Isso porque a sua responsabilidade estaria adstrita aos
dois meses de competência, ou seja, junho e julho de
2008.
Deste modo, considerando o período citado, de
dois meses, estaria se falando de um valor mensal
de R$ 2.117,17, que não corresponde ao somatório
dos valores pagos pelo Estado do Espírito Santo por
detento, se for considerado o contingente de presos
a serem aproveitados, 05 (cinco) internos de melhor
comportamento.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado
da Justiça) ﬂs. 1954/1957
A defesa esclarece que a contratação de internos se dava
por meio de processo apartado, mediante convênio, e
no caso em questão, o convênio entre o INAP e a SEJUS
só foi firmado em 2008.
Nesse sentido, reconhece o apontamento feito pela
área técnica, contudo, destaca que não deu causa ao
pagamento indevido já que a nota fiscal estava atestada
e não havia nenhuma ressalva de glosa.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Depreende-se
dos
autos
que
o
Contrato
012/2007celebrado entre a SEJUS e o INAP cujo objeto
era a prestação de serviços para operacionalização da
Penitenciária de Segurança Máxima – PSMA previa a
absorção de mão-de-obra de internos, conforme se
verifica da proposta comercial da empresa contratada,
em especial o Anexo IV, Planilha IV (ﬂs. 331/332), que
assim pode ser sintetizada:
VALORES UNITÁRIOS E GLOBAIS DOS SERVIÇOS

QUANT.
5

MÃO DE UNIT. H/ MENSAL
OBRA
MÊS
PRESOS
599,96
2.998,30

36 MESES
107.938,80

Constatou-se nos autos, que, embora a efetiva execução
do Contrato nº 012/2007 tenha se dado em 03/09/2007,
o início da absorção da mão-de-obra de internos só
ocorreu efetivamente a partir de 09/07/2008, conforme
se extrai do documento datado de 24 de julho de 2008
do Setor de Terapia Ocupacional (ﬂs. 521), bem como do
Convênio nº 031/2008 firmado entre a SEJUS e o INAP
(ﬂs. 1431/1435).
No que tange ao presente indicativo, o INAP limitouse a afirmar que a mão-de-obra de internos não foi
aproveitada antes de julho de 2008 por que havia
necessidade de celebração de um convênio entre o
INAP e a SEJUS, sendo que esse convênio somente foi
disponibilizado para assinatura em julho de 2008.
Nesse aspecto, percebe-se que a empresa em suas
alegações acaba por confirmar que a absorção da mão de
obra de internos, realmente, só veio a ocorrer a partir de
julho de 2008, o que, por consequência lógica constituía
óbice para que fossem cobrados valores referentes à
utilização de tal mão de obra em período anterior a julho
de 2008.
Além disso, considera-se despicienda as informações
acerca da ordem cronológica para que a Direção da
Unidade Prisional pudesse inserir/contratar os presos
em atividades laborativas, que segundo constam das
alegações de defesa do INAP, dependeria do necessário
e obrigatório cumprimento de certas condições (Criação
da Comissão Disciplinar da PSMAI, ﬂs. 2441, análise da
Comissão Técnica de Classificação, baseada ao artigo
38, § 1º da Portaria 5-S da SEJUS, ﬂs. 2443/2447) que
www.tce.es.gov.br

só puderam ser implementadas posteriormente, após o
início do contrato de co-gestão, razão pela qual, a defesa
reporta-se ao impedimento legal de cobrar a inserção/
contratação imediata de presos por parte da Contratada
para laborarem no interior da UP.
Ora, não se está aqui a questionar a cobrança imediata
da inserção da mão de obra dos internos, caso realmente
não fosse possível fazê-lo prontamente. Por outro lado, se
não havia condições para que isso ocorresse, mais razão
ainda havia, para que não fossem cobrados os valores
inerentes à utilização da mão de obras de internos, que
como se fez constar das próprias justificativas da defesa,
só vieram a ser contratados posteriormente.
Sendo assim, não se sustenta a cobrança efetuada
pela empresa referente à absorção da mão-de-obra de
internos (Anexo IV, Planilha IV, ﬂs. 331/332) no período
entre setembro de 2007 e julho de 2008, período em
que tal mão de obra ainda não havia sido disponibilizada,
razão pela qual deveria a empresa ter efetuado os devidos
descontos nas notas fiscais emitidas correspondentes a
esse período.
Não havendo contratação pela empresa INAP do
quantitativo mensal de internos exigido contratualmente,
não há que se falar em pagamento relativo a tais
serviços, e nesse aspecto, não ocorreram justificativas
que pudessem elidir tal irregularidade.
Não obstante, não se pode olvidar quanto à
responsabilização, que a absorção da mão de obra
de internos constituía um item do contrato que,
conforme verificado nestes autos, apresentava
certas peculiaridades, haja vista a necessidade do
cumprimento de determinadas exigências para que
fosse implementada.
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Nesse sentido, para a utilização do trabalho dos internos
foi necessária a celebração do Convênio nº 031/2008
(ﬂs. 1431/1435) entre a SEJUS e o INAP, no qual se
estabeleceu dentre outras obrigações da SEJUS, as de:
III – Conferir e encaminhar a Diretoria de Ressocialização
as folhas de frequência dos internos/trabalhadores,
a fim de verificar o desenvolvimento das atividades e
encaminhar trimestralmente à Vara de Execuções Penais,
relação discriminando o nome e quantidade de dias
trabalhados, para efeito de remição de pena, conforme
art. 126 da Lei 7.210/84;
IV – Orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar
o desenvolvimento do trabalho dos internos/
trabalhadores, in loco, através do serviço social e da
Direção do Estabelecimento Penal,
IV – Designar, um servidor responsável ao
acompanhamento, em conjunto com a Diretoria de
Ressocialização, de todo o processo de parceria entre
a Conveniada e esta Secretaria durante a vigência do
presente Convênio.
Destarte, em cumprimento ao estabelecido nos itens
acima, foi nomeada a servidora Viviane de Paula
Ramos Maciel como fiscal do convênio (ﬂs. 1437), cujas
atribuições consistiam, também, a conferência das folhas
de frequência dos internos/trabalhadores.
Percebe-se, portanto, que tal tarefa apenas passou a ser
disciplinada com a celebração do convênio e posterior
nomeação da servidora.
O Contrato nº 012/2007, por sua vez, celebrado com o
INAP foi alvo de vários questionamentos por parte da
própria SEJUS, no decorrer de sua execução, conforme
análise no item anterior, principalmente no que tange

à defasagem de pessoal disponibilizada pela empresa
para o cumprimento do objeto pactuado, de maneira
que, na questão que ora se coloca, entendemos que não
caberia responsabilizar os diretores/adjuntos da unidade
prisional pela não indicação das glosas referentes a não
absorção da mão de obra dos internos, até porque,
entendemos que refoge à responsabilidade que lhes
caberia.
Nesse sentido, depreende-se dos autos que o cálculo
referente a glosa aplicada referentes às irregularidades
apresentadas pela empresa contratada, incumbia ao
Grupo Financeiro Setorial, conforme se verifica das ﬂs.
506.
De igual modo, não seria razoável atribuir
responsabilidade objetivamente ao Secretário de Estado
de Justiça pelo fato de ter autorizado o pagamento
pautado no ateste lançado pelos setores competentes
confirmando a aptidão para o pagamento.
Diante dos fatos e argumentos ora esposados,
entendemos pela manutenção da irregularidade
referente ao pagamento irregular da despesa, decorrente
da não contratação do quantitativo mensal de internos
estabelecido em contrato, devendo a empresa contratada
– INAP - ser condenada ao ressarcimento proposto,
no montante total de R$ 31.708,70, equivalentes a
17.666,3885 VRTEs
3.3 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO
IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA NÃO
DISPONIBILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
PESSOAL ESTABELECIDO EM CONTRATO.
3.3.1 – PROCESSO Nº 48192767/2010
Procedimento: Concorrência nº 001/2010
www.tce.es.gov.br

Instrumento: Contrato nº 009, de 06/04/2011
Objeto: Serviços de operacionalização da Penitenciária
Regional de São Mateus (PRSM), incluindo o fornecimento
de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários.
Credor: Reviver Administração Prisional Privada Ltda.
Prazo Inicial: 36 meses.
Valor Liquidado: R$ 7.830.683,46 (2011)
R$ 12.263.010,13 (2012)
R$ 2.203.474,45 (2013)
Valor Pago: R$ 7.830.683,46 (2011)
R$ 12.263.010,13 (2012)
R$ 2.203.474,45 (2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsáveis:
Os responsáveis indicados a seguir respondem
solidariamente pelo dano total de R$ 525.393,77
(quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos e noventa
e três reais e setenta e sete centavos), equivalentes a
231.470,9370 VRTEs, até o limite individual indicado em
cada tópico.
Identificação: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços)
Conduta: Superfaturar os serviços constantes das Notas
Fiscais nos 90, 98, 105, 114, 121, 132, 139, 146, 168, 191,
209 e 210, no montante de R$ 13.567.978,70, relativas
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às competências de Janeiro a Dezembro de 2012, sem
a efetiva disponibilização do quantitativo mensal de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo Causal: O superfaturamento das Notas Fiscais
nos 90, 98, 105, 114, 121, 132, 139, 146, 168, 191, 209
e 210, sem a efetiva disponibilização do quantitativo
mensal de pessoal exigido contratualmente, causou
dano ao erário no montante de R$ 476.552,70 no
exercício de 2012 e no montante de R$ 48.841,07 no
exercício de 2013.
Identificação: Flávio de Oliveira Ogioni (Diretor de
Unidade Prisional e Fiscal do Contrato nº 009/2011)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 90, 98, 114, 132, 139, 146, 168, 191,
209 e 210, no montante de R$ 11.293.141,70, relativas
às competências de Janeiro de 2012, Fevereiro de 2012,
Abril de 2012 e Junho de 2012 a Dezembro de 2012, sem
a discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
das ressalvas registradas quanto a não disponibilização
pela empresa Reviver do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente.
Nexo Causal: O atestado das Notas Fiscais nos 90, 98, 114,
132, 139, 146, 168, 191, 209 e 210, sem a discriminação
dos valores passíveis de glosa, em virtude das ressalvas
registradas quanto a não disponibilização pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de pessoal exigido
contratualmente, causou dano ao erário no montante
de R$ 381.096,40 no exercício de 2012 e no montante de
R$ 48.841,07 no exercício de 2013.
Identificação: Gilmar Rodrigues de Almeida (Diretor
Adjunto de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato
nº 009/2011)

Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 105, no montante de R$ 1.142.751,77,
relativa à competência de Março de 2012, sem o registro
de ressalvas quanto a não disponibilização pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de pessoal exigido
contratualmente.
Nexo Causal: O atestado da Nota Fiscal nº 105, sem o
registro de ressalvas quanto a não disponibilização pela
empresa Reviver do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 36.530,98 no exercício de 2012.
Identificação: Aline Ozório Venturini (Diretora Adjunta
de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato nº 009/2011)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 121, no montante de R$ 1.132.085,23,
relativa à competência de Maio de 2012, sem a
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
das ressalvas registradas quanto a não disponibilização
pela empresa Reviver do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente.
Nexo Causal: O atestado da Nota Fiscal nº 121, sem a
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
das ressalvas registradas quanto a não disponibilização
pela empresa Reviver do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 58.925,32 no exercício de 2012.
Identificação: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
(Secretário de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 90, 98, 105, 114, 121, 132 e 139, no
montante de R$ 7.929.614,37, relativas às competências
de Janeiro de 2012 a Julho de 2012, sem a determinação
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da discriminação dos valores passíveis de glosa, em
virtude das ressalvas registradas pelos fiscais do contrato,
quanto a não disponibilização pela empresa Reviver do
quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo Causal: A autorização de pagamento das Notas
Fiscais nos 90, 98, 105, 114, 121, 132 e 139, sem a
determinação da discriminação dos valores passíveis de
glosa, em virtude das ressalvas registradas pelos fiscais
do contrato, quanto a não disponibilização pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de pessoal exigido
contratualmente, causou dano ao erário no montante
de R$ 374.865,98 no exercício de 2012.
Identificação: André de Albuquerque Garcia (Secretário
de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 146, no montante de R$ 1.134.306,42,
relativa à competência de Agosto de 2012, sem a
determinação da discriminação dos valores passíveis de
glosa, em virtude das ressalvas registradas pelo fiscal do
contrato, quanto a não disponibilização pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de pessoal exigido
contratualmente.
Nexo Causal: A autorização de pagamento da Nota Fiscal
nº 146, sem a determinação da discriminação dos valores
passíveis de glosa, em virtude das ressalvas registradas
pelo fiscal do contrato, quanto a não disponibilização
pela empresa Reviver do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 40.174,52 no exercício de 2012.
Identificação: Maria de Lourdes Soares (Subsecretária
de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

65

ATOS DO PLENÁRIO

das Notas Fiscais nos 168, 191, 209 e 210, no montante de
R$ 4.504.057,91, relativas às competências de Setembro
de 2012 a Dezembro de 2012, sem a determinação
da discriminação dos valores passíveis de glosa, em
virtude das ressalvas registradas pelo fiscal do contrato,
quanto a não disponibilização pela empresa Reviver do
quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo Causal: A autorização de pagamento das Notas
Fiscais nos 168, 191, 209 e 210, sem a determinação
da discriminação dos valores passíveis de glosa, em
virtude das ressalvas registradas pelo fiscal do contrato,
quanto a não disponibilização pela empresa Reviver do
quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente,
causou dano ao erário no montante de R$ 61.512,20 no
exercício de 2012 e no montante de R$ 48.841,07 no
exercício de 2013.
DOS FATOS
Através do Processo Administrativo nº 48192767/2010,
a SEJUS realizou a Concorrência nº 001/2010 e contratou
a empresa Reviver Administração Prisional Privada Ltda.,
pelo valor mensal de R$ 1.139.726,45 (um milhão, cento
e trinta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e
quarenta e cinco centavos), para a prestação de serviços
de operacionalização da Penitenciária Regional de São
Mateus (PRSM), em regime de cogestão, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários (Contrato nº 009/2011), com
prazo de vigência de 36 meses.

envolvidos no controle e disciplina interna dos presos e
cumprimento dos mandados de soltura;
Pessoal Administrativo, Técnico e Operacional:
compreende
os
profissionais
envolvidos
no
apoio administrativo às unidades prisionais e no
desenvolvimento de ações de acompanhamento dos
presos nas áreas psicológica, médica, odontológica,
psiquiátrica, assistencial, pedagógica, esportiva, social,
religiosa e material;
Materiais e Insumos: compreendem todos os materiais
de cama e banho, artigos de higiene pessoal, uniformes,
materiais recreativos e esportivos, medicamentos
básicos, materiais de enfermagem e laboratoriais,
materiais odontológicos, materiais de lavanderia,
materiais de expediente, materiais de limpeza e
conservação, materiais de manutenção elétrica e
hidráulica e equipamentos de segurança, necessários ao
funcionamento das unidades prisionais;
Alimentação: compreende o desenvolvimento de
atividades para fornecimento con�nuo de refeições aos
presos, incluindo café da manhã, almoço, lanche e jantar,
assim como fornecimento de alimentação para bebês;
Serviços Diversos: compreendem os serviços de
manutenção predial, de manutenção de máquinas e
equipamentos e de transporte.

A Ordem de Serviços nº 001/2011 foi emitida em
12/04/2011 e o contrato encontra-se dividido em cinco
grupos:

Considerando que os grupos relativos ao Pessoal
de Controle e ao Pessoal Administrativo, Técnico e
Operacional representam 73,94% do total do contrato,
conforme demonstrado adiante, a equipe de fiscalização
selecionou os referidos grupos para análise no exercício
de 2012:

Pessoal de Controle: compreende os profissionais

Planilha Consolidada dos Preços
www.tce.es.gov.br

Tabela
Para execução dos serviços de operacionalização
da Penitenciária Regional de São Mateus, a SEJUS
estabeleceu a disponibilização de um quantitativo total
de 257 profissionais, distribuídos nos grupos “Pessoal
de Segurança” e “Pessoal Administrativo, Técnico e
Operacional”, além da previsão de contratação de trinta
detentos, com intuito de proporcionar a ressocialização.
Todavia, por ocasião da análise das folhas de pagamento
solicitadas, a equipe de fiscalização constatou a ausência
de contratação de diversos profissionais, tanto no grupo
“Controle”, quanto no grupo “Administrativo, Técnico e
Operacional”.
Apesar de o contrato prever o pagamento fixo dos
valores relativos à contratação de profissionais, a equipe
de fiscalização entende que os pagamentos somente
poderiam ter ocorrido integralmente caso a empresa
efetivamente realizasse as contratações, bem como
mantivesse o quadro completo ao longo da execução
contratual.
Neste contexto, apresentamos demonstrativo dos
valores pagos indevidamente pela SEJUS à Reviver,
no montante de R$ 525.393,77, correspondentes ao
exercício financeiro de 2012:
Tabela
Legenda: Valor Mensal do Posto: preço previsto
mensalmente, nos termos do Contrato nº009/2011;
Dias contratados: quantitativo mensal de profissionais
previstos no contrato, multiplicado por doze meses,
multiplicado por trinta dias;
Dias trabalhados: quantitativo de dias efetivamente
trabalhados pelos profissionais, ou seja, quantitativo
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total de dias descontado dias de férias, auxilio doença,
acidente de trabalho, licença maternidade e licença sem
vencimento;
Dias não trabalhados: diferença entre os dias
contratados e os dias trabalhados;
Glosa Total: dias não trabalhados multiplicados pelo
valor diário do posto (valor mensal do posto dividido por
30).
Nota: Os dias trabalhados a mais pelo Assistente Social
foram utilizados para compensar os dias trabalhados a
menos pelo Assistente Social Saúde.
Cabe registrar que foram observadas ressalvas
registradas pelo Diretor da Penitenciária Regional
de São Mateus, em relação às notas fiscais de abril
a dezembro/2012, bem como glosas e retenções
determinadas pela Subsecretária de Estado da Justiça
para Assuntos Administrativos. Todavia, essas glosas
não foram consideradas nos cálculos da equipe de
fiscalização, por não discriminarem de forma precisa os
valores correspondentes às folhas de pagamento.

quanto a não disponibilização pela empresa Reviver do
quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente;
A autorização do pagamento dos serviços pelos
Secretários de Estado da Justiça, Srs. Ângelo Roncalli
de Ramos Barros e André de Albuquerque Garcia, e
pela Subsecretária de Estado da Justiça para Assuntos
Administrativos, Sr.ª Maria de Lourdes Soares, sem a
determinação da discriminação dos valores passíveis de
glosa, em virtude das ressalvas registradas pelos fiscais
do contrato quanto a não disponibilização pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de pessoal exigido
contratualmente.
A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores
envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora.
DAS JUSTIFICATIVAS
Reviver Administração Prisional Privada Ltda. (Empresa
Prestadora de Serviços)

Desta forma, apresentam indícios de irregularidade,
com possível dano ao erário estadual no montante de
R$ 525.393,77, equivalentes a 231.470,9370 VRTEs:

A defesa tece considerações acerca do estipulado no
contrato para composição total do quadro de pessoal,
dos empregados que faltaram e por conseguinte da falta
de prejuízo na prestação dos serviços.

O superfaturamento de serviços pela empresa Reviver
Administração Prisional Privada Ltda., sem a efetiva
disponibilização do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente;

Transcreve a equação constante do termo contratual,
por meio da qual busca explicar que o único parâmetro
que leva à variação da fatura é a variação da população
de internos.

O atestado da prestação dos serviços pelos responsáveis
pela fiscalização do Contrato nº 009/2011, Srs. Flávio
de Oliveira Ogioni, Gilmar Rodrigues de Almeida e
Aline Ozório Venturini, sem a discriminação dos valores
passíveis de glosa, em virtude das ressalvas registradas

Nesse sentido, reforça que não aceita que lhe seja
imputada a conduta de superfaturamento de serviços,
com consequente pagamento irregular da despesa.
Isso porque, segundo alega, a empresa teria faturado
apenas o que lhe era autorizado pela equação do
www.tce.es.gov.br

contrato, respeitado o preço mínimo (composto pela
parcela fixa e variável) que se sagrou vencedor do
certame.
Além disso, destaca, quando o diretor da PSRM, que faz
a apuração das faltas eventuais de pessoal, autorizou o
pagamento integral, o fez na certeza de que o serviço
contratado (menciona que o objeto contratual não é
fornecimento de mão de obra) não sofreu solução de
continuidade, tendo sido prestado com perfeição e
qualidade.
Flávio de Oliveira Ogioni (Diretor de Unidade Prisional
e Fiscal do Contrato nº 009/2011), Gilmar Rodrigues de
Almeida (Diretor Adjunto de Unidade Prisional e Fiscal
do Contrato nº 009/2011) e Aline Ozório Venturini
(Diretora Adjunta de Unidade Prisional e Fiscal do
Contrato nº 009/2011).
Os defendentes apresentaram suas justificativas em
conjunto, insertas às ﬂs. 1999/2005.
Alegam, em síntese, que não está entre suas atribuições,
elaborar cálculos de valores referentes às ressalvas em
notas fiscais. Destacam, nesse sentido, que não é do
conhecimento dos requeridos apontar os valores, uma
vez que a nota glosada é encaminhada ao ordenador
de despesas, cabendo a este proceder ao pagamento a
menor na nota fiscal.
Informam que mensalmente encaminhavam o
quantitativo de faltas de colaboradores da empresa,
observada durante cada mês e que a planilha de custos
e formação de preços já existe desde a contratação da
empresa Reviver e quem deve proceder aos cálculos para
proceder ao desconto de valores glosados é o ordenador
de despesas e não o diretor e diretores adjuntos da
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PRSM.
Reforçam que o controle dos contratos administrativos
devem ser feitos efetivamente pela Gerência de Controle,
Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária,
com sua competência, expressa na Lei Complementar
760/2014, da qual extraem e transcrevem o artigo 2º e
incisos.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado
da Justiça)
A defesa tece algumas considerações acerca das notas
fiscais com ressalvas indicadas pela equipe de auditoria,
ressaltando a existência de despachos autorizativos dos
pagamentos, revelando, ainda, a plena conformidade
com os procedimentos e a legislação em vigor.
Ressalta, também, que o assunto estava em discussão no
âmbito da SEJUS e da SECONT, pois de fato o contrato
não previa reserva técnica de pessoal para substituir
pessoal em função de atestado médico, afastamento por
punição e falta ao serviço sem justificativa.
Neste sentido, informa que mesmo com o cuidado do
fiscal em apontar tais ocorrências, não se vislumbra
erro pois em determinadas situações não previsíveis
se utilizou o pagamento de horas extras para cobrir os
servidores faltosos.
André de Albuquerque Garcia (Secretário de Estado da
Justiça)
O defendente destaca que a imputação que lhe é
atribuída pela autorização do pagamento da nota fiscal
nº 146, sem a discriminação dos valores passíveis de
glosa, não pode prosperar em virtude do fato de que
no verso da referida nota fiscal constava a ressalva de
que as faltas injustificadas tiveram a devida reposição

de pessoal, não mencionando qualquer valor passível de
glosa pelo ordenador de despesas.
Nesse aspecto, entende que não havia que se falar em
discriminação de valores para glosa, eis que, nos termos
do fiscal do contrato, a contratada disponibilizou o
quantitativo mensal de pessoal exigido na citada avença.
Ressalta, ainda, que a ITI 962/2013 aponta o suposto
dano ao erário no valor de R$ 40.174,52, sem, no entanto,
discriminar a quais profissionais/faltas se referem tais
valores, o que inviabiliza maiores esclarecimentos por
parte do defendente.
Maria de Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da
Justiça para Assuntos Administrativos)
A defesa destaca que o primeiro ponto que deve ser
considerado é que houve glosa sim, retenção cautelar
para que fosse apurado de foram precisa as folhas de
pagamento, frequências e relatório fiscal, sem prejudicar
o pagamento e a execução do serviço efetivamente
prestado, mas resguardando ao erário quanto possível
inexecução parcial do contrato.
Nesse sentido, entende não ser razoável desconsiderar a
glosa feita pelo simples fato de não haver discriminação
exata dos valores, ainda mais considerando que ficou
comprovado as ações de controle e zelo pela defendente,
bem como adoção de medidas para resguardar prejuízos
aos cofres públicos.
Destaca, ainda, que não foi previsto no contrato reserva
técnica, logo, faltas legais que ensejam pagamento da
contratada ao funcionário não devem ser glosadas, tais
como férias, licenças, faltas justificadas, entre outras
hipóteses previstas na legislação trabalhista.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
www.tce.es.gov.br

O presente item trata do Contrato nº 009/2011 celebrado
entre a SEJUS e a empresa REVIVER para a prestação de
serviços de operacionalização da Penitenciária Regional
de São Mateus, em regime de cogestão, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários, com prazo de vigência de 36
meses (ﬂs. 560/580, VOL IV).
Verifica-se que, para operacionalização do objeto
contratual, a SEJUS estabeleceu a disponibilização
mensal de um quantitativo total de 257 profissionais,
distribuídos nos grupos “pessoal de segurança e “pessoal
administrativo, técnico e operacional, além da previsão
de contratação de 30 detentos, conforme demonstrado
a seguir:
(TABELA)
Fonte: Contrato nº 09/2011.
Da leitura dos termos contratuais propostos, bem
como do projeto básico referente ao ajuste pactuado,
é imperioso concluir que a empresa contratada deveria
disponibilizar a força de trabalho do quantitativo de 257
(duzentos e cinquenta e sete) funcionários, excetuando
os internos, mensalmente distribuídos em postos e
observadas as respectivas escalas, devendo manter em
toda a extensão contratual a efetiva disponibilização
desta mão de obra, independentemente de quaisquer
ausências que pudessem ocorrer por ocasião das faltas,
quer fossem justificadas ou não, quer fossem para os
cargos técnicos, quer fossem para os demais cargos
contratados.
Também não há que se falar em contratação de
operacionalização de postos simplesmente e, nem
tampouco resumir o objeto contratual em um
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quantitativo de funcionários constante do quadro de
pessoal da empresa contratada, devendo este ser um
aspecto meramente decorrente do contrato celebrado.
O objeto contratual, conforme se extrai do projeto básico
do ajuste firmado, se prende à mão de obra efetivamente
disponibilizada e não ao quantitativo de funcionários
que a empresa possui em seu quadro pessoal.
Nesse aspecto, apesar do contrato prever o pagamento
fixo dos valores relativos à contratação de profissionais,
por outro lado, também é correto entender que
os pagamentos somente poderiam ocorrer em sua
integralidade caso a contratada efetivamente realizasse
as contratações previstas no objeto contratual, bem
como mantivesse o quadro completo ao longo da
execução contratual.
Destarte, foi elaborada o seguinte demonstrativo dos
valores pagos indevidamente pela SEJUS à Reviver,
no montante de R$ 525.393,77, correspondentes ao
exercício financeiro de 2012:

Glosa Total: dias não trabalhados multiplicados pelo
valor diário do posto (valor mensal do posto dividido por
30).
Nota: Os dias trabalhados a mais pelo Assistente Social
foram utilizados para compensar os dias trabalhados a
menos pelo Assistente Social Saúde.
Percebe-se que não se sustenta a alegação da empresa
Reviver de que não consta do contrato celebrado a
previsão da empresa contratada possuir mão de obra
suplementar aos quantitativos inicialmente contratados.
Embora não se encontre expressamente previsto
no contrato a necessária manutenção de equipe
suplementar, o contrato prevê de forma expressa e
cristalina a exigência de disponibilização efetiva em
todo o transcorrer de sua vigência, o quadro de pessoal
previamente estabelecido, senão vejamos:

(TABELA)

Contrato nº 009/2011, (Projeto Básico Para
Operacionalização da Penitenciária Regional de São
Mateus, ﬂs. 585/626)

Legenda: Valor Mensal do Posto: preço previsto
mensalmente, nos termos do Contrato nº009/2011;

3 – SERVIÇOS TÉCNICOS ASISTENCIAIS
[...]

Dias contratados: quantitativo mensal de profissionais
previstos no contrato, multiplicado por doze meses,
multiplicado por trinta dias;

I – Os serviços técnicos das diferentes áreas devem ser
prestados diariamente, de modo a propiciar amplo e
total atendimento aos presos, estando o quantitativo de
profissionais necessários, dimensionados em função do
volume de serviços a serem executados.

Dias trabalhados: quantitativo de dias efetivamente
trabalhados pelos profissionais, ou seja, quantitativo
total de dias descontado dias de férias, auxilio doença,
acidente de trabalho, licença maternidade e licença sem
vencimento;
Dias não trabalhados: diferença entre os dias
contratados e os dias trabalhados;

II – Os serviços técnicos e assistenciais devem ser
prestados diariamente, com a quantidade de profissionais
e carga horária semanal ou escala de trabalho, de acordo
com a relação seguir, sendo o quantitativo mínimo
conforme abaixo:
www.tce.es.gov.br

[...]
III – Os serviços técnicos não poderão sofrer solução
de continuidade por ausência ou impedimento
delongados dos profissionais contratados, como férias,
enfermidades, etc.
7 – DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – DAS
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
I – Os serviços de apoio administrativo não poderão
sofrer solução de continuidade e serão prestados
por pessoal empregado ou contrato autônomo, nas
seguintes áreas: [...]
Verifica-se da leitura dos termos contratuais propostos
que, não obstante o contrato não exija disponibilização
de um número maior de funcionários para laborar na
unidade, mas sim e tão somente, o quantitativo definido
no objeto contratual, a manutenção do mínimo exigido
não ocorreu em diversas circunstâncias, motivo de
apontamento pela equipe de auditoria.
É imperioso concluir, portanto, que tal exigência
encontra-se implícita ao objeto contratado, a partir da
fixação de quantitativo de mão de obra contratada,
tal como estabelecido nos quadros de profissionais
contratados. Utilizando raciocínio idêntico, chega-se a
conclusão que também inexiste no acordo firmado, a
previsibilidade de ocorrência de lacunas decorrentes das
ausências eventualmente verificadas.
Nesse sentido, embora não se encontre estabelecido
textualmente em cláusula contratual a obrigatória
reposição de funcionários afastados, a forma e o
modo pela qual se daria a reposição, verifica-se que tal
previsibilidade encontra-se detalhada na planilha de
custos e formação de preços, constante da proposta
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comercial da contratada (ﬂs. 681/788), oportunidade
em que se faz constar ali rubrica contemplando o
pagamento mensal e reiterado de ressarcimento de
“faltas legais”, cabendo, pois, a empresa contratada a
alocação complementar desta mão de obra, a fim de
eventuais faltas não desconstituírem o objeto contratual
em seus contingentes diários.
Extrai-se dos autos, que em diversas ocasiões, foi
relatado a ausência de profissionais na unidade prisional
de São Mateus, o que apontava para o descumprimento
do estabelecido no contrato, conforme demonstrado nos
relatórios que se reportam às faltas dos profissionais,
constante das ﬂs. 2154/2157.
Nesse contexto, percebe-se, também, que foram
realizadas notificações à empresa, bem como a retenção
de valores no pagamento de determinadas faturas ante
a possível inexecução do contrato decorrente da falta
de profissionais, em desacordo com o quantitativo
pactuado (ﬂs. 2160/2168, 2171/2175), determinando,
ainda, a realização de auditoria especial pela Secretaria
de Estado de Controle e Transparência – SECONT,
resultando no Relatório Conclusivo de Auditoria nº
022/2015 que aborda questões atinentes ao Contrato
009/2011 (ﬂs. 912/937).
Certo é, portanto, que mesmo que a unidade prisional
seja administrada por empresa terceirizada, a disciplina
e a segurança dos presos em momento algum podem ser
relevadas, e deveriam, no presente caso, ser executadas
por meio do quantitativo de pessoal, sendo este número
minimamente estabelecido no ajuste, conforme
estabelecido no projeto básico do Contrato nº 009/2011.
Nesse aspecto, o número de funcionários previsto no
contrato deve ser entendido como o mínimo necessário

à execução do contrato. O contrato não prevê o número
de funcionários que a empresa deva contratar, mas
prevê o número de postos que devam ser ocupados 24
horas por dia, todos os dias.
Sendo assim, ao quantificar o número de pessoas, o
Estado impõe a empresa o dever de empregar, por
exemplo, o número de agentes de controle sugerido,
e com base nisso, informa que aquela quantidade é
a mínima necessária para que os postos não fiquem
desguarnecidos, o que não se coaduna com as
justificativas da empresa Reviver sintetizadas nas
alegações de que “fomos contratados para prestar um
serviço, não para locar/colocar à disposição mão de obra
para o Estado do Espírito Santo” (ﬂ. 1441).
Diante de tais considerações, uma vez constatado o
descumprimento do quantitativo mínimo exigido no
projeto básico do contrato em debate, entendemos
que a empresa REVIVER não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fiel cumprimento das obrigações ajustadas,
restando, portanto, mantida a presente irregularidade.
Quanto à responsabilização, algumas considerações
fazem-se necessárias:
No que se refere à responsabilidade de Flávio de Oliveira
Ogioni (Diretor de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato
nº 009/2011), Gilmar Rodrigues de Almeida (Diretor
Adjunto de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato
nº 009/2011) e Aline Ozório Venturini (Diretora Adjunta
de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato nº 009/2011),
por terem atestado os serviços sem a determinação dos
valores das glosas, entendemos que, pelo que consta
dos autos, o cálculo das glosas era tarefa afeta ao Grupo
Financeiro Setorial (ﬂs 2159, 2161,2171, 2173/2174),
além do fato de se poder se verificar a adoção de
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medidas pelos diretores da unidade quando faziam
ressalvas atinentes às ausências de funcionários (ﬂs.
819/verso, 824/verso, 829/verso, 835/verso, 864/verso,
869/verso, 873/verso, 879/verso, 884/verso, 889/verso,
894/verso, 899/verso, 903/verso, 2154/2157), motivo
pelo qual entendemos afastada suas responsabilidades.
Registra-se que o documento de ﬂs. 2159 informa o
encaminhamento por parte da Direção da Unidade
Prisional, discriminando a defasagem de pessoal, a fim
de subsidiar a elaboração de planilha e consequente
indicação das glosas pelo setor competente.
No que tange à responsabilização do Ângelo Roncalli
de Ramos Barros (Secretário de Estado da Justiça),
depreende-se dos autos que, quando do pagamento
das faturas mensais, para cada ressalva apontada pelo
fiscal do contrato foi aberto um processo para apuração
e uma vez concluída a apuração, foram realizadas as
retenções devidas, além do fato de que os despachos
do GGD e a manifestação da GEFIN que precederam
à autorização dos pagamentos, asseguravam a plena
conformidade com os procedimentos e legislação em
vigor (ﬂs. 1960/1969) demonstrando, portanto, que
o defendente ao autorizar os referidos pagamentos,
adotou as diligências pertinentes, motivo pela qual
entendemos que sua responsabilidade no presente caso
mereça ser afastada.
Quanto à responsabilidade do Sr. André de Albuquerque
Garcia (Secretário de Estado da Justiça), pelo
pagamento da nota fiscal de agosto, sem a determinação
da discriminação dos valores passíveis de glosa,
entendemos que a indicação dos valores para glosa não
constituiria atribuição que lhe competia, até porque
não seria razoável exigir-lhe que efetuasse cálculos para
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determinar as glosas das faturas emitidas pela empresa
contratada.
No que se refere à responsabilidade da Maria de Lourdes
Soares (Subsecretária de Estado da Justiça para Assuntos
Administrativos), também se observa que a responsável
diligenciou no sentido de destacar a apuração das
ressalvas apontadas pelo fiscal do contrato, bem como
a retenção referente aos valores não executados (ﬂs.
891, 896, 905, 2160, 2161, 2165), sugerindo, inclusive,
no sentido de que fossem realizados os cálculos
das retenções devidas (ﬂs. 896), motivo pelo qual
entendemos que sua responsabilidade deve ser afastada.
Destarte, resta mantida a irregularidade do pagamento
da despesa decorrente da não disponibilização do
quantitativo mensal de pessoal estabelecido em
contrato, devendo a empresa contratada – REVIVER - ser
condenada ao ressarcimento proposto, no montante de
R$ 525.393,77, equivalentes a 231.470,9370 VRTEs.
3.4 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO CONTRATAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
INTERNOS ESTABELECIDO EM CONTRATO.

o limite individual indicado em cada tópico.
Identificação: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços)
Conduta: Superfaturar os serviços constantes das
Notas Fiscais nos 22, 23, 24, 35, 41, 49, 55, 67, 77, 90,
98, 105, 114, 121, 132, 139, 146, 168, 191, 209 e
210, no montante de R$ 22.654.305,34, relativas às
competências de Abril de 2011 a Dezembro de 2012,
sem a efetiva contratação do quantitativo mensal de
internos exigido contratualmente.
Nexo Causal: O superfaturamento das Notas Fiscais
nos 22, 23, 24, 35, 41, 49, 55, 67, 77, 90, 98, 105, 114,
121, 132, 139, 146, 168, 191, 209 e 210, sem a efetiva
contratação do quantitativo mensal de internos exigido
contratualmente, causou dano ao erário no montante
de R$ 138.448,36 no exercício de 2011, no montante
de R$ 78.902,97 no exercício de 2012 e no montante de
R$ 16.687,43 no exercício de 2013.
Identificação: Flávio de Oliveira Ogioni (Diretor de
Unidade Prisional e Fiscal do Contrato)

Responsáveis:

Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes das
Notas Fiscais nos 22, 23, 24, 35, 41, 49, 55, 67, 77, 90, 98,
114, 132, 139, 146, 168, 191, 209 e 210, no montante de
R$ 20.379.468,34, relativas às competências de Abril de
2011 a Fevereiro de 2012, Abril de 2012 e Junho de 2012
a Dezembro de 2012, sem a efetiva contratação pela
empresa Reviver do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente.

Os responsáveis indicados a seguir respondem
solidariamente pelo dano total de R$ 234.038,76
(duzentos e trinta e quatro mil e trinta e oito reais e setenta
e seis centavos), equivalentes a 107.497,9715 VRTEs, até

Nexo Causal: O atestado das Notas Fiscais nos 22, 23, 24,
35, 41, 49, 55, 67, 77, 90, 98, 114, 132, 139, 146, 168,
191, 209 e 210, sem a efetiva contratação pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de internos exigido

Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.

www.tce.es.gov.br

contratualmente, causou dano ao erário no montante
de R$ 138.448,36 no exercício de 2011, no montante
de R$ 65.903,32 no exercício de 2012 e no montante de
R$ 16.687,43 no exercício de 2013.
Identificação: Gilmar Rodrigues de Almeida (Diretor
Adjunto de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 105, no montante de R$ 1.142.751,77,
relativa à competência de Março de 2012, sem a efetiva
contratação pela empresa Reviver do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente.
Nexo Causal: O atestado da Nota Fiscal nº 105, sem a
efetiva contratação pela empresa Reviver do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente, causou
dano ao erário no montante de R$ 9.815,48 no exercício
de 2012.
Identificação: Aline Ozório Venturini (Diretora Adjunta
de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 121, no montante de R$ 1.132.085,23,
relativa à competência de Maio de 2012, sem a efetiva
contratação pela empresa Reviver do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente.
Nexo Causal: O atestado da Nota Fiscal nº 121, sem a
efetiva contratação pela empresa Reviver do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente, causou
dano ao erário no montante de R$ 3.184,17 no exercício
de 2012.
Identificação: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
(Secretário de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços
constantes das Notas Fiscais nos 22, 23, 24, 35, 41, 49,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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55, 67, 90, 98, 105, 114, 121, 132 e 139, no montante
de R$ 15.879.546,80, relativas às competências de Abril
de 2011 a Novembro de 2011 e de Janeiro de 2012 a
Julho de 2012, sem a determinação da discriminação dos
valores passíveis de glosa, em virtude da não contratação
pela empresa Reviver do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente.

Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 146, no montante de R$ 1.134.306,42,
relativa à competência de Agosto de 2012, sem a
determinação da discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude da não contratação pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de internos exigido
contratualmente.

Nexo Causal: A autorização de pagamento das Notas
Fiscais nos 22, 23, 24, 35, 41, 49, 55, 67, 90, 98, 105, 114,
121, 132 e 139, sem a determinação da discriminação dos
valores passíveis de glosa, em virtude da não contratação
pela empresa Reviver do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 138.448,36 no exercício de 2011 e no
montante de R$ 49.696,44 no exercício de 2012.

Nexo Causal: A autorização de pagamento da Nota Fiscal
nº 121, sem a determinação da discriminação dos valores
passíveis de glosa, em virtude da não contratação pela
empresa Reviver do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 4.117,82 no exercício de 2012.

Identificação: Oberacy Emmerich Junior (Secretário de
Estado da Justiça)

Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 168, 191, 209 e 210, no montante de
R$ 4.504.057,91, relativas às competências de Setembro
de 2012 a Dezembro de 2012, sem a determinação da
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
da não contratação pela empresa Reviver do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente.

Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 77, no montante de R$ 1.136.394,21,
relativa à competência de Dezembro de 2011, sem a
determinação da discriminação dos valores passíveis
de glosa, em virtude da não contratação pela empresa
Reviver do quantitativo mensal de internos exigido
contratualmente.
Nexo Causal: A autorização de pagamento da Nota Fiscal
nº 77, sem a determinação da discriminação dos valores
passíveis de glosa, em virtude da não contratação pela
empresa Reviver do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente, causou dano ao erário no
montante de R$ 14.010,19 no exercício de 2011.
Identificação: André de Albuquerque Garcia (Secretário
de Estado da Justiça)

Identificação: Maria de Lourdes Soares (Subsecretária
de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos)

Nexo Causal: A autorização de pagamento das Notas
Fiscais nos 168, 191, 209 e 210, sem a determinação da
discriminação dos valores passíveis de glosa, em virtude
da não contratação pela empresa Reviver do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente, causou
dano ao erário no montante de R$ 11.078,52 no exercício
de 2012 e no montante de R$ 16.687,43 no exercício de
2013.
DOS FATOS
Para execução dos serviços de operacionalização
www.tce.es.gov.br

da Penitenciária Regional de São Mateus, a SEJUS
estabeleceu a contratação de trinta detentos, com
intuito de proporcionar a ressocialização.
Todavia, por ocasião da análise dos controles dos
pagamentos relativos à contratação dos detentos, a
equipe de fiscalização constatou que a empresa não
absorveu o quantitativo de mão-de-obra definido
contratualmente.
Apesar de o contrato prever o pagamento fixo dos
valores relativos à contratação de profissionais, assim
como daqueles atinentes à ressocialização de detentos,
a equipe de auditoria entende que os pagamentos
somente poderiam ter ocorrido integralmente caso
a empresa efetivamente realizasse as contratações,
bem como mantivesse o quadro completo ao longo da
execução contratual.
Neste contexto, apresentamos demonstrativo dos
valores pagos indevidamente pela SEJUS à Reviver,
no montante de R$ 234.038,76, correspondentes aos
exercícios financeiros de 2011 e de 2012:
(TABELA)
(C) Valor Contratado Unitário (Mês): cfe. Planilha anexa
ao Contrato nº 009/2011.
(D) Valor Contratado Total (Mês): cfe. Planilha anexa ao
Contrato nº 009/2011 para 30 internos. O valor de R$
2.037,85 em Abril/2011 refere-se a 11 dias de contrato.
(E) Valor Pago DUA: cfe. DUAs encaminhados (Doc. 02-D)
ref. pagamento dos internos.
(F) Salário Minimo (Mês): salário mínimo vigente
no exercício de 2012 em que foram realizados os
recolhimentos dos DUAs.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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(G) Quantidade Internos Contrato: cfe. Planilha anexa ao
Contrato nº 009/2011.
(H) Quantidade Internos DUA: quantidade de internos
estimada tendo como base o valor pago no Documento
Único de Arrecadação (DUA) dividido pelo salário
mínimo vigente no exercício de 2012 em que ocorreram
os referidos pagamentos.

de Albuquerque Garcia, e pela Subsecretária de Estado
da Justiça para Assuntos Administrativos, Sr.ª Maria de
Lourdes Soares, sem a determinação da discriminação
dos valores passíveis de glosa, em virtude das ressalvas
registradas pelos fiscais do contrato quanto a não
contratação pela empresa Reviver do quantitativo
mensal de internos exigido contratualmente.

(I) Valor Total Internos Contratados: valor total estimado
ref. ao valor dos internos contratados tendo como base
a quantidade estimada de internos multiplicada pelo
valor unitário dos internos constante da planilha anexa
ao Contrato nº 009/2011.

A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores
envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora.

(J) Glosa: Diferença entre o valor contratado total
referente a 30 internos e o valor total de internos
contratados.

Reviver Administração Prisional Privada Ltda. (Empresa
Prestadora de Serviços)

Desta forma, apresentam indícios de irregularidade,
com possível dano ao erário estadual no montante de
R$ 234.038,76, equivalentes a 107.497,9715 VRTEs:
O superfaturamento de serviços pela empresa Reviver
Administração Prisional Privada Ltda., sem a efetiva
contratação do quantitativo mensal de internos exigido
contratualmente;
O atestado da prestação dos serviços pelos responsáveis
pela fiscalização do Contrato nº 009/2011, Srs. Flávio
de Oliveira Ogioni, Gilmar Rodrigues de Almeida e
Aline Ozório Venturini, sem a discriminação dos valores
passíveis de glosa, em virtude da não contratação pela
empresa Reviver do quantitativo mensal de internos
exigido contratualmente;
A autorização do pagamento dos serviços pelos
Secretários de Estado da Justiça, Srs. Ângelo Roncalli
de Ramos Barros, Oberacy Emmerich Junior e André

DAS JUSTIFICATIVAS

A empresa ora defendente inicia suas alegações
destacando novamente a fórmula matemática constante
do Anexo I da CRDIR Nº 044/2014, a qual transcreve no
bojo de seu peça, com intuito de demonstrar a existência
de valor fixo e valor variável presente na referida fórmula.
Baseada em tais dados, revela que a parte variável
dependeria apenas da ﬂutuação da população de
internos, não podendo o ora defendente emitir uma
fatura utilizando uma forma diferente, sob pena de
violar as regras do contrato disciplinadoras da matéria,
segundo as quais o valor a ser cobrado em determinado
mês de prestação de serviço do objeto do contrato é o
resultante da equação que se fez transcrever.
Informa que entre 2011 e 2012 houve uma população
de internos remunerada, ainda que um pouco oscilante,
em decorrência da impossibilidade da direção da PRSM
viabilizar a implantação imediata de um grupo de 30
internos trabalhando.
www.tce.es.gov.br

Combinando a explicação acima com a regra contratual
de geração de fatura que não permite introduzir variação
além daquela decorrente da ﬂutuação da população
de internos, a defesa acredita que as cobranças foram
emitidas com estrita observância do que determina o
Contrato 009/2011.
Flávio de Oliveira Ogioni (Diretor de Unidade Prisional
e Fiscal do Contrato nº 009/2011), Gilmar Rodrigues de
Almeida (Diretor Adjunto de Unidade Prisional e Fiscal
do Contrato nº 009/2011) e Aline Ozório Venturini
(Diretora Adjunta de Unidade Prisional e Fiscal do
Contrato).
Os citados apresentaram suas justificativas em conjunto.
Em síntese alegam que mensalmente encaminham o
quantitativo de internos trabalhadores remunerados
e não remunerados à Diretoria de Ressocialização da
Secretaria de Estado da Justiça, sendo que não são os
ora justificantes quem efetuam os cálculos.
Destacam que pela leitura da cláusula terceira do
contrato entre a SEJUS e a REVIVER, é fixado o valor de
R$ 905.592.89 independente da taxa de ocupação do
presídio, mesmo que seja informada mensalmente à
SEJUS pelos requeridos.
Oberacy Emmerich Junior (Secretário de Estado da
Justiça)
Sustenta o defendente que não teria dado causa ao
pagamento indevido, uma vez que não havia informações
acerca da não contratação do quantitativo mensal de
internos na sua integralidade e consequentemente
discriminação dos valores passíveis de glosa.
Informa, por outro lado, que estão sendo adotadas
providências objetivando averiguar se as supostas
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

73

ATOS DO PLENÁRIO

irregularidades contatadas por esta Corte de Contas
permanecem, com o fito de corrigir e apurar eventuais
valores devidos ao erário pela empresa contratada.
André de Albuquerque Garcia (Secretário de Estado da
Justiça)
Em linhas gerais o defendente afirma que a Diretoria
de Ressocialização era a responsável em fornecer
as informações, juntamente ao fiscal, acerca da real
absorção de mão de obra para possível glosa.
Nesse aspecto, entende que o atesto da nota fiscal feita
por outro setor rompe com o nexo de causalidade entre
a suposta conduta e o resultado ocorrido, não havendo
que se falar em responsabilidade ao defendente.
Alega tratar-se de verdadeira exclusão de
responsabilidade por ausência de culpabilidade do
agente ordenador de despesas que, diante da nota fiscal
atestada, apenas ordenou o pagamento da contratada.
Traz à lume, ainda, trecho do voto do Conselheiro
Rodrigo Chamoun no Acórdão TC-968/2014 – Plenário
(processo TC-5528/2007)
Maria de Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da
Justiça para Assuntos Administrativos)
Em resumo, revela a defendente que quem deveria
acompanhar a contratação era a Diretoria de
Ressocialização e sua respectiva subsecretaria,
juntamente com o fiscal do contrato e não a ora
defendente, razão pela qual entende que se ocorreu
prejuízo ao erário este não foi causado pelo repasse do
valor estabelecido contratualmente, mas por uma falha
na fiscalização do contrato e do Convênio, este último
firmado entre a SEJUS e a empresa REVIVER.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado

da Justiça) ﬂs. 1971

Tabela

A defesa menciona diversas notas fiscais que foram
apontadas pela equipe e que nos documentos emitidos
pelo fiscal do contrato e encaminhados para pagamento
não havia ressalvas, portanto, quando do pagamento
não havia ressalvas a serem mesmo apuradas.

(C) Valor Contratado Unitário (Mês): cfe. Planilha anexa
ao Contrato nº 009/2011.

Destaca, no entanto, que muitos dos questionamentos
feitos pela equipe de auditoria já estavam sendo
tratados entre a SEJUS e a Empresa Reviver, e que esta
empresa em suas manifestações reconheceu alguns
erros de cálculos, mesmo contestando alguns realizados
pela SEJUS e pela SECONT, o que estaria demonstrando
que havia negociações em curso visando sanar as
impropriedades, mesmo antes de serem apontadas por
esta Corte de Contas.

(E) Valor Pago DUA: cfe. DUAs encaminhados (Doc. 02-D)
ref. pagamento dos internos.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O Contrato 009/2011 celebrado entre a SEJUS e a
Reviver cujo objeto era a prestação de serviços de
operacionalização da Penitenciária Regional de São
Mateus previa a absorção de mão-de-obra de internos,
conforme se verifica da proposta comercial da empresa
contratada, em especial a planilha de custo e formação
de preços inserta a ﬂ. 786, de onde se extrai a utilização
do quantitativo de 30 internos como mão de obra a ser
utilizada na execução do ajuste firmado.
Não obstante, a equipe de auditoria fez um levantamento
demonstrando a diferença entre os quantitativos e
valores contratados para a remuneração dos internos
(ﬂs. 162/164) e os valores informados pela SEJUS/
REVIER para os referidos pagamentos, tendo como base
planilhas e DUAs encaminhados (ﬂs. 951/1234), cujas
informações foram sintetizadas da seguinte forma:
www.tce.es.gov.br

(D) Valor Contratado Total (Mês): cfe. Planilha anexa ao
Contrato nº 009/2011 para 30 internos. O valor de R$
2.037,85 em Abril/2011 refere-se a 11 dias de contrato.

(F) Salário Minimo (Mês): salário mínimo vigente
no exercício de 2012 em que foram realizados os
recolhimentos dos DUAs.
(G) Quantidade Internos Contrato: cfe. Planilha anexa ao
Contrato nº 009/2011.
(H) Quantidade Internos DUA: quantidade de internos
estimada tendo como base o valor pago no Documento
Único de Arrecadação (DUA) dividido pelo salário
mínimo vigente no exercício de 2012 em que ocorreram
os referidos pagamentos.
(I) Valor Total Internos Contratados: valor total estimado
ref. ao valor dos internos contratados tendo como base
a quantidade estimada de internos multiplicada pelo
valor unitário dos internos constante da planilha anexa
ao Contrato nº 009/2011.
(J) Glosa: Diferença entre o valor contratado total
referente a 30 internos e o valor total de internos
contratados.
No que tange ao presente indicativo, a Reviver afirma
“adentrando na obrigação contratual de manter 30
internos trabalhando com remuneração na PRSM, em
2011 e 2012, tivemos uma população remunerada,
ainda que um pouco oscilante, em decorrência da
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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impossibilidade da direção da PRSM viabilizar a
implantação imediata de um grupo de 30 internos
trabalhando”.
Prossegue a defendente alegando, ainda, que “Todavia,
uma penitenciária é um local no qual segurança não pode
ser negociada, requerendo minucioso planejamento,
mormente para liberação de internos no trabalho. Logo,
atingir a plenitude do programa demandou planejamento
dos prepostos do Estado do Espírito Santo, de modo a
não comprometer a segurança de todos. Daí porque o
programa não partiu no pico, todavia iniciou desde o
primeiro mês de execução do contrato”.
Em que pese as alegações da empresa, fato é que a
cobrança dos valores somente poderia ter ocorrido na
sua integralidade caso a empresa efetivamente tivesse
realizado a absorção da mão de obra dos internos,
conforme estabelecido no termos do contrato firmado.
Se é certo que se requeria um “minucioso planejamento,
mormente para liberação de internos no trabalho”, mais
certo, ainda, é que a cobrança dos valores referentes
à utilização dessa mão de obra só poderia ocorrer de
acordo com a utilização que de fato estivesse sendo
feita, não se admitindo a cobrança integral, se na prática,
isso não estava ocorrendo.
Deste modo, teria se observado a regular liquidação da
despesa, de acordo com o previsto no artigo 63 da Lei
4.320 que assim dispõe:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os �tulos
e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;
Provisória nº 581, de 2012)

(Vide Medida

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos
ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da
prestação efetiva do serviço.
Os Profs. José Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa
Reis, ao comentarem o dispositivo legal, afirmam:
Os comprovantes da entrega do bem ou da prestação
do serviço não devem, pois, limitar-se a dizer que
foi fornecido o material, foi prestado o serviço, mas
referir-se à realidade de um ou de outro, segundo as
especificações constantes do contrato, ajuste ou acordo,
ou da própria lei que determinou a despesa. (grifo nosso)
Não havendo contratação pela empresa Reviver do
quantitativo mensal de internos exigido contratualmente,
não há que se falar em pagamento relativo a tais serviços
em sua integralidade, até porque, a própria empresa
afirma que “tivemos uma população remunerada,
ainda que um pouco oscilante, em decorrência da
impossibilidade da direção da PRSM viabilizar a
implantação imediata de um grupo de 30 internos
trabalhando”.
Ora, não se está aqui a questionar a cobrança imediata
da inserção de toda mão de obra dos internos, caso
realmente não fosse possível fazê-lo prontamente.
Por outro lado, se não havia condições para que isso
www.tce.es.gov.br

ocorresse, mais razão ainda havia, para que não fossem
cobrados os valores inerentes à utilização da mão de
obras de internos em sua integralidade, que como
se fez constar das próprias justificativas da empresa
contratada, “atingir a plenitude do programa demandou
planejamento [...]. Daí porque o programa não partiu no
pico, todavia iniciou desde o primeiro mês de execução
do contrato”.
Até porque o item 6, XVI do projeto básico do Contrato
009/2011 assim previa:
XVI – Apresentar a SEJUS para aprovação, até 90
(noventa) dias após o início da operacionalização, um
plano de trabalho visando absorção de mão de obra
dos presos, nos termos da Lei de Execuções Penais,
devendo proporcionar trabalho aos presos. A empresa
fica obrigada a manter em funcionamento oficinas de
trabalho com caráter profissionalizante durante todo o
período do contrato.
Assim, já era previsível a existência de um prazo visando
um plano de trabalho para absorção de mão de obra
dos presos, o que não se previa, por outro lado, era a
cobrança pela utilização de uma mão de obra que ainda
não havia sequer implantado.
Extrai-se, ainda, das cláusulas contratuais que constituía
obrigação da contratada o cálculo minucioso da
fatura devida (cláusula quinta, parágrafo segundo, ﬂ.
564), motivo pelo qual não se admite que a empresa
estivesse cobrando por um serviço que não estava sendo
disponibilizado.
Assim, entende-se estar demonstrada a irregularidade
na liquidação de despesas, restando violado o disposto
no art. 63, §2º, I e III, da Lei 4.320/64, tendo em
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vista o levantamento feito pela equipe de auditoria
demonstrando a diferença entre os quantitativos e
valores contratados para a remuneração dos internos
(ﬂs. 162/164) e os valores informados pela SEJUS/
REVIER para os referidos pagamentos, tendo como
base planilhas e DUAs encaminhados (ﬂs. 951/1234),
indicando que a empresa não absorvia o quantitativo de
mão-de-obra definido contratualmente.
Não obstante, não se pode olvidar quanto à
responsabilização, que a absorção da mão de obra
de internos constituía um item do contrato que,
conforme verificado nestes autos, apresentava
certas peculiaridades, haja vista a necessidade do
cumprimento de determinadas exigências para que
fosse implementada.
Nesse sentido, para a utilização do trabalho dos internos
foi necessária a celebração do Convênio nº 008 de 1º
de fevereiro de 2012 (ﬂs. 2177/2182) entre a SEJUS e a
Reviver, no qual se estabeleceu dentre outras obrigações
da SEJUS, as de:
III – Conferir e encaminhar a Diretoria de Ressocialização
as folhas de frequência dos internos/trabalhadores,
a fim de verificar o desenvolvimento das atividades e
encaminhar trimestralmente à 5ª Vara de Execuções
Penais, relação discriminando o nome e quantidade
de dias trabalhados, para efeito de remição de pena,
conforme art. 126 da Lei 7.210/84;

acompanhamento, em conjunto com a Diretoria de
Ressocialização, de todo o processo de parceria entre
a Conveniada e esta Secretaria durante a vigência do
presente Convênio.
Destarte, em cumprimento ao estabelecido nos itens
acima, foi nomeada a servidora Karina de Oliveira
do Amaral como fiscal do convênio (ﬂs. 2183), cujas
atribuições, extraídas do item 2.1 subitem III c/c VI do
Convênio em destaque (ﬂ. 2178), consistia, também,
a conferência das folhas de frequência dos internos/
trabalhadores.
Quanto às obrigações da Conveniada, estabeleceu-se,
dentre outras coisas, o seguinte:
I – Apresentar relatório mensal das atividades
desenvolvidas pelos reeducandos, declarando os dias
efetivamente trabalhados com a apresentação de “folha
de frequência”, devidamente assinada pelo respectivo
reeducando, para fins de remição de pena (art, 126 da
Lei 7.210/84) e pagamento da remuneração devida
Além disso, extrai-se do item 6 – Serviços Operacionais,
subitem III do projeto básico do contrato em discussão
(ﬂ. 618) que cabia à contratada a elaboração do relatório
de frequência dos presos ao trabalho, para efeito de
remuneração.

IV – Orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar
o desenvolvimento do trabalho dos internos/
trabalhadores, in loco, através do serviço social e da
Direção do Estabelecimento Penal,

Percebe-se, portanto, que cabia à Conveniada/
Contratada apresentar o relatório da frequência dos
presos, o que era conferido e encaminhado à Diretoria
de Ressocialização pela fiscal do Convênio, ou seja, tal
tarefa apenas passou a ser devidamente disciplinada
com a celebração do convênio e posterior nomeação da
servidora.

IV

Não se pode olvidar, ainda, que o Contrato nº

–

Designar,

um

servidor

responsável

ao
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009/2011 celebrado com a Reviver foi alvo de vários
questionamentos por parte da própria SEJUS, no decorrer
de sua execução, conforme análise no item anterior,
principalmente no que tange à defasagem de pessoal
disponibilizada pela empresa para o cumprimento do
objeto pactuado, de maneira que, na questão que ora
se coloca, entendemos que não caberia responsabilizar
os diretores/adjuntos da unidade prisional pela não
indicação das glosas referentes a não absorção da mão
de obra dos internos, até porque, entendemos que
refoge à responsabilidade que lhes caberia.
Nesse sentido, depreende-se dos autos que o cálculo
referente à glosa aplicada referentes às irregularidades
apresentadas pela empresa contratada, incumbia ao
Grupo Financeiro Setorial, conforme se verifica das ﬂs.
2169/2171, 2173/2174.
Quanto à Subsecretária de Estado de Justiça para
Assuntos Administrativos, verifica-se que a responsável
diligenciou no sentido de apontar as ressalvas quanto
à necessidade de providenciar os cálculos para às
retenções devidas nos pagamentos à empresa (ﬂs. 891,
896, 2174), o que demonstra ter buscado agir dentro da
sua esfera de sua competência.
De igual modo, não seria razoável atribuir
responsabilidade objetivamente aos Secretários de
Estado de Justiça pelo fato de ter autorizado o pagamento
pautado no ateste lançado pelos setores competentes
confirmando a aptidão para o pagamento.
Cabe registrar que na execução do contrato nº 009/2011
foram feitas diversas notificações à empresa Reviver (ﬂs.
2160), bem como retenções de valores (ﬂs. 2159/2168,
2129/2171, 2173/2175), que pela sistemática adotada
pela SEJUS era feita em autos apartados, após a análise
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feita pelo Grupo Financeiro Setorial, além de ter sido
criado uma Comissão Especial que tinha como atribuição
precípua a análise e saneamento dos processos
administrativos correspondentes aos contratos
celebrados de operacionalização de penitenciárias,
dentre os quais, incluía-se o ajuste firmado com a Reviver
(ﬂs. 2131/2132).
Além disso, foi solicitado pela SEJUS a realização de
auditoria pela Secretaria de Controle Interno, com
intuito de também analisar o contrato em debate.
Destarte, pela análise sistemática dos documentos
acostados aos autos, verifica-se , portanto, por parte
da SEJUS, a adoção de medidas visando dirimir as
irregularidades constatadas.
Sendo assim, diante dos fatos e argumentos ora
esposados, entendemos pela manutenção da
irregularidade referente ao pagamento irregular da
despesa, decorrente da não contratação do quantitativo
mensal de internos estabelecido em contrato, com a
atribuição de responsabilidade à empresa contratada –
Reviver -, que deverá ser condenada ao ressarcimento
proposto, no montante total de R$ 234.038,76,
equivalentes a 107.497,9715 VRTEs.
3.5 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DO CÁLCULO INDEVIDO DA MÉDIA DE INTERNOS PARA
O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS VARIÁVEIS.
Base Legal: caput do artigo 70 da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), caput
do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade), artigo 63 da Lei Federal nº
4.320/1964 e Cláusula Terceira do Contrato nº 009/2011.

Responsáveis:
Os responsáveis indicados a seguir respondem
solidariamente pelo dano total de R$ 66.616,86 (sessenta
e seis mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis
centavos), equivalentes a 29.791,3112 VRTEs, até o
limite individual indicado em cada tópico.
Identificação: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços)
Conduta: Superfaturar os serviços constantes das Notas
Fiscais nos 23, 35, 41, 55, 77, 90, 105, 121, 132, 139, 146,
191 e 210, no montante de R$ 14.526.989,49, relativas
às competências de Maio de 2011, Julho de 2011, Agosto
de 2011, Outubro de 2011, Dezembro de 2011 a Janeiro
de 2012, Março de 2012, Maio de 2012 a Agosto de 2012,
Outubro de 2012 e Dezembro de 2012, com o cálculo
indevido da parte variável da remuneração mensal do
contrato.

2012 e Dezembro de 2012, com o cálculo indevido da
parte variável da remuneração mensal do contrato pela
empresa Reviver.
Nexo Causal: O atestado das Notas Fiscais nos 23, 35,
41, 55, 77, 90, 132, 139, 146, 191 e 210, com o cálculo
indevido da parte variável da remuneração mensal do
contrato pela empresa Reviver, causou dano ao erário
no montante de R$ 15.140,74 no exercício de 2011, no
montante de R$ 29.288,42 no exercício de 2012 e no
montante de R$ 7.288,82 no exercício de 2013.
Identificação: Gilmar Rodrigues de Almeida (Diretor
Adjunto de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato)
Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 105, no montante de R$ 1.142.751,77,
relativa à competência de Março de 2012, com o cálculo
indevido da parte variável da remuneração mensal do
contrato pela empresa Reviver.

Nexo Causal: O superfaturamento das Notas Fiscais
nos 23, 35, 41, 55, 77, 90, 105, 121, 132, 139, 146, 191
e 210, com o cálculo indevido da parte variável da
remuneração mensal do contrato, causou dano ao erário
no montante de R$ 15.140,74 no exercício de 2011, no
montante de R$ 44.187,30 no exercício de 2012 e no
montante de R$ 7.288,82 no exercício de 2013.

Nexo Causal: O atestado da Nota Fiscal nº 105, com
o cálculo indevido da parte variável da remuneração
mensal do contrato pela empresa Reviver, causou dano
ao erário no montante de R$ 7.650,29 no exercício de
2012.

Identificação: Flávio de Oliveira Ogioni (Diretor de
Unidade Prisional e Fiscal do Contrato)

Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 121, no montante de R$ 1.132.085,23,
relativa à competência de Maio de 2012, com o cálculo
indevido da parte variável da remuneração mensal do
contrato pela empresa Reviver.

Conduta: Atestar a prestação dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 23, 35, 41, 55, 77, 90, 132, 139, 146,
191 e 210, no montante de R$ 12.252.152,49, relativas
às competências de Maio de 2011, Julho de 2011, Agosto
de 2011, Outubro de 2011, Dezembro de 2011 a Janeiro
de 2012, Junho de 2012 a Agosto de 2012, Outubro de
www.tce.es.gov.br

Identificação: Aline Ozório Venturini (Diretora Adjunta
de Unidade Prisional e Fiscal do Contrato)

Nexo Causal: O atestado da Nota Fiscal nº 121, com
o cálculo indevido da parte variável da remuneração
mensal do contrato pela empresa Reviver, causou dano
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ao erário no montante de R$ 7.308,59 no exercício de
2012.
Identificação: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
(Secretário de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 23, 35, 41, 55, 90, 105, 121, 132
e 139, no montante de R$ 9.995.599,22, relativas às
competências de Maio de 2011, Julho de 2011, Agosto
de 2011, Outubro de 2011, Janeiro de 2012, Março de
2012, Maio de 2012 a Julho de 2012, com o cálculo
indevido da parte variável da remuneração mensal do
contrato pela empresa Reviver.
Nexo Causal: A autorização de pagamento das Notas
Fiscais nos 23, 35, 41, 55, 90, 105, 121, 132 e 139, com
o cálculo indevido da parte variável da remuneração
mensal do contrato pela empresa Reviver, causou dano
ao erário no montante de R$ 15.140,74 no exercício de
2011 e no montante de R$ 22.148,13 no exercício de
2012.
Identificação: Oberacy Emmerich Junior (Secretário de
Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 77, no montante de R$ 1.136.394,21,
relativa à competência de Dezembro de 2011, com
o cálculo indevido da parte variável da remuneração
mensal do contrato pela empresa Reviver.
Nexo Causal: A autorização de pagamento da Nota
Fiscal nº 77, com o cálculo indevido da parte variável da
remuneração mensal do contrato pela empresa Reviver,
causou dano ao erário no montante de R$ 7.445,20 no
exercício de 2011.
Identificação: André de Albuquerque Garcia (Secretário

de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 146, no montante de R$ 1.134.306,42,
relativa à competência de Agosto de 2012, com o cálculo
indevido da parte variável da remuneração mensal do
contrato pela empresa Reviver.
Nexo Causal: A autorização de pagamento da Nota Fiscal
nº 121, com o cálculo indevido da parte variável da
remuneração mensal do contrato pela empresa Reviver,
causou dano ao erário no montante de R$ 7.380,25 no
exercício de 2012.
Identificação: Maria de Lourdes Soares (Subsecretária
de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 191 e 210, no montante de
R$ 2.260.689,64, relativas às competências de Outubro
de 2012 e Dezembro de 2012, com o cálculo indevido da
parte variável da remuneração mensal do contrato pela
empresa Reviver.
Nexo Causal: A autorização de pagamento das Notas
Fiscais nos 191 e 210, com o cálculo indevido da parte
variável da remuneração mensal do contrato pela
empresa Reviver, causou dano ao erário no montante
de R$ 7.213,72 no exercício de 2012 e no montante de
R$ 7.288,82 no exercício de 2013.
DOS FATOS
O Contrato nº 009/2011, firmado com a empresa
REVIVER Administração Prisional Privada Ltda., estipula
na Cláusula Terceira (Do Preço e do Reajustamento), que
a contratante pagará à contratada a importância de “[...]
R$ 234.133,56 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e
trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) para a
www.tce.es.gov.br

ocupação máxima da penitenciária, variável (mês) em
função do percentual de ocupação no mês de referência
[...]”.
Importante destacar que para o cálculo da ocupação
média que será utilizada para a definição do valor variável,
o contrato estabelece que devem ser levadas em conta
as diferentes quantidades de presos custodiados dentro
do mês, o número de dias que o presidio manteve cada
uma daquelas quantidades e o total de dias do mês.
Entretanto, ao calcular o valor devido pela parte variável,
a empresa Reviver estabeleceu como parâmetro
o total de 30 dias para todos os meses, causando
superfaturamento da parte variável nos meses com 31
dias e subfaturamento nos meses com menos de trinta
dias.
Neste contexto, a equipe de fiscalização realizou o
cálculo dos valores devidos pela parte variável, utilizando
como parâmetro o número efetivo de dias de cada
mês, e apresentamos demonstrativo dos valores pagos
indevidamente pela SEJUS à Reviver, no montante de
R$ 66.616,86, correspondentes aos exercícios financeiros
de 2011 e de 2012:
Tabela
Desta forma, apresentam indícios de irregularidade,
com possível dano ao erário estadual no montante de
R$ 66.616,86, equivalentes a 29.791,3112 VRTEs:
O superfaturamento de serviços pela empresa Reviver
Administração Prisional Privada Ltda., com o cálculo
indevido da parte variável da remuneração mensal do
contrato;
O atestado da prestação dos serviços pelos responsáveis
pela fiscalização do Contrato nº 009/2011, Srs. Flávio
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de Oliveira Ogioni, Gilmar Rodrigues de Almeida e
Aline Ozório Venturini, com o cálculo indevido da parte
variável da remuneração mensal do contrato pela
empresa Reviver;
A autorização do pagamento dos serviços pelos
Secretários de Estado da Justiça, Srs. Ângelo Roncalli
de Ramos Barros, Oberacy Emmerich Junior e André
de Albuquerque Garcia, e pela Subsecretária de Estado
da Justiça para Assuntos Administrativos, Sr.ª Maria de
Lourdes Soares, com o cálculo indevido da parte variável
da remuneração mensal do contrato pela empresa
Reviver.
A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores
envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora.
B) DAS JUSTIFICATIVAS
Reviver Administração Prisional Privada Ltda. (Empresa
Prestadora de Serviços)
Em síntese, a defesa admite que o erro de cálculo existiu,
todavia não teria causado prejuízo ao erário, tanto menos
superfaturamento, eis que ao ser percebido foi apurado
e confessado para que o Estado do Espírito Santo fizesse
a devida compensação nas faturas seguintes, haja vista
a existência de um contrato de trato sucessivo, de longo
período, regularmente segurado.
Faz ainda algumas considerações acerca dos seguintes
pontos:
I – Das indicações para glosas referentes ao uso da
fórmula de cálculo das nossas faturas;
II – Das notificações que já nos foram encaminhadas
através dos OFÍCIO/SEJUS/SSA/Nº 082/2013 e OFÍCIO/

SEJUS/SSA/Nº 091/2013.
III – Das notificações que já nos chegaram através do
O�cio/SSA/Nº 77/2013 e O�cio/SEJUS/SSA/Nº092/2013.
IV – Da notificação aportada na Reviver através do O�cio/
SEJUS/SSA/Nº 080/2013.
V – Sobre a observação da diária por interno calculado
pela contratada não está presente no contrato.
Por fim, requer a defesa que no caso da remota
hipótese de não ser deferido integralmente o pedido
de arquivamento do presente processo, que se algum
valor remanesça para ser ajustado em desfavor da
ora defendente, que sejam ponderados os custos dos
tributos incidentes na emissão e recebimento da fatura,
já transferidos aos cofres públicos, uma vez que, se
algum erro existiu, a origem encontra-se tão somente
na rigorosa observância da expressão matemática que
calcula o valor da fatura, não sendo permitido alterá-la.
Flávio de Oliveira Ogioni (Diretor de Unidade Prisional
e Fiscal do Contrato), Gilmar Rodrigues de Almeida
(Diretor Adjunto de Unidade Prisional e Fiscal do
Contrato) e Aline Ozório Venturini (Diretora Adjunta de
Unidade Prisional e Fiscal do Contrato).
Os defendentes apresentam suas justificativas em
conjunto. Em síntese, alegam que não está elencada em
suas competências proceder em cálculos matemáticos,
nem tampouco possuem formação contábil para tanto,
de aferição notas fiscais para que sejam pagas por quem
tem a obrigação de proceder aos devidos cálculos, ou
seja, o ordenador de despesas
Destacam, ainda, que os citados procederam, sim,
às informações e ressalvas junto às notas que foram
enviadas ao ordenador de despesas.
www.tce.es.gov.br

Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado
da Justiça)
Alega a defesa que não é razoável imputar a
responsabilidade a sua pessoa, pois o Secretário no rol
de suas atribuições não promoveu cálculos e de fato
ordenou a despesa em face de informações contidas nos
autos.
Ainda, julga, importante a análise das informações
prestadas a essa Corte pela empresa Reviver, pois o
questionamento suscitado na ITI já vinha sendo tratado
no âmbito da SEJUS, em face da solicitação de auditoria
que a defesa alega ter solicitado ao órgão de controle
interno do Governo e tratado no Relatório de Auditoria
SECONT nº 022/2012.
Oberacy Emmerich Junior (Secretário de Estado da
Justiça)
Inicialmente o defendente alega que as supostas
irregularidades aqui descritas foram objeto de
apontamento em auditoria especial realizada pela
SECONT, à pedido, na época, pela SEJUS, nos processos
de prestação de serviços de operacionalização das
Unidades Prisionais, tendo sido diligenciado por meio do
Processo Administrativo nº 58894187.
Neste aspecto, afirma que a contratada Reviver, após
ser notificada para manifestação sobre o relatório de
auditoria, reconheceu cálculo indevido do preço variável,
consentindo com a planilha apresentada pela SECONT
quanto à glosa a ser realizada a �tulo de diferença paga
a maior e consequente ajuste da metodologia de cálculo
na forma sugerida.
Informa, com isso, que as diligências necessárias para o
ressarcimento ao erário estão sendo adotadas no âmbito
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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da SEJUS.
André de Albuquerque Garcia (Secretário de Estado da
Justiça)

tendo inclusive a contratante reconhecido o equívoco e
autorizado a realização de glosas em notas fiscais a fim
de regularizar a pendência.

Inicialmente o defendente alega que a conduta que lhe
é imposta refere-se à autorização do pagamento da nota
fiscal nº 121, com cálculo indevido da parte variável da
remuneração mensal do contrato nº 009/2011.

C) DAS JUSTIFICATIVAS

Não obstante, destaca que a referida nota corresponde
aos serviços prestados no mês de maio de 2012 e
liquidada em 03 de julho de 2012, período que ainda
não pertencia ao quadro de pessoal da SEJUS, porquanto
somente assumiu o cargo de Secretário de Estado da
Justiça em 18 de setembro de 2012.

Isso porque, o Contrato nº 009/2011 estabelecia na
Cláusula Terceira (Do Preço e do Reajustamento), que a
contratante pagará à contratada a importância de “[...]
R$ 234.133,56 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e
trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) para a
ocupação máxima da penitenciária, variável (mês) em
função do percentual de ocupação no mês de referência
[...]”.

Ressalta, ainda, que os indícios ora apontados também
foram apontados em auditoria realizada pela SECONT e
dado continuidade à apuração dos apontamentos por
este defendente na condição, à época de Secretário de
Estado da Justiça.
Revela que atualmente os autos foram encaminhados à
SECONT para deliberação conclusiva, tendo em vista o
cumprimento às recomendações exaradas na auditoria,
tendo manifestado a SEJUS que preliminarmente a
aludida irregularidade foi reconhecida pela Contratada,
tendo esta, ajustado a metodologia de cálculo segundo
o sugerido.
Deste modo, entende o defendente que adotou condutas
legais objetivando resguardar ao erário, razão pela qual
não merece prosperar as inconsistências aqui apontadas.
Maria de Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da
Justiça para Assuntos Administrativos)
Afirma a defesa que de fato existiu um erro de cálculo,
contudo foram adotadas as medidas para sanar o vício,

A questão que ora se apresenta refere-se ao cálculo
indevido da média de internos para o faturamento dos
serviços variáveis.

Nesse contexto, para o cálculo da ocupação média a ser
utilizada para a definição do valor variável, o contrato
estabelecia que seriam levadas em conta as diferentes
quantidades de presos custodiados dentro do mês,
o número de dias que o presidio manteve cada uma
daquelas quantidades e o total de dias do mês.
Não obstante, ao calcular o valor devido pela parte
variável, a empresa Reviver estabeleceu como parâmetro
o total de 30 dias para todos os meses, o que ocasionou
diferenças da parte variável nos meses com 31 dias e nos
meses com menos de trinta dias.
Destarte, a equipe de fiscalização realizou o cálculo
dos valores devidos pela parte variável, utilizando
como parâmetro o número efetivo de dias de cada
mês, e apresentou demonstrativo dos valores pagos
indevidamente pela SEJUS à Reviver, no montante de
R$ 66.616,86, correspondentes aos exercícios financeiros
www.tce.es.gov.br

de 2011 e de 2012:
Tabela
A questão da fórmula de cálculo do preço variável
divergente do contrato adotada pela empresa contratada
também foi alvo de questionamento no Relatório
Conclusivo de Auditoria nº 022/20132 da Secretaria
de Estado de Controle e Transparência (ﬂs. 912/937)
tratada no item 2.2.3. Fórmula de cálculo do preço
variável diverge do contrato, que ao final concluiu que
a metodologia aplicada pela empresa embora pudesse
parecer correta, diverge da cláusula 3ª do contrato, e
gera divergências, “permitindo inclusive que o valor da
fatura seja superior ao máximo contratado, mesmo com
a ocupação do presídio estando abaixo da máxima” (ﬂ.
924).
Nesse contexto, a Reviver, por sua vez, alega que o erro
cometido na interpretação e manipulação da fórmula
de cálculo do valor da fatura dos serviços prestados
foi objeto do reconhecimento da empresa e de sua
confissão em ocasiões diversas, todas elas, segundo
a defesa, resumidas e identificadas na missiva DRDIR
044/2014 (ﬂs. 1470/1486).
No documento mencionado pela empresa são feitos
diversos apontamentos às notificações que foram
encaminhadas pela SEJUS, por meio dos OFÍCIO/SEJUS/
SSA/Nº635/2012 e OFÍCIO/SEJUS/SSA/Nº 082, 091, 077,
092 e 080, todos de 2013, referentes à indicação para
glosas haja vista a metodologia de cálculo utilizada pela
contratada.
A Reviver alega que os erros foram identificados, os
valores foram apurados e o Estado do Espírito Santo ficou
autorizado a fazer as correspondentes compensações.
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Acrescenta, ainda, que o contrato é de trato sucessivo,
de longa duração e conta com garantia, estando sempre
à disposição do Estado alternativas e oportunidades
diversas de compensação no curso da execução do
contrato.
Percebe-se, portanto, que a questão que aqui se
coloca, embora já tivesse sendo tratada entre a SEJUS
e a Reviver, não restou claro quais medidas foram
efetivamente adotadas, razão pela qual se mostra
imperioso a manutenção da presente irregularidade
de responsabilidade da empresa Reviver, sendo cabível
a devolução do valor apontado no montante de
R$ 66.616,86, equivalentes a 29.791,3112 VRTE.
Quanto aos demais responsáveis apontados,
entendemos que as condutas que lhes foram atribuídas
de atestar prestação de serviços ou autorizar pagamento
com o cálculo indevido da parte variável da remuneração
mensal do contrato pela empresa Reviver refogem às
suas esferas de competências, principalmente no que
tange à indicação dos valores que deveriam ser glosados.
3.6 – CONTABILIZAÇÃO INADEQUADA DAS DESPESAS
COM PESSOAL DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
DE PRESÍDIOS NO ELEMENTO DE DESPESA “OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA”.
Base Legal: art. 18, § 1º, da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
Responsável:
Identificação: Neidemara Aparecida Felipini Ribeiro
(Chefe do Grupo de Planejamento e Orçamento – SEJUS)
Conduta: Contabilizar as despesas com pessoal dos
contratos de terceirização de presídios no elemento de
despesa “Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”,

quando deveria utilizar o elemento de despesa “Outras
Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de
Terceirização”.
Nexo Causal: A contabilização das despesas no elemento
de despesa “Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica” resultou em apuração subdimensionada do
limite de “Despesa Total com Pessoal” estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.
DOS FATOS
De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, vem
de longa data, na Administração Pública de todos os
níveis, a utilização dos contratos de fornecimento de
mão-de-obra para o exercício de funções públicas, em
substituição ao preenchimento dos cargos e empregos
mediante concurso público exigido pelo art. 37, inc. II, da
Constituição Federal.
O recurso a esse tipo de contrato intensificou-se com a
promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, como
forma de atender às necessidades da Administração
Pública e, ao mesmo tempo, escapar às consequências
previstas pelo art. 169, e seus parágrafos, para o caso
de descumprimento do limite de despesa com pessoal.
Como as despesas com os contratos de fornecimento de
mão-de-obra oneram outro item do orçamento, ocorre,
por essa forma, burla à norma constitucional.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000 em seu
artigo 18, § 1º, determina explicitamente que “os valores
dos contratos de terceirização de mão-de-obra que
se referem à substituição de servidores e empregados
públicos serão contabilizados como ‘Outras Despesas de
Pessoal’”, no intuito de evitar a burla ao limite de gastos
com pessoal.
www.tce.es.gov.br

Sendo inadmissível o contrato de fornecimento de mãode-obra, o dispositivo deve ser entendido no sentido de
que, se celebrado, a despesa correspondente será levada
em consideração para fins de cálculo das despesas
com pessoal. O legislador não estava preocupado com
a licitude ou ilicitude desse tipo de contrato diante de
outros dispositivos legais e constitucionais, mas apenas
e tão somente com o controle das despesas com pessoal
dos entes governamentais.
Não é demais ressaltar que as despesas com contratos
de terceirização de empreitada ou locação de serviços
não estão abrangidas pelo art. 18, § 1º, da LRF, pois,
nessa modalidade, o objeto é o resultado (obra, projeto,
pesquisa, parecer, auditoria, etc.) ou a atividade (serviço
continuo que atende as necessidades da Administração,
como vigilância, limpeza, assistência técnica, etc.),
enquanto no fornecimento de mão-de-obra é a pessoa
�sica, o empregado, em relação ao qual a empresa
é mera intermediária, conclui Maria Sylvia Zanella Di
Pietro.
O Manual de Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do
Tesouro Nacional, explica as despesas com pessoal
consideradas como “Outras Despesas de Pessoal
decorrentes de Contratos de Terceirização” e as não
consideradas:
As despesas relativas à mão de obra, constantes dos
contratos de terceirização, empregada em atividadefim da instituição ou inerentes a categorias funcionais
abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários
do quadro de pessoal, serão classificadas no grupo de
despesa 3 – Outras Despesas Correntes, elemento de
despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes
de Contratos de Terceirização. Essas despesas devem ser
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incluídas no cálculo da despesa com pessoal por força do
§1º do art. 18 da LRF.

c) não caracterizem relação direta de emprego como,
por exemplo, estagiários.

O Elemento de Despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal
decorrentes de Contratos de Terceirização é definido
como “Despesas relativas à mão de obra, constantes
dos contratos de terceirização, classificáveis no grupo de
despesa 3 – Outras Despesas Correntes, em obediência
ao disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101,
de 04/05/2000” “Despesas orçamentárias relativas à
mão-de-obra constantes dos contratos de terceirização,
de acordo com o art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº
101, de 2000, computadas para fins de limites da despesa
total com pessoal previstos no art. 19 dessa Lei.”411.

Conforme no�cia veiculada em 19/02/2013 no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, intitulada “Gastos com servidores de
OS (s) devem entrar no cálculo da despesa com pessoal”,
as despesas com servidores contratados por meio de
Organizações Sociais devem ser consideradas para fins de
apuração da despesa total com pessoal, enquadrandose no limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal:

A LRF não faz referência a toda terceirização, mas apenas
àquela que se relaciona à substituição de servidor ou
de empregado público. Assim, não são consideradas
no bojo das despesas com pessoal as terceirizações
que se destinem à execução indireta de atividades que,
simultaneamente:
a) sejam acessórias, instrumentais ou complementares
aos assuntos que constituem área de competência
legal do órgão ou entidade (atividades-meio), na forma
de regulamento, tais como: conservação, limpeza,
segurança, vigilância, transportes, informática – quando
esta não for atividade-fim do órgão ou Entidade –
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e
manutenção de prédios, equipamentos e instalações;
b) não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas
por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário,
ou seja, relativas a cargo ou categoria extintos, total ou
parcialmente; e

Despesas com servidores contratados por meio de
Organizações Sociais para prestarem serviço nos
Hospitais Metropolitanos Miguel Arraes de Alencar, Dom
Helder Câmara e Pelópidas Silveira, e nas Unidades de
Pronto Atendimento (UPA’s), devem ser consideradas
para fins de apuração da despesa total com pessoal,
enquadrando-se no limite estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Esta foi a decisão da Segunda Câmara do TCE ao julgar
regular, com ressalvas, uma Auditoria Especial realizada
na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. O
relator do processo foi o conselheiro Carlos Porto.
A Auditoria se originou de uma denúncia feita ao órgão
pelo Sindicato dos Médicos. O SIMEPE requereu ao TCE
a expedição de Medida Cautelar visando à suspensão do
Edital de Seleção nº 001/2009, da Secretaria de Saúde,
cujo objeto era a escolha de uma OS (Organização
Social) para gerir os serviços de saúde do Hospital
Metropolitano Miguel Arraes e das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA’s) de Olinda, Igarassu e Paulista. A OS
selecionada foi a Fundação Martiniano Fernandes, ligada
ao IMIP (Instituto Materno Infantil de Pernambuco).
www.tce.es.gov.br

Sem adentrar a questão da legalidade ou
constitucionalidade da terceirização dos presídios, a
equipe de auditoria constatou que:
REVIVER: no exercício de 2012, foram empenhados
R$ 13.676.717,40, sendo R$ 10.112.574,96 referentes
à pessoal (segurança, administrativo, técnico e
operacional),
indevidamente
contabilizados
no
elemento de despesa “Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica” e no subelemento de despesa “Serviço
de Apoio Administrativo Técnico e Operacional”;
INAP: no exercício de 2012, foram empenhados
R$ 14.257.108,95, sendo R$ 7.118.546,00 referentes
à pessoal (segurança, administrativo, técnico e
operacional),
indevidamente
contabilizados
no
elemento de despesa “Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica” e no subelemento de despesa “Serviço
de Apoio Administrativo Técnico e Operacional”.
Tais valores deveriam ter sido contabilizados como
“Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização”, uma vez que são referentes à substituição
de servidores e empregados públicos, desempenhando
as mesmas funções dos servidores dos demais presídios
que não foram terceirizados.
Portanto, a não contabilização desse tipo de despesa
no item “Outras despesas de pessoal” leva a apuração
subdimensionada da “Despesa Total com Pessoal” e,
consequentemente, do cálculo do limite estabelecido no
artigo 19 da LRF.
Convém destacar que a Secretaria de Estado da Saúde,
de maneira adequada e em consonância com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2013, contabiliza
as despesas com as cooperativas médicas no elemento
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de despesa “Outras Despesas de Pessoal Decorrentes
de Contratos de Terceirização” e no subelemento de
despesa “Substituição de Mão-De-Obra (LC 101/00)
Serviços Médicos”, conforme constatado em consulta
ao Portal da Transparência do Governo do Estado do
Espirito Santo – exercício de 2013.
Mediante o exposto, a responsável deverá apresentar
esclarecimentos a respeito da contabilização inadequada
das despesas com pessoal dos contratos de terceirização
de presídios no elemento de despesa “Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica”, quando deveria utilizar
o elemento de despesa “Outras Despesas de Pessoal
Decorrente de Contratos de Terceirização”.
DAS JUSTIFICATIVAS
Neidemara Aparecida Felipini Ribeiro (Chefe do Grupo
de Planejamento e Orçamento – SEJUS).
A defendente alega que a SEJUS desde o exercício de
2005 classifica a despesa em questão como outros
serviços de terceiros pessoa jurídica (3.3.90.39.00), e
nunca havia sido questionada por nenhum órgão de
orientação e controle acerca do elemento de despesa.

sim a contratação de empresa para executar serviços
necessários ao pleno funcionamento das unidades do
Estado.

determinado. Assim, nem todo gasto com terceirização
de mão de obra o legislador elegeu para fazer parte do
cálculo do limite de despesa com pessoal.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Percebe-se, claramente, para que os valores dos
contratos de terceirização sejam contabilizados como
outras despesas de pessoal, é condição indispensável
que se trate de substituição de servidores e empregados
públicos, ou seja, havendo cargo ou emprego público de
caráter efetivo que encerre atribuições correspondentes
ou razoavelmente similares às desempenhadas por
profissionais ligados a empresas terceirizadas, devem
ser os pagamentos correspondentes levados à conta de
outras despesas com pessoal.

O cerne da questão que ora se coloca no presente item
refere-se à contabilização inadequada das despesas
com pessoal dos contratos de terceirização de presídios
no elemento de despesa “outros serviços de terceiros
pessoa jurídica”.
No entender da equipe de auditoria, a contabilização
dos serviços de terceirização dos presídios por meio dos
acordos firmados com a Reviver e o INAP no elemento
de despesas “outros serviços de terceiros pessoa
jurídica” estaria contrariando o artigo 18, § 1º da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A mencionada regra dispõe sobre a hipótese em que os
valores relativos a contratos de terceirização de mão-deobra devam ser considerados no cômputo da despesa
total com pessoal e contabilizados na rubrica “Outras
Despesas de Pessoal”, consoante se entende do seu teor,
verbis:

Ainda, nesse sentido, revela que por vários exercícios
foram solicitados créditos suplementares à Secretaria de
Estado de Economia e Planejamento e cota financeira à
Secretaria de Estado da Fazenda, as quais também nunca
questionaram acerca do elemento de despesa utilizado.

Art.18 [...]

Menciona com isso, que a classificação utilizada
foi embasada em orientação da SEP, uma vez que
é o órgão que dita as normas orçamentárias para
o Estado, considerando, ainda, que não se trata de
contratação de pessoal para trabalhar nas unidades
prisionais administradas diretamente pelo Estado, mas

O art. 18, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o
art. 105 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei
13.242/2015) exigem apenas a contabilização dos gastos
com contratos de terceirização de mão de obra que
se referem à substituição de servidores e empregados
públicos e a contratação de pessoal por tempo

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mãode-obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como Outras
Despesas de Pessoal.

www.tce.es.gov.br

Lado outro, se a atividade de terceirização não encontra
similar ou nem minimamente correlata no quadro
efetivo de servidores ou empregados da Administração,
ela deve ser contabilizada como “serviços de terceiros”,
nos termos da Lei 4.320/64.
Acerca da conceituação de atividade-meio e atividadefim, bem como da essencialidade do serviço, o Ministro
Marcos Vinicios Vilaça, em voto proferido nos autos do
Processo nº TC-014523/2004-7 (Acórdão 2.085/2005 –
TCU – Plenário), destacou o seguinte trecho do relatório
de auditoria de natureza operacional realizada na Caixa
Econômica Federal:
2.3 Jurisprudência
(....)
2.3.4 Por atividade-meio, entende-se ser toda aquela
desempenhada pelo
órgão/entidade que não coincida com seus fins
principais, constituindo uma atividade secundária sua.
Já a atividade-fim, pode ser entendida como aquela em
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que o órgão/entidade concentra o seu mister, ou seja,
aquela em que é especializado.
2.3.5 Contudo, há que se considerar que a ‘atividade-fim’
não deve ser
interpretada de forma tão restrita, sob o risco de aceitarse que quase todo o rol de cargos e funções pudessem
ser destinados à terceirização, vez que toda atividade,
seja ela ‘meio’ ou ‘fim’ é necessária numa organização,
mas somente a atividade-fim pode ser entendida como
de caráter essencial.
2.3.6 Assim, entende-se que uma atividade é apenas
necessária quando sua ausência, apesar de sua
utilidade, não impedir a consecução dos objetivos
propostos. Porém, essencial é a atividade determinante
para a plenitude do funcionamento do órgão/entidade.
A essencialidade de um serviço, portanto, caracterizase pela indispensabilidade da existência da atividade,
vez que, com sua ausência, o órgão/entidade não
funcionaria em sua plenitude, razão pela qual tal
serviço não poderia ser susce�vel de terceirização. (...)
(grifo nosso

públicos, não a desobriga de computar tais despesas em
“outras despesas de pessoal, pela inteligência do art. 18,
§ 1º da LRF.
Em que pese tais ponderações que ora trouxemos à baila,
nos presentes autos não foi tratado acerca da possível
ilegalidade da terceirização dos serviços contratados com
a empresa Reviver e o Inap, no tocante à terceirização
de serviços permanentes e essenciais atribuíveis às
competências de servidores públicos, nem houve o
contraditório nesse sentido, inclusive, no presente
tópico é reforçada tal informação extraída do relatório
de auditoria 56/2013 de que “Sem adentrar a questão
da legalidade ou constitucionalidade da terceirização
dos presídios” (ﬂ. 55), o que torna temerário qualquer
conclusão no sentido de que os valores indicados
deveriam ter sido contabilizados como “outras despesas
de pessoal decorrentes de contratos de terceirização”,
uma vez que seriam referentes à substituição de
servidores e empregados públicos, desempenhando as
mesmas funções dos servidores dos demais presídios
que não foram terceirizados.

Posto isso, para que o gasto com terceirizados seja
incluído no cômputo de gasto de pessoal não basta
apenas uma similitude na denominação do cargo ou a
coincidência de algumas atribuições.

Destarte, o indicativo de irregularidade aqui suscitado
parte da premissa que os valores apontados são
referentes à terceirização de serviços permanentes
e essenciais, e para tal não houve questionamento
específico, nem por consequência o devido contraditório.

Faz-se necessário que o funcionário terceirizado esteja de
fato realizando uma atividade fim da Instituição ou que o
contrato de terceirização contemple todas as atribuições
de um cargo específico ao funcionário terceirizado.

Percebe-se, portanto, que a presente análise tornase prejudicada, sendo que os fatos e elementos ora
constantes destes autos, neste momento, nos leva a
sugerir o afastamento da presente irregularidade.

Nesse contexto, o fato da Administração incorrer
ilegalmente em terceirização de serviços permanentes
e essenciais atribuíveis às competências de servidores

3.7 – GASTOS COM PUBLICIDADE EM DESATENDIMENTO
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS,
ESPECIALMENTE, O INTERESSE PÚBLICO, ACARRETANDO
www.tce.es.gov.br

DANO AO ERÁRIO.
Base Legal: art. 37, caput, da Constituição Federal
(princípio da eficiência), e art. 32, caput, da
Constituição do Estado do Espírito Santo (princípios da
eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade,
proporcionalidade e motivação).
3.7.1 – Campanha Selo Social (Processo nº 57198977)
Responsáveis:
Os responsáveis indicados a seguir respondem
solidariamente pelo dano total de R$ 185.522,94
(cento e oitenta e cinco mil e quinhentos e vinte e dois
reais e noventa e quatro centavos), equivalentes a
82.129,7711 VRTEs, até o limite individual indicado em
cada tópico.
Identificação: A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência
de Publicidade contratada)
Conduta: Prestar os serviços constantes das Notas
Fiscais nos 6988, 6989, 6993, 6994, 6995, 7001, 7002,
7049, 7050, 7051, 7158, 7159, 7223, 7343 e 7346, no
montante de R$ 185.522,94, sem apresentação do
Plano de Mídia, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível.
Nexo Causal: A prestação dos serviços sem apresentação
do Plano de Mídia, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
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ao erário no montante de R$ 185.522,94 no exercício
de 2012.
Identificação: Rhuana Maria Santos Ribeiro (Assessora
de Comunicação da SEJUS e Gestora/Fiscal do Contrato
nº 019/2011)
Conduta: Autorizar a prestação dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 6988, 6989, 6993, 6994, 6995, 7001,
7002, 7049, 7050, 7051, 7158, 7159, 7223, 7343 e 7346,
no montante de R$ 185.522,94, sem apresentação do
Plano de Mídia pela empresa A4 Publicidade, contendo
a definição dos veículos de comunicação e o porquê
de sua escolha, as metas de cobertura e frequência, a
programação de veiculação, o formato das peças e a
distribuição da verba financeira disponível.
Nexo Causal: A autorização da prestação dos serviços,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 185.522,94 no exercício
de 2012.
Identificação: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
(Secretário de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 6988, 6989, 6993, 6994, 6995, 7001,
7002, 7049, 7050 e 7051, no montante de R$ 159.689,25,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de

cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível.
Nexo Causal: A autorização do pagamento dos serviços,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 159.689,25 no exercício
de 2012.
Identificação: Maria de Lourdes Soares (Subsecretária
de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 7158, 7159, 7223, 7343 e 7346,
no montante de R$ 25.833,69, sem apresentação do
Plano de Mídia pela empresa A4 Publicidade, contendo
a definição dos veículos de comunicação e o porquê
de sua escolha, as metas de cobertura e frequência, a
programação de veiculação, o formato das peças e a
distribuição da verba financeira disponível.
Nexo Causal: A autorização do pagamento dos serviços,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 25.833,69 no exercício
de 2012.
www.tce.es.gov.br

DOS FATOS
Por meio do Processo Administrativo nº 57198977, a
SEJUS realizou despesas com a veiculação de anúncios
da campanha publicitária institucional Selo Social:
(TABELA)
Os anúncios, de formato ½ (meia) página ou página
inteira, foram veiculados em dezoito jornais e quatro
revistas do Estado durante o mês de agosto de 2012.
Com elevado custo para os cofres públicos estaduais, a
SEJUS executou a campanha sem qualquer justificativa
quanto à utilização dessa quantidade de veículos e seu
critério de escolha.
No caso específico, além dos três maiores jornais do
Estado (A Tribuna, A Gazeta e No�cia Agora), o anúncio foi
veiculado em outros periódicos de circulação estadual,
na Grande Vitória e em determinados municípios do
interior, conforme demonstrado adiante:
Tabela
Fonte: Processo nº 57198977.
Apesar da ausência de um briefing ou outro documento
que explique a campanha, pode-se concluir, pela leitura
do texto do anúncio abaixo reproduzido, que o públicoalvo da mesma é o empresariado capixaba – potenciais
parceiros do programa em tela:
O Programa Responsabilidade Social e Ressocialização
é uma ação do Governo do Espírito Santo, por meio da
Secretaria da Justiça, que visa abrir portas aos detentos e
egressos do sistema penitenciário rumo à reintegração.
Uma forma de reduzir os índices de criminalidade,
proporcionando trabalho e geração de renda para todos.
As empresas que participam do programa recebem o
Selo Social, símbolo do compromisso com a construção
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de uma sociedade mais justa e segura. Faça parte.
Inscreva sua empresa e participe dessa transformação
social. (grifo nosso)
Entretanto, não restou evidenciada no processo a
pertinência dos veículos escolhidos em relação a
esse público-alvo. Por exemplo, há dúvidas quanto
à efetividade da veiculação do anúncio, destinado a
empresários, no jornal No�cia Agora, notoriamente um
tabloide popular.
Além disso, é questionável a necessidade e a
economicidade da divulgação em tantos periódicos de
pequena circulação na Grande Vitória e no interior do
Estado, sendo que o anúncio também fora publicado em
revistas de alcance estadual e nos dois jornais de maior
circulação do Espírito Santo (A Gazeta e A Tribuna). O
fato de haver diversas unidades prisionais espalhadas
pelo Estado não justifica, por si só, as inserções em
tantos veículos.
Importa destacar que só foi possível averiguar a área de
circulação e o público-alvo de determinados veículos
por meio da tabela de preço dos mesmos, repassadas
à SEJUS apenas para efeito de liquidação e pagamento
das notas fiscais apresentadas pela agência, ou seja, em
momento posterior à veiculação.

fiscais emitidas pela agência A4 Publicidade e Marketing
Ltda. e pelos veículos, as tabelas de preços dos mesmos,
os pedidos de inserção, as autorizações de publicação
e os respectivos comprovantes de veiculação, ou seja,
não há qualquer registro que evidencie a motivação
da campanha, o objetivo pretendido, a aprovação da
estratégia de mídia e até mesmo seu ponto de partida
(Assessoria de Comunicação da SEJUS, da SECOM ou da
agência).
É importante ressaltar que não estamos apontando
ausência de interesse público na realização da
Campanha Selo Social, mas sim a ausência de interesse
público na escolha dos meios de veiculação das peças
publicitárias.
Portanto, as despesas com veiculação de anúncios da
campanha Selo Social distanciaram-se dos princípios
da eficiência, da finalidade, do interesse público, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, uma
vez que os anúncios foram veiculados em uma grande
quantidade de veículos, a um alto custo, sem qualquer
evidenciação dos critérios de escolha utilizados.
Desta forma, apresentam indícios de irregularidade,
com possível dano ao erário estadual no montante de
R$ 185.522,94, equivalentes a 82.129,7711 VRTEs:

Diante deste fato, aliado à ausência de um plano de
mídia nos autos, é válido concluir que a autorização das
publicações, e a consequente realização das despesas,
ocorreram sem qualquer análise da SEJUS acerca da
pertinência e economicidade dos veículos propostos
pela agência contratada.

A prestação de serviços pela empresa A4 Publicidade e
Marketing Ltda., sem apresentação do Plano de Mídia,
contendo a definição dos veículos de comunicação
e o porquê de sua escolha, as metas de cobertura e
frequência, a programação de veiculação, o formato das
peças e a distribuição da verba financeira disponível;

Por fim, cabe ressaltar que, no que concerne à campanha
Selo Social, se encontram nos autos apenas as notas

A autorização da prestação dos serviços pela Assessora
de Comunicação da SEJUS e responsável pela fiscalização
www.tce.es.gov.br

do Contrato nº 019/2011, Sr.ª Rhuana Maria Santos
Ribeiro, sem apresentação do Plano de Mídia pela
empresa A4 Publicidade, contendo a definição dos
veículos de comunicação e o porquê de sua escolha,
as metas de cobertura e frequência, a programação de
veiculação, o formato das peças e a distribuição da verba
financeira disponível;
A autorização do pagamento dos serviços pelos
Secretários de Estado da Justiça, Srs. Ângelo Roncalli
de Ramos Barros e André de Albuquerque Garcia, e
pela Subsecretária de Estado da Justiça para Assuntos
Administrativos, Sr.ª Maria de Lourdes Soares, sem
apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível.
A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores
envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora.
DAS JUSTIFICATIVAS
A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência de
Publicidade contratada)
A defendente inicialmente apresenta uma descrição
do funcionamento do mercado de publicidade e
propaganda citando para tanto diversas legislações que
tratam da matéria.
Relata, ainda, que todos os planos de mídia foram
apresentados à SEJUS para aprovação, porquanto para
que seja veiculada a campanha de Governo é necessário
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que a SEJUS assine as autorizações de mídia, com as
definições dos veículos, a frequência de uso, número
de inserções, data da veiculação, programação cabível,
formato de peças e a distribuição financeira, após
aprovação da SECOM.

Relata, no entanto, que o interesse coletivo com a
divulgação das campanhas está caracterizado pelo
conhecimento que se deu à sociedade sobre as políticas
públicas de segurança e ressocialização do Governo com
as divulgações dos seus atos.

Destaca que o plano de mídia aprovado pela SECOM
é condição sine qua non para divulgação de qualquer
campanha publicitária do Poder Executivo Estadual e,
neste caso, especialmente a da SEJUS.

A defesa, ainda, buscou demonstrar as peças criadas na
campanha em questão, bem como as razões técnicas que
subsidiaram a A4 Publicidade na seleção dos veículos
utilizados.

Menciona que o formato dos anúncios a serem
publicados vem definido pelo cliente quando da
demanda, assim como a área de abrangência da mídia a
ser elaborada, levando em consideração as necessidades
de comunicação e posicionamento do Governo, que
se fiam no princípio da descentralização, seja ela do
desenvolvimento, seja ela da difusão da informação via
comunicação.

Rhuana Maria Santos Ribeiro (Assessora de
Comunicação da SEJUS e Gestora/Fiscal do Contrato
nº 019/2011)

Quanto aos planos de mídias das campanhas, informa
que o processo de criação da campanha publicitária,
a ideia é única, podendo ser constituída de peças em
diversos formatos e meios de comunicação, seja de
massa (rádio, televisão, jornais, revistas, mídia externa
– outdoor) ou segmentado (mala direta, telemarketing)
que são explorados de acordo com um planejamento
prévio de ações obtidas por dados colhidos em pesquisa
de mercado, no decorrer do período, cm base na arte e
técnica publicitária, gerando um plano de mídia.
Registra, ainda, que não compete à A4 Publicidade instruir
o processo administrativo da SEJUS e tampouco executar
o poder discricionário do agente público, especialmente
no que tange a motivação e a demonstração do interesse
público dos atos de gestão daquela Pasta.

A defendente alega em síntese que:
A Secretaria de Estado da Justiça era atendida por uma
agência de publicidade vencedora de um processo de
licitação regido pela Lei 12.232, de 29 de abril de 2010;
A Lei 12.232 exige que a agência tenha obtido certificado
de qualificação técnica de funcionamento;
Esse certificado de funcionamento é obtido perante
o Conselho Executivo da Normas-Padrão – CENP, que
fiscaliza e certifica sobre as condições técnicas de
agências de propaganda;
Toda agência para ser certificada e habilitada pela
CENP deverá “elaborar plano publicitário, incluindo a
concepção das mensagens e peças (criação) e o estudo
dos meios e veículos que, segundo técnicas adequadas,
assegurem a melhor cobertura dos públicos e/ou dos
mercados objetivados (planejamento de mídia)”
O contrato de publicidade celebrado entre a A4 e a SEJUS
diz que a agência deve “operar como uma organização
completa e fornecer serviços de elevada qualidade”.
www.tce.es.gov.br

Nesse contexto, menciona que essas condições
davam à SEJUS a segurança de que recebia serviços
de publicidade com elevada qualidade que eram
previamente “estudados, pesquisados e concebidos”
antes de sua “execução e veiculação”, e que atendiam a
todas as exigências legais.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado
da Justiça)
Em linhas gerais, revela o defendente que o plano de
mídia para a campanha o selo social consta dos processos
de autorizações de publicações, comprovantes de
veiculação, atesto de notas, ou seja, a campanha só foi
realizada após o estudo prévio e a aprovação do gestor
de comunicação do Governo do Estado, no caso a SECOM
e do gestor da SEJUS.
Ainda, destaca que o plano de mídia não figura no rol dos
documentos elencados na cláusula décima do contrato
nº 019/2011, como condicionante para o pagamento,
esclarecendo que os pagamentos foram realizados
após serem atestados pelo fiscal do contrato, que o fez
considerando a prestação dos serviços contratados.
Considera não ser razoável que a autorização de
pagamento impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e que isso tenha
provocado dano ao erário, pois a verificação documental
pode ser feita a qualquer tempo, como disciplinado no
contrato.
Finaliza solicitando que seja verificado os documentos
apresentados a essa Corte pela empresa AQUATRO
no qual constam as estratégias de mídia da campanha
encaminhada à SEJUS.
Maria de Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da
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Justiça para Assuntos Administrativos)

das campanhas em questão.

(...)

A defendente alega que a ausência do plano de mídia
nos autos do processo de pagamento não demonstra por
si só que este não foi elaborado.

DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos. (grifo nosso)

Destaca que as informações que esta Corte exige
não constam da forma indicada, no bojo do processo
administrativo, mas estão nos processos sob a forma de
autorizações e publicações, comprovantes de veiculação,
atesto de notas, demonstrando que houve um estudo
prévio, uma proposta apresentada pela contratada e
aprovada pelo gestor de comunicação do Governo do
Estado, que é a SECOM, em conjunto com a SEJUS.
Entende que não é possível responsabilizar um gestor
por realizar pagamento de serviço contratado e
efetivamente prestado, pela simples ausência nos autos
de documento (plano de mídia) que não se encontra
no rol de documentos elencados na cláusula décima do
contrato, como condicionante do pagamento.
Assim, assevera que vícios formais encontrados no bojo
do processo podem ser sanados, e não significa que tais
vícios geram prejuízos ao erário, pois não foi comprovado
que o plano de mídia não existiu, mas tão somente que
está ausente dos autos.
Já quanto ao critério de escolha e do número de veículos
utilizados nas campanhas, afirma que não compete
a defendente motivar, tendo em vista o princípio
da segregação das funções, tendo a área técnica a
competência para esta avaliação e definição.
Por fim, afirma seguir em anexo manifestação da
empresa AQUATRO quanto à ausência do plano de mídia,
em face da notificação do Tribunal de Contas, na qual
reencaminha a SEJUS as defesas e estratégias de mídia

Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que o cerne
da questão discutido no presente item refere-se à
ausência de interesse público na escolha dos meios de
veiculação das peças publicitárias e não a ausência de
interesse público na realização da Campanha Selo Social,
conforme destacado pela própria equipe de auditoria e
reproduzido na ITI nº 962/2013.
Nesse sentido, entendeu a equipe auditora que as
despesas com veiculação de anúncios da campanha
Selo Social distanciaram-se dos princípios da eficiência,
da finalidade, do interesse público, da razoabilidade,
da proporcionalidade e da motivação, uma vez que os
anúncios foram veiculados em uma grande quantidade
de veículos, a um alto custo, sem qualquer evidenciação
dos critérios de escolha utilizados, com possível dano
ao erário estadual no montante de R$ 185.522,94,
equivalentes a 82.129,7711 VRTEs.
O princípio da publicidade, insculpido na Constituição
Federal (art. 37, caput) e reproduzido na Constituição
do Estado do Espírito Santo (art. 32, caput), tem por
finalidade tornar públicos os atos da Administração.
É a consagração do direito à plena informação pelo
administrado e, por outro lado, o dever de transparência
da Administração.

O conteúdo, educativo, informativo ou de orientação
social, previsto na regra constitucional há de ter como
alvo a utilidade e o proveito da comunidade. A rigor,
uma vez não atendido tais preceitos específicos, resta
configurado o gasto desnecessário, sem interesse
público e com desvio de finalidade.
Conforme dito alhures, a equipe não questiona o
interesse público da campanha Selo Social, mas
sim, a ausência dos critérios ou por melhor dizer, da
motivação na escolha dos meios de veiculação das peças
publicitárias.
Nesse contexto, é cediço que todo e qualquer ato
administrativo, principalmente aqueles voltados a
autorizar despesa pública, devem, por imposição do
princípio da motivação, ser antecedidos pela exposição
clara e suficiente das razões de direito e de fato
que levaram a Administração a tomar determinada
providência.

Constituição Federal de 1988.

Isso ocorre, segundo Bandeira de Mello, sobretudo
quando há certa liberdade para se praticar determinado
ato, como é o caso em destaque, pertinente ao critério
de escolha das ações publicitárias, da quantidade e
dos veículos de comunicação envolvidos (a exemplo de
emissoras de rádio e televisão). Pois, no seu entender:

Art. 37.

(...) não haveria como saber-se se o comportamento que

No entanto, a regra constitucional exige que a publicidade
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos tenham caráter educativo, informativo
ou de orientação social, nos termos do art. 37, §1°:

www.tce.es.gov.br
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tomou atendeu ou não ao princípio da legalidade, se
foi diferente com a finalidade normativa, se obedeceu
à razoabilidade e à proporcionalidade, a menos que
enuncie as razões em que se embasou para agir como
agiu. São elas que permitirão avaliar a consonância
ou dissonância com tais princípios. (Curso de direito
administrativo. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 38/39).
A motivação, como se vê, quando aborda todos
os aspectos que levam a Administração a tomar
determinada providência, permite a aferição dos demais
princípios constitucionais administrativos, especialmente
aqueles voltados para a racionalidade administrativa,
ou seja, os princípios da eficiência, razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso em análise, os defendentes Ângelo Roncalli de
Ramos Barros e Maria de Lourdes de Barros anexam
aos autos o documento da empresa contratada – A4
Publicidade – datado de 25/08/2014 (ﬂs. 2192/2203 e
2296/2307), no qual a empresa reencaminha as defesas
referentes à estratégia de mídias das campanhas Selo
Social e Drogas, tendo em vista o fato dessas defesas não
terem sido localizadas quando da auditoria realizada por
parte deste Tribunal de Contas.
Além disso, a própria empresa A4 Publicidade traz como
base de suas justificativas informações que tratariam das
“defesas de mídia” que buscam demonstrar as razões
técnicas que a subsidiaram na seleção dos veículos
utilizados (ﬂs. 1533/1538)
A Defesa de Mídia é o documento que antecede os
Planos de Mídia e é confeccionado pela agência de
propaganda contratada. Esse documento faz parte do
planejamento de mídia, conforme item 9.1.3 do Manual
de Procedimentos das Ações de Publicidade.

A defesa deve conter os objetivos, a estratégia e a tática
de mídia (itens 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3 do referido
manual de procedimentos), ou seja, defesa dos meios
apropriados para o efetivo alcance do propósito da ação,
com indicação de níveis ideais de frequência e audiência
e defesa da programação de veículos e respectiva
distribuição de peças, de acordo com os objetivos de
alcance e audiência, respectivamente.

Contudo, tal documentação é objetivo valioso para
os órgãos de controle interno e externo, sobretudo
para avaliar o atendimento da regra constitucional
estabelecida no art. 37, § 1º da CF, e os princípios
administrativos; portanto, deve ser mantida também
nos órgãos responsáveis pelo pagamento dos serviços
de publicidade.“

É inegável, no entanto, que tais informações deveriam
constar do bojo do próprio processo referente à
Campanha do Selo Social, até mesmo como forma de
possibilitar sua aferição pelos órgãos de controle.

Além disso, no caso vertente, a própria equipe salienta
que não se está questionando o interesse público em si
da campanha, todavia suscita a ausência de justificativas
quanto à pertinência e à quantidade de meios utilizados
para veiculação da campanha, bem como o alto custo dos
anúncios, indicando para tanto o possível ressarcimento
de todos os valores gastos com os meios de comunicação
utilizadas para veiculação da campanha Selo Social (R$
185.522,94).

Nesse sentido, cabe mencionar a informação da equipe
de auditoria extraída do respectivo RAO 56/2013, ﬂ. 68
destes autos, que assim consignou:
“Em análise ao processo nº 57198977, referente ao
pagamento de serviços de comunicação da agência A4
Publicidade e Marketing Ltda. a equipe observou que
não há documentação que identifique as campanhas
publicitárias, seu ponto de partida, seus objetivos e
estratégias de mídia adotadas para veiculação das peças
no processo de pagamento em destaque (especialmente
um briefing e um Plano de Mídia)
Verifica-se que a cláusula 5.1.4 do Contrato nº 019/2011
(Doc 03) dispõe que a contratada deverá centralizar na
Superintendência Estadual de Comunicação Social –
SECOM – a gestão da publicidade do Governo do Estado,
submetendo todo o material a ser produzido pela agência
à análise prévia da SECOM. Sendo assim, é possível
que o briefing, o plano de mídia e outros documentos
pertinentes à compreensão e avaliação das campanhas
da SEJUS estejam arquivados nesta Superintendência.
www.tce.es.gov.br

Grifos nosso.

Compulsando os autos, extrai-se do CD 04 – Processos
digitalizados da A4 Publicidade e Marketing (ﬂs. 103), a
existência das notas fiscais e demais comprovantes da
realização das despesas.
Neste contexto, ainda que se entenda que a justificativa
para adoção dos critérios utilizados (defesa de mídia,
bem como o respectivo plano de mídia) deva constar
de forma clara, expressa e inequívoca em cada ação
publicitária que se pretenda realizar, por outro lado,
não me parecem que tais falhas sejam suficientes para
condenar à devolução da integralidade dos valores pagos
com os meios de comunicação utilizados.
Insta frisar, ainda que, em que pese a alegação da equipe
de que os anúncios foram veiculados em uma grande
quantidade de veículos, a um alto custo, não há nos
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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autos qualquer comprovação de que as contratações se
deram a preço acima de mercado.
Nesse sentido, pugnamos pelo afastamento
da irregularidade, sugerindo, por outro lado, a
determinação para que a SEJUS, nas situações futuras e
análogas, adote medidas junto aos setores competentes,
a fim de proceder com a devida cautela e objetividade,
demonstrando de forma clara, prévia e expressa nos
autos, a justificativa da escolha dos meios a serem
utilizados para veiculação das campanhas, a fim de se
permitir uma avaliação criteriosa e precisa da pertinência
e economicidade dos veículos propostos.
3.7.2 – Campanha AntiDrogas (Processo nº 57198977).
Responsáveis:
Os responsáveis indicados a seguir respondem
solidariamente pelo dano total de R$ 202.995,90
(duzentos e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais
e noventa centavos), equivalentes a 89.864,9342 VRTEs,
até o limite individual indicado em cada tópico.
Identificação: A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência
de Publicidade contratada)
Conduta: Prestar os serviços constantes das Notas Fiscais
nos 6848, 6849, 6850, 6851, 6992, 6996, 6997, 6998, 6999,
7047, 7149 e 7179, no montante de R$ 202.995,90, sem
apresentação do Plano de Mídia, contendo a definição
dos veículos de comunicação e o porquê de sua escolha,
as metas de cobertura e frequência, a programação de
veiculação, o formato das peças e a distribuição da verba
financeira disponível.
Nexo Causal: A prestação dos serviços sem apresentação
do Plano de Mídia, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de

cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 202.995,90 no exercício
de 2012.

no montante de R$ 99.246,50, sem apresentação do
Plano de Mídia pela empresa A4 Publicidade, contendo
a definição dos veículos de comunicação e o porquê
de sua escolha, as metas de cobertura e frequência, a
programação de veiculação, o formato das peças e a
distribuição da verba financeira disponível.

Identificação: Rhuana Maria Santos Ribeiro (Assessora
de Comunicação da SEJUS e Gestora/Fiscal do Contrato
nº 019/2011)

Nexo Causal:A autorização do pagamento dos serviços,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 99.246,50 no exercício
de 2012.

Conduta: Autorizar a prestação dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 6848, 6849, 6850, 6851, 6992, 6996,
6997, 6998, 6999, 7047, 7149 e 7179, no montante de
R$ 202.995,90, sem apresentação do Plano de Mídia
pela empresa A4 Publicidade, contendo a definição dos
veículos de comunicação e o porquê de sua escolha,
as metas de cobertura e frequência, a programação de
veiculação, o formato das peças e a distribuição da verba
financeira disponível.
Nexo Causal: A autorização da prestação dos serviços,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 202.995,90 no exercício
de 2012.
Identificação: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
(Secretário de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 6992, 6996, 6997, 6998 e 6999,
www.tce.es.gov.br

Identificação:André de Albuquerque Garcia (Secretário
de Estado da Justiça)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 6848, 6849, 6850, 6851 e 7047,
no montante de R$ 70.974,40, sem apresentação do
Plano de Mídia pela empresa A4 Publicidade, contendo
a definição dos veículos de comunicação e o porquê
de sua escolha, as metas de cobertura e frequência, a
programação de veiculação, o formato das peças e a
distribuição da verba financeira disponível.
Nexo Causal: A autorização do pagamento dos serviços,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
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nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 70.974,40 no exercício
de 2012.
Identificação: Maria de Lourdes Soares (Subsecretária
de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
das Notas Fiscais nos 7149 e 7179, no montante de
R$ 32.775,00, sem apresentação do Plano de Mídia
pela empresa A4 Publicidade, contendo a definição dos
veículos de comunicação e o porquê de sua escolha,
as metas de cobertura e frequência, a programação de
veiculação, o formato das peças e a distribuição da verba
financeira disponível.
Nexo Causal: A autorização do pagamento dos serviços,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível, impediu a apuração do real interesse público
nas despesas com publicidade da SEJUS e causou dano
ao erário no montante de R$ 70.974,40 no exercício
de 2012.
DOS FATOS
Por meio do Processo Administrativo nº 57198977, a
SEJUS realizou despesas com a veiculação de anúncios
da campanha publicitária de combate às drogas, de
iniciativa da Coordenação Estadual Sobre Drogas (CESD),
parte da estrutura organizacional da Secretaria de Estado
do Governo (SEG), no montante de R$ 202.995,90.
(TABELA)
Segundo o Secretário de Estado de Governo, no o�cio

OF/SEG-ES/Nº. 63/2012, algumas reuniões de trabalho
com as Secretarias afins ao Programa Estadual de Ações
Integradas sobre Drogas haviam sido realizadas tratando
sobre o tema, em especial quanto à criação, produção
e veiculação de uma campanha sobre prevenção e
combate às drogas, a nível estadual. Informou que
seriam produzidos 3 VTs de 30 segundos, 3 anúncios, 3
spots de rádio de 30 segundos e 3 outdoors, totalizando
R$ 300.000,00 de produção e R$ 1.200.000,00 de
veiculação. Assim, solicitou ao Secretário de Estado
da Justiça que a SEJUS arcasse com o montante de
R$ 200.000,00, relativos à compra de mídia.
Pela análise do processo, verifica-se que a SEJUS
arcou com despesas referentes à veiculação das peças
publicitárias em duas revistas de circulação em todo o
Espírito Santo, nos dois maiores portais jornalísticos
on-line do Estado, onze salas de cinemas de Vitória e
Vila Velha, 56 ônibus Transcol de circulação na Grande
Vitória e 47 outdoors localizados em diversos pontos do
Estado durante os meses de julho, agosto e setembro de
2012.
Com elevado custo para os cofres públicos estaduais,
a SEJUS executou a campanha sem apresentar no
processo qualquer justificativa quanto à utilização dessa
quantidade de veículos e inserções, bem como seu
critério de escolha, conforme demonstrado adiante:
Tabela
Fonte: Processo nº 57198977.
Conforme já argumentado, a ausência de um plano de
mídia nos autos, justificando a escolha dos veículos, bem
como a frequência de exibição dos anúncios, caracteriza
indício de que a Administração autorizou a realização de
www.tce.es.gov.br

despesas com veiculação de publicidade, sem a devida
avaliação de sua eficiência em relação ao objetivo que se
pretendia atingir com as ações publicitárias.
O fato de a campanha ter sido realizada por diversas
Secretarias de forma integrada, conforme se infere
do o�cio OF/SEG-ES/Nº. 63/2012, não exime a SEJUS
da responsabilidade pela justificativa das despesas
realizadas por esta Secretaria. Pela documentação
presente no processo, resta evidente que as veiculações
foram autorizadas pela Assessora de Comunicação
da SEJUS e Gestora/Fiscal do Contrato, por meio das
Autorizações de Publicação (APs) emitidas pela agência
antes de cada veiculação.
Ademais, cabe destacar que, no que concerne à
campanha Drogas, se encontram nos autos apenas o
supracitado o�cio OF/SEG-ES/Nº. 63/2012, as notas
fiscais emitidas pela agência A4 Publicidade e Marketing
Ltda. e pelos veículos, as tabelas de preços dos mesmos,
os pedidos de inserção, as autorizações de publicação
e os respectivos comprovantes de veiculação. Ou seja,
além do o�cio da SEG-ES, não há qualquer registro que
evidencie o objetivo, o público-alvo e a abrangência
da campanha, bem como a aprovação da estratégia de
mídia.
Portanto, as despesas com veiculação de anúncios
da campanha Drogas se distanciaram dos princípios
da eficiência, da finalidade, do interesse público, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, uma
vez que os anúncios foram veiculados em uma grande
quantidade de veículos, a um alto custo, sem qualquer
evidenciação dos critérios de escolha utilizados.
É importante ressaltar que não estamos apontando
ausência de interesse público na realização da Campanha
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Anti-Drogas, mas sim a ausência de interesse público na
escolha dos meios de veiculação das peças publicitárias.

envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora.

Desta forma, apresentam indícios de irregularidade,
com possível dano ao erário estadual no montante de
R$ 202.995,90, equivalentes a 89.864,9342 VRTEs:

DAS JUSTIFICATIVAS

A prestação de serviços pela empresa A4 Publicidade e
Marketing Ltda., sem apresentação do Plano de Mídia,
contendo a definição dos veículos de comunicação
e o porquê de sua escolha, as metas de cobertura e
frequência, a programação de veiculação, o formato das
peças e a distribuição da verba financeira disponível;

A defesa tece inúmeras considerações acerca da
campanha anti-drogas, sua finalidade, público alvo,
bem como faz comentários pontuais acerca das peças
utilizadas (back pus, outdoor, revistas e etc).

A autorização da prestação dos serviços pela Assessora
de Comunicação da SEJUS e responsável pela fiscalização
do Contrato nº 019/2011, Sr.ª Rhuana Maria Santos
Ribeiro, sem apresentação do Plano de Mídia pela
empresa A4 Publicidade, contendo a definição dos
veículos de comunicação e o porquê de sua escolha,
as metas de cobertura e frequência, a programação de
veiculação, o formato das peças e a distribuição da verba
financeira disponível;
A autorização do pagamento dos serviços pelo Secretário
de Estado da Justiça, Sr. Ângelo Roncalli de Ramos
Barros, e pela Subsecretária de Estado da Justiça para
Assuntos Administrativos, Sr.ª Maria de Lourdes Soares,
sem apresentação do Plano de Mídia pela empresa
A4 Publicidade, contendo a definição dos veículos de
comunicação e o porquê de sua escolha, as metas de
cobertura e frequência, a programação de veiculação, o
formato das peças e a distribuição da verba financeira
disponível.
A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores

A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência de
Publicidade contratada)

Revela que nos esclarecimentos das campanhas
há justificativa que motiva o ato administrativo, o
interesse público caracterizado pelo conhecimento a
sociedade das ações do Governo, o plano de mídia com
as emissoras e inserções e, bem como os critérios de
seleção dos veículos de comunicação, aprovados pela
SEJUS e SECOM, afastando definitivamente qualquer
dano ao erário.
Rhuana Maria Santos Ribeiro (Assessora de
Comunicação da SEJUS e Gestora/Fiscal do Contrato
nº 019/2011)
As justificativas apresentadas para este item já foram
reproduzidas no item anterior, porquanto foram
formuladas de forma conjunta pela defendente.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado
da Justiça)
Com relação a este item específico, não se extrai das
alegações do defendente, justificativas que buscassem
refutar os fatos que aqui lhe são imputados.
André de Albuquerque Garcia (Secretário de Estado da
Justiça)
Revela o defendente que a figura do plano de mídia
www.tce.es.gov.br

está representado de forma diversa da apontada
por esse Tribunal, porém se encontra nos autos do
processo de publicidade sob a forma de autorizações de
programações, comprovantes de veiculações, atestos
pelos fiscais nas notas, bem como outras diligências
realizadas previamente à execução dos serviços
pelo gestor de comunicação do Governo do Estado,
representado pela Secretaria de Comunicação – SECOM,
juntamente com a SEJUS.
Destaca, também, que está previsto contratualmente a
obrigação da contratada em manter, durante o período
de no mínimo 5 anos após a extinção das obrigações
acordadas, o acervo comprobatório da totalidade dos
serviços prestado e das peças publicitárias produzidas
oriundas do contrato. Diante disso, entende a defesa que
durante a auditoria, antes de caracterizar inexistente o
plano de mídia por ausência dos autos, seria ponderável
requere junto à SECOM e à empresa contratada a
apresentação dos referidos documentos.
Não obstante, afirma estar juntando aos autos na
presente oportunidade, a manifestação da empresa
contratada A4 Publicidade com o reencaminhamento do
plano de mídia da campanha anti-drogas.
Finaliza manifestando o entendimento de que não
compete ao ora defendente a motivação quanto ao
apontamento aqui relacionado, tendo em vista que a
Secretaria de Comunicação é a responsável por suas
ações no âmbito de sua competência.
Maria de Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da
Justiça para Assuntos Administrativos)
As justificativas apresentadas para este item já foram
reproduzidas no item anterior, porquanto foram
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formuladas de forma conjunta pela defendente.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A questão suscitada no presente item é análoga a do
item anterior, sendo que aqui o questionamento quanto
à ausência dos critérios de escolha dos veículos de
comunicação utilizados cinge-se à Campanha AntiDrogas.
Nesse contexto, entendeu a equipe de auditoria que
com elevado custo para os cofres públicos estaduais, a
SEJUS executou a referida campanha sem apresentar
no processo qualquer justificativa para a quantidade de
veículos e inserções utilizados, sugerindo, para tanto a
devolução do montante de R$ 202.995,90 (duzentos e
dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa
centavos) referentes à totalidade dos valores gastos com
os meios de comunicação utilizados para veiculação da
Campanha Antidrogas.
Mais uma vez, não se questiona a ausência de interesse
público na realização da campanha, mas sim a ausência
de evidenciação dos critérios objetivos de escolha
dos veículos, bem como da quantidade de veículos e
inserções utilizados na peça publicitária.
Importante registrar que a empresa A4 Publicidade
traz como base de suas justificativas informações que
tratariam das “defesas de mídia” que buscam demonstrar
o objetivo, o público alvo, as peças, o plano de mídia e a
seleção dos veículos utilizados na campanha Antidrogas
(ﬂs. 1538/1549).
Pela similitude do assunto tratado, nos reportamos aos
fatos e fundamentos esposados no item anterior para
aqui também sugerir o afastamento da irregularidade,
sugerindo, por outro lado, a determinação para que a
SEJUS, nas situações futuras e análogas, adote medidas

junto aos setores competentes, a fim de proceder com a
devida cautela e objetividade, demonstrando de forma
clara, prévia e expressa nos autos, a justificativa da
escolha dos meios a serem utilizados para veiculação das
campanhas, a fim de se permitir uma avaliação criteriosa
e precisa da pertinência e economicidade dos veículos
propostos.
3.7.3
–
VEICULAÇÃO
DE
INFORME
PUBLICITÁRIO CONTENDO NOMES, FOTOS E
DEPOIMENTOS/ ENTREVISTAS DE AUTORIDADES,
CARACTERIZANDO
PROMOÇÃO
PESSOAL,
EM
DESATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
ADMINISTRATIVOS,
ESPECIALMENTE,
A
IMPESSOALIDADE, A MORALIDADE E O INTERESSE
PÚBLICO, E ACARRETANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
Base Legal: art. 37, caput e § 1º, da Constituição Federal
(princípios da impessoalidade e moralidade), art. 32,
caput e § 1º, da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípios da impessoalidade, moralidade,
eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade,
proporcionalidade e motivação) e art. 9º, caput, da Lei
Federal nº 8.429/1992.
Responsáveis:
Os responsáveis indicados a seguir respondem
solidariamente pelo dano total de R$ 332.500,00
(trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais),
equivalentes a 139.588,5810 VRTEs, até o limite
individual indicado em cada tópico.
Identificação: A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência
de Publicidade contratada)
Conduta: Prestar os serviços constantes da Nota Fiscal
nº 8033, no montante de R$ 332.500,00, relativo a
www.tce.es.gov.br

veiculação de “Informe Publicitário” no Jornal A Tribuna
sobre o programa “Estado Presente”, contendo nomes,
fotos e depoimentos/ entrevistas de agentes políticos
estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A prestação dos serviços, contendo nomes,
fotos e depoimentos/ entrevistas de agentes políticos
estaduais (autoridades), proporcionou promoção
pessoal à custa do erário e permitiu o enriquecimento
ilícito das autoridades promovidas no montante de
R$ 332.500,00 no exercício de 2013.
Identificação: Rhuana Maria Santos Ribeiro (Assessora
de Comunicação da SEJUS e Gestora/Fiscal do Contrato
nº 019/2011)
Conduta: Autorizar a prestação dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 8033, no montante de R$ 332.500,00,
relativo a veiculação de “Informe Publicitário” no Jornal
A Tribuna sobre o programa “Estado Presente”, contendo
nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de agentes
políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A autorização da prestação dos serviços,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades), proporcionou
promoção pessoal à custa do erário e permitiu o
enriquecimento ilícito das autoridades promovidas no
montante de R$ 332.500,00 no exercício de 2013.
Identificação: Maria de Lourdes Soares (Subsecretária
de Estado da Justiça para Assuntos Administrativos)
Conduta: Autorizar o pagamento dos serviços constantes
da Nota Fiscal nº 8033, no montante de R$ 332.500,00,
relativo à veiculação de “Informe Publicitário” no Jornal
A Tribuna sobre o programa “Estado Presente”, contendo
nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de agentes
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políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A autorização do pagamento dos serviços,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades), proporcionou
promoção pessoal à custa do erário e permitiu o
enriquecimento ilícito das autoridades promovidas no
montante de R$ 332.500,00 no exercício de 2013.
DOS FATOS
Por meio do Processo Administrativo nº 57198977, a
SEJUS realizou despesa com a veiculação de informe
publicitário em caderno especial no jornal A Tribuna, a
respeito do programa Estado Presente, no montante de
R$ 332.500,00:
(TABELA)
Veiculado em 15/12/2012, trata-se de informe
publicitário de doze páginas, com “matérias” que
revelam o que é o programa e o que estava sendo feito
para reduzir os índices de homicídios no Espírito Santo,
destacando as principais ações realizadas até a data da
publicação.
Com elevado custo para os cofres públicos
estaduais, verificou-se a presença de nomes, fotos e
depoimentos/ entrevistas de autoridades em diversas
páginas do informe, caracterizando promoção pessoal
das mesmas – prática expressamente vedada pelo artigo
37, § 1º, da CF/88, in verbis:
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

Primeiramente, cabe definir o formato escolhido para
divulgar o programa Estado Presente no caso em tela,
proposto pela própria Rede Tribuna. De acordo com
Wilson da Costa Bueno, Informe Publicitário, também
conhecido como “Publieditorial”, consiste:
[...] numa mensagem publicitária, portanto paga, que
tem a cara de reportagem, de matéria jornalística. Ele
tem como objetivo integrar-se plenamente ao veículo
que está inserido de modo a não ser percebido como
publicidade e, portanto, agregar a credibilidade que
os textos jornalísticos (evidentemente, publicados em
veículos de pres�gio) costumam ter.
Assim, vale ressaltar que o caderno especial publicado
no Jornal A Tribuna é um anúncio publicitário, ainda que
elaborado na forma de matérias jornalísticas, adquirindo
formato semelhante ao da mídia na qual foi veiculado
(jornal). O informe publicitário, como o próprio nome
revela, em essência não difere de modo algum de outras
ações publicitárias.
Nas palavras de Leandro Marshall, doutor em
Comunicação pela PUC-RS, “a no�cia deixa de apresentar
informações e passa a oferecer persuasão”. Portanto,
resta claro que a vedação constitucional, no que se
refere à presença de nomes e imagens que caracterizem
promoção pessoal na publicidade governamental, é
aplicável ao presente caso.
Se considerarmos, não obstante a falta de documentação
esclarecedora da motivação no processo, que a finalidade
do caderno especial era informar a população capixaba a
respeito do programa Estado Presente e seus resultados,
é válido concluir que a citação de nomes, bem como
a inserção de imagens, depoimentos/ entrevistas de
autoridades não era imprescindível para atingir esse
www.tce.es.gov.br

objetivo de comunicação, prática corrente e aceitável
quando se trata de matérias jornalísticas, marcadas pela
objetividade.
No entanto, expressamente vedada em ações de
publicidade governamental, isso porque, ao fazê-lo, a
publicação induz o leitor a vincular os agentes políticos
ali retratados às ações positivas anunciadas no informe
publicitário, resultando em promoção pessoal das
autoridades.
Não se questiona se a referida publicação possui ou
não caráter informativo, visto que é composta por
“matérias” que apresentam o programa Estado Presente
ao leitor, suas principais ações e resultados. Entretanto,
por se tratar de conteúdo pago inserido em um informe
publicitário, é evidente que toda informação ali
apresentada é criteriosamente selecionada de forma a
retratar o programa de forma positiva.
Sendo assim, apesar de possuir caráter informativo, não
se pode olvidar da parcialidade de tais informações,
ali inseridas com o propósito de enaltecer as ações
do governo, bem como os resultados obtidos pelo
programa, tendo como fonte o próprio anunciante.
O que se pretende com o informe publicitário é, em
essência, promover o programa de governo.
A possibilidade de associação entre o conteúdo desta
publicação e as autoridades destacadas fere os princípios
da impessoalidade e da moralidade, bem como
desnatura o caráter informativo previsto no art. 37, §1º,
da Constituição Federal. A respeito desse dispositivo,
Alexandre de Moraes ensina que:
O legislador constituinte, ao definir a presente regra,
visou à finalidade moralizadora, vedando o desgaste e
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o uso do dinheiro público em propagandas conducentes
à promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos, seja por meio de menção de nomes, seja por
meio de símbolos ou imagens que possam de qualquer
forma estabelecer alguma conexão pessoal entre estes e
o próprio objeto divulgado.
[...]
Não poderão, portanto, as autoridades públicas
utilizar-se de seus nomes, de seus símbolos ou imagens
para, no bojo de alguma atividade publicitária,
patrocinada por dinheiro público, obterem ou
simplesmente pretenderem obter promoção pessoal,
devendo a matéria veiculada pela mídia ter caráter
eminentemente objetivo para que atinja sua finalidade
constitucional de educar, informar ou orientar e não
sirva, simplesmente, como autêntico marketing político.
(grifo nosso)
O agente público aproveita-se da publicidade pública
para se autopromover, acrescentando o seu nome, a
sua imagem ou qualquer símbolo que o identifique
pessoalmente, ao invés de tão-somente cumprir o
disposto na norma constitucional. Aproveita-se da
propaganda oficial, custeada pelo erário, para tirar
proveito pessoal ilegal, enriquecendo-se ilicitamente,
porquanto deixou de pagar de seu bolso pela
autopromoção, aproveitando-se do exercício de cargo
público.
Nesse sentido, dispõe o inciso XII de seu art. 9º, que
constitui ato de improbidade administrativa que importa
em enriquecimento ilícito, “usar, em proveito próprio,
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta
Lei”, incluindo os órgãos da administração direta dos

Estados.
É importante lembrar que dentre os símbolos pessoais
do agente público, vedados pela Constituição Federal
na publicidade oficial, incluem-se tanto os logotipos,
como os slogans, as músicas e quaisquer outros recursos
auditivos e visuais que possam identificar determinada
autoridade ou servidor público, especialmente os
apelidos, símbolos e canções utilizados na campanha
política.
Outrossim, as empresas de publicidade também têm
o dever jurídico de recusar a produção e a divulgação
da propaganda oficial autopromocional, uma vez
que, se assim não o fizerem, estarão incorrendo nas
mesmas sanções do agente ímprobo, pelo fato de terem
concorrido para a prática de improbidade administrativa.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a este
respeito no julgamento do Agravo de Instrumento nº
172624-5, de 15/04/1997. Em seu voto, o Ministro
Relator Celso de Mello concluiu que:
O dever governamental de informar a sociedade civil
de todas as obras e realizações administrativas, embora
traduza obrigação essencial que se impõe ao Poder
Público, posto que é inerente ao regime democrático
e modelo de “governo público em público” (Norberto
Bobbio, “O Futuro da Democracia”, p. 86, 1986, Paz
e Terra) – não autoriza o administrador a valer-se
de recursos públicos ou a utilizar-se do aparelho
administrativo, ainda que eventualmente ausente o
intuito da promoção política, para efeito de divulgação
pessoal de seu próprio trabalho. O Estado não se
confunde com a figura do administrador público. O
Governo não se reduz à dimensão pessoal do mandatário
popular. (grifo nosso)
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Apenas a �tulo de exemplo do caráter de promoção
pessoal do “Informativo”, sobressaem as manchetes
de cunho eminentemente publicitário “Juntos pela
cultura de paz” e “Violência dá lugar à cidadania”,
respectivamente abaixo e ao lado da foto, em destaque,
do governador Renato Casagrande, na página 2 da
publicação. Em depoimento, o governador revela
informações que poderiam – e deveriam – facilmente
ser apresentadas ao leitor de maneira objetiva e
impessoal, ou seja, sem qualquer vínculo com a pessoa
do administrador público.
A mesma vinculação entre realizações e autoridades é
observada em outras páginas do caderno especial, em
que cada Secretário presta um depoimento/ entrevista
acerca do programa Estado Presente, na mesma página
em que são destacadas realizações em suas respectivas
áreas de atuação:
(TABELA)
Fonte: Processo nº 57198977.
Para melhor elucidar a infringência aos ditames
constitucionais no presente caso, basta imaginar que a
aparição de autoridades em um comercial de televisão,
informando as ações e resultados do programa Estado
Presente, implantado em seu governo, seria facilmente
caracterizada como promoção pessoal.
Por ação semelhante, o Prefeito Municipal de Jaguarão,
José Cláudio Ferreira Martins, foi condenado a devolver
aos cofres públicos o valor utilizado na produção e
distribuição de um informativo no ano de 2011. O
material divulgado continha matérias, à custa do erário,
exaltando suas atividades junto à Administração, com
notório propósito de autopromoção.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

95

ATOS DO PLENÁRIO

Isto porque a associação entre as realizações da
Administração e os agentes públicos envolvidos afronta
os princípios da impessoalidade e da moralidade,
gerando para aquelas autoridades vantagens pessoais
indevidas à custa do erário. A propaganda no caso em
tela apenas se deu em outro formato, disfarçada de
conteúdo jornalístico e imparcial.
Desta forma, apresentam indícios de irregularidade à
veiculação de “Informe Publicitário” contendo nomes,
fotos e depoimentos/ entrevistas de agentes políticos
estaduais (autoridades), com promoção pessoal, à custa
do erário no montante de R$ 332.500,00, equivalentes
a 139.588,5810 VRTEs, e enriquecimento ilícito das
autoridades promovidas:
A prestação de serviços pela empresa A4 Publicidade
e Marketing Ltda., relativo à veiculação de “Informe
Publicitário” no Jornal A Tribuna sobre o programa
“Estado Presente”, contendo nomes, fotos e
depoimentos/ entrevistas de agentes políticos estaduais
(autoridades);
A autorização da prestação dos serviços pela Assessora
de Comunicação da SEJUS e responsável pela fiscalização
do Contrato nº 019/2011, Sr.ª Rhuana Maria Santos
Ribeiro, relativo a veiculação de “Informe Publicitário”
no Jornal A Tribuna sobre o programa “Estado Presente”,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades);
A autorização do pagamento dos serviços pela
Subsecretária de Estado da Justiça para Assuntos
Administrativos, Sr.ª Maria de Lourdes Soares, relativo a
veiculação de “Informe Publicitário” no Jornal A Tribuna
sobre o programa “Estado Presente”, contendo nomes,
fotos e depoimentos/ entrevistas de agentes políticos

estaduais (autoridades).
A situação apresentada merece esclarecimentos dos
responsáveis, sob pena de ressarcimento dos valores
envolvidos, atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora.
Além disso, deverão apresentar esclarecimentos
sobre a contribuição e participação para produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia
15/12/2012, com notório propósito de autopromoção
à custa do erário, os agentes políticos estaduais
(autoridades) abaixo-relacionados:
Identificação: André de Albuquerque Garcia (exSecretário de Estado da Justiça, ex-Secretário de Estado
de Ações Estratégicas e atual Secretário de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.
Identificação: Klinger Marcos Barbosa Alves (Secretário
de Estado da Educação)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).
www.tce.es.gov.br

Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.
Identificação: José Tadeu Marino (Secretário de Estado
da Saúde)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.
Identificação: Vanderson Alonso Leite (Secretário de
Estado de Esportes e Lazer)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.
Identificação: Maurício José da Silva (Secretário de
Estado da Cultura)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
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agentes políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.
Identificação: Henrique Geaquinto Herkenhoﬀ (exSecretário de Estado da Segurança Pública e Defesa
Social)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.
Identificação: Iranilson Casado Pontes (Secretário de
Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento
Urbano)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).

Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.
Identificação: (Rodrigo Coelho do Carmo (ex-Secretário
de Estado da Assistência Social e Direitos Humanos)
Conduta: Contribuir e participar da produção do “Informe
Publicitário” sobre o programa “Estado Presente”,
veiculado junto com o Jornal A Tribuna do dia 15/12/2012,
contendo nomes, fotos e depoimentos/ entrevistas de
agentes políticos estaduais (autoridades).
Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.

Nexo Causal: A contribuição e a participação na produção
do “Informe Publicitário” sobre o programa “Estado
Presente”, com notório propósito de autopromoção,
proporcionou enriquecimento ilícito à custa do erário.

Cabe aqui ressaltar que não há espaço para estas
autoridades alegarem desconhecimento dos objetivos
do “Informe Publicitário”, pois na própria Proposta
Comercial apresentada pela Rede Tribuna já constava,
entre os pontos e pautas a serem abordados, a
realização de depoimentos/ entrevistas com diversas
autoridades. Além disso, as autoridades não concedem
depoimentos/ entrevistas sem prévio agendamento e
sem apoio de suas assessorias de comunicação.

Identificação: Jadir José Péla (Secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e
Trabalho)

Concluímos que as autoridades deveriam ter agido com
precaução, buscando informações sobre o custeio do
“Informe Publicitário” pelos cofres públicos, negando-se
www.tce.es.gov.br

então a contribuir e participar de sua produção.
DAS JUSTIFICATIVAS
A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência de
Publicidade contratada)
As justificativas apresentadas pela defesa neste item
apontam para o fato de que a empresa AQUATRO
obteve acesso ao conteúdo e informações do caderno
especial Estado Presente juntamente com o leitor final
no dia da sua veiculação, 15/12/2012, não sendo de
sua responsabilidade a criação, produção e tampouco
autorização das informações veiculadas.
Ressalta que, além da não participação ou ingerência
no processo de elaboração, a AQUATRO não teve prévio
conhecimento do conteúdo que seria divulgado, por
meio do caderno especial Estado Presente, pois nessa
categoria de projeto diferenciado a elaboração e a
aprovação do caderno especial ocorre entre o veículo
(Jornal A Tribuna) e o Governo (cliente).
Não obstante, ainda menciona que o exame acurado
feito ao longo do caderno especial Estado Presente não
evidencia o desvirtuamento da finalidade a ser alcançada
naquele intuito de verdadeiramente laurear o Estado
Democrático de Direito revelando ao povo os programas
traçados por seu representante eleito.
Rhuana Maria Santos Ribeiro (Assessora de
Comunicação da SEJUS e Gestora/Fiscal do Contrato
nº 019/2011)
A defesa relata, dentre outras coisas, que no caso
em análise em momento algum houve elogio,
autoenaltecimento das autoridades, pelo contrário,
o caráter da mídia foi meramente informativo, o foco
foram os programas, resultados, ações em detrimento
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da pessoa do gestor/autoridade pública, na medida
em que ao darem entrevista ou depoimento ao jornal
A Tribuna, cingiram-se a descrever de forma objetiva e
impessoal o programa “Estado Presente”, detalhando
suas metas, investimentos, parceiros, serviços prestados
à população e avaliando, ainda, os resultados alcançados,
com destaque para a perspectiva de redução do índice
de homicídio registrado no Estado do Espírito Santo.
Maria de Lourdes Soares (Subsecretária de Estado da
Justiça para Assuntos Administrativos)
Em linhas gerais, alega a defendente que foi responsável
neste processo, única e exclusivamente pela autorização
de pagamentos dos serviços e não poderia deixar de
fazê-lo já que houve atesto, comprovação da prestação
do serviço e que todos os documentos exigidos para o
ato de pagamento, foram apresentados.
Ressalta que não foi responsável pelo projeto da
campanha “Estado Presente” e, pelo princípio da
segregação de funções, não caberia a mesma questionar
posicionamento técnico do gestor do processo/projeto
já que estes são responsáveis por suas ações no âmbito
de sua competência.
Destarte, entende que a irregularidade deve ser afastada
por dois motivos: a uma porque restou comprovado
que não houve promoção pessoal dos gestores; a duas
porque a defendente realizou pagamento de serviço
prestado, atendendo a vedação do enriquecimento sem
causa da Administração Pública face ao particular, tendo
a autorização de pagamento sido embasada em parecer
técnico e atesto da área técnica responsável.
André de Albuquerque Garcia (ex-Secretário de Estado
da Justiça, ex-Secretário de Estado de Ações Estratégicas

e atual Secretário de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social)
Em síntese apertada, a defesa alega que propaganda
institucional objetivou apenas registrar por meio de
textos, depoimentos, entrevistas, imagens, ações
disponibilizadas, não vinculando a matéria ao nome ou
imagem da autoridade pública.
Cita diversas jurisprudências que buscam defender os
argumentos que ora apresenta.

ilegalidade, haja vista que o uso de tais expedientes
(nomes, símbolos ou imagens) em propaganda oficial
somente é vedado pelo texto constitucional quando
evidenciada a tentativa de autopromoção de agente
público à custa do erário. Inexistindo prova de promoção
pessoal, o uso de nomes, símbolos ou imagens é
admitido pelo texto constitucional.
Cita inúmeras jurisprudências a fim de consolidar o seu
entendimento.

Registra, ainda, que não tem vinculação políticopartidária nem empresarial neste Estado, uma vez que
exerce função de Procurador do Estado de Pernambuco,
estando cedido ao Governo do Espírito Santo, atuando
como Secretário de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social, não havendo, portanto, nenhum liame
de natureza subjetiva que possa configurar qualquer
interesse na autopromoção do ora defendente, pela
circunstância indiscu�vel de não haver condição factual
de aferir qualquer vantagem na mencionada.

José Tadeu Marino (Secretário de Estado da Saúde)

Klinger Marcos Barbosa Alves (Secretário de Estado da
Educação)

As alegações do Sr. Vanderson Alonso Leite em muitos
pontos também se assemelha às justificativas já
apresentadas por outros defendentes (Klinger Barbosa
e José Tadeu).

O defendente buscou demonstrar que o que se veiculou
na propaganda institucional foi apenas registros,
através de textos explicativos, entrevistas, depoimentos
e fotografias, de serviços disponibilizados e obras
desenvolvidas pela Administração estadual no âmbito
do multicitado programa estatal, não vislumbrando na
matéria, vinculação pessoal ao nome ou à imagem de
qualquer autoridade.
Ressalta que não é a mera presença do nome da autoridade
(ou de sua imagem/foto de matéria jornalística) que fará
a propaganda institucional transbordar para a seara da
www.tce.es.gov.br

A defesa do Sr. José Tadeu Marino em diversos pontos
reproduz na íntegra a defesa do Sr.Klinger Marcos
Barbosa Alves, cujos pontos mais relevantes já foram
trazidos à lume, razão pela qual deixamos de transcrever
os argumentos do então Secretário de Estado da Saúde,
passando a nos reportar no presente caso à defesa do Sr.
Klinger Barbosa.
Vanderson Alonso Leite (Secretário de Estado de
Esportes e Lazer)

Acrescenta-se o fato de que o ora defendente alega que
sequer tinha conhecimento que seu depoimento seria
usado na confecção do informe publicitário objeto desta
análise.
Maurício José da Silva (Secretário de Estado da Cultura)
Em síntese, alega o defendente que a veiculação no Jornal
A Tribuna do dia 15 de dezembro de 2012, contendo
matéria publicitária do Projeto Cultura Presente, teve
o intuito de conscientização da população acerca
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da existência do referido projeto desenvolvido pela
Secult, contendo informações culturais, educacionais e
institucionais.

indevida, não era exigível que as demais Secretarias
deixassem de fornecer as informações solicitadas por
quem a decidiu realizar – até porque são públicas.

Revela estar afastada qualquer possibilidade de
caracterização de “promoção pessoal”, lesão ao erário,
dolo ou má-fe.

Assim, entende que mesmo que soubesse previamente
da finalidade da entrevista, não era exigível que o
defendente, Secretário de Segurança, deixasse suas
volumosas atribuições para conferir o conteúdo de peças
de publicidade que sequer tinha sido encomendada
pela sua Pasta, até porque havia – ou era de presumir
que houvesse – setor/servidores especificamente
encarregados dessa atribuição no órgão que teria
encomendado a publicação.

Ressalta tratar-se claramente de um informativo à
população de programação do projeto em evidência
e de um singelo depoimento pessoal do Secretário de
Estado da Cultura sobre os bene�cios do projeto para a
população.
Deste modo, entende que na matéria veiculada, em
momento algum, está caracterizada “autopromoção”
de sua pessoa, má-fé, dolo, dano ao erário ou mesmo
enriquecimento ilícito.
Cita, ainda, entendimento doutrinário e jurisprudencial
que buscam corroborar com a tese defendida pela
defesa.
Henrique Geaquinto Herkenhoﬀ (ex-Secretário de
Estado da Segurança Pública e Defesa Social)
Revela o defendente que não foi a SESP quem tomou
a decisão de encomendar a publicação do encarte
que ora se questiona, de sorte que tal contratação
não era presumivelmente de conhecimento prévio do
defendente.

A despeito de ter sido mencionado na matéria sobre
a SESP, em nenhum trecho dela houve qualquer
consideração acerca das qualidades do defendente ou
de suas ações pessoais, suas falas, sempre coletivas
e claramente em nome do Governo (impessoais,
portanto) apenas explicavam o programa e ressaltavam
a importância de outras instituições, não da SESP e muito
menos do Secretário, não houve, portanto, nenhuma
autopromoção, até porque, o defendente não possuía
qualquer razão plausível para que estivesse por aquele
meio, buscando autopromoção.
Iranilson Casado Pontes (Secretário de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano)

Nesse sentido, alega que sequer recorda da entrevista
dada, que nada tinha de extraordinária que lhe devesse
chamar a atenção, ao contrário, indicava se tratar apenas
de mais uma das centenas de entrevistas que havia até
então concedido sobre o Programa “Estado Presente” e
outros temas relativos à segurança pública.

O defendente apresentou suas justificativas que em
síntese buscaram demonstrar que a publicidade
combatida nesta sede não ultrapassou os limites
previstos na Magna Carta, ostentando nítido caráter
institucional ou oficial, jamais pessoal, rogando-se a esta
Corte o acolhimento da defesa.

Ainda, informa que mesmo que a publicação em si fosse

Jadir José Péla (Secretário de Estado de Ciência,
www.tce.es.gov.br

Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho)
As justificativas apresentadas pelo defendente são
análogas às apresentadas por outros defendentes
(Klinger Barbosa, José Marino, Vanderos Leite, Iranilson
Pontes) e a elas nos reportarmos no presente caso.
(Rodrigo Coelho do Carmo (ex-Secretário de Estado da
Assistência Social e Direitos Humanos)
Em síntese, o defendente aponta pela inocorrência
da irregularidade que lhe é imputada, devendo ser
reconhecida a forma como foi veiculada a matéria
exposta pelo Secretário de Assistência Social no Informe
Publicitário do Governo do Estado – Estado Presente,
não tendo ocorrido ofensa ao preceito do artigo 37,
parágrafo 1º da Carta Magna.
Requer, ainda, que seja decidido pela inadequação da
forma como exposta a “irregularidade”, sem descrição
dos pontos em que a suposta “promoção pessoal”
do defendente ocorreu, de modo individualizado, na
matéria publicada, inibindo a formulação de uma defesa
adequada, extinguindo, com isso, o processo sem
julgamento de mérito.
DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O questionamento apresentado no presente item referese à veiculação do informe publicitário em caderno
especial no jornal A Tribuna, a respeito do programa
Estado Presente, por meio do processo administrativo
nº 5719877 da SEJUS.
De acordo com o entendimento da equipe de auditoria, a
veiculação do informe publicitário em questão, contendo
nomes, fotos e depoimentos/entrevistas de autoridades
estaria caracterizando promoção pessoal, com
violação aos princípios constitucionais administrativos,
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especialmente a impessoalidade, a moralidade e o
interesse público.
Nesse contexto, é imperioso destacar que a publicidade
dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos
públicos, afora se consubstanciar em um dever do
administrador, se revela como verdadeiro direito dos
cidadãos, já que propicia um meio de controle popular
do poder e fortalece outras dimensões da cidadania.
Por tal motivo, a publicidade obrigatoriamente deve
se harmonizar com o princípio da impessoalidade, vez
que não se revela lícito o administrador utilizar-se da
legítima possibilidade de dar publicidade a seus atos
para se autopromover, deturpando, assim, a verdadeira
finalidade da publicidade institucional oficial, qual seja,
educar, informar e orientar, prevista no art. 37, § 1º, da
Constituição Federal, nos seguintes termos:
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional impôs
restrições à publicidade institucional oficial, eis que só
a permitiu mediante a expressa observação do princípio
da impessoalidade. Sendo assim, a propaganda oficial
que ofender tal princípio deixa de ser uma publicidade
institucional legítima e assegurada pelo texto
constitucional para se revelar em verdadeira promoção
pessoal, terminantemente vedada pelo ordenamento
jurídico.
Frente a tais considerações, impõe-se examinar

em que situações a propaganda oficial extrapola os
limites da permitida publicidade institucional oficial
para se consubstanciar em veículo promocional do
agente público, em manifesta afronta ao princípio da
impessoalidade.

De acordo com a equipe, o governador Renato
Casagrande revela no seu depoimento, informações que
poderiam – e deveriam – facilmente serem apresentadas
ao leitor de maneira objetiva e impessoal, ou seja, sem
qualquer vínculo com a pessoa do administrador público.

É preciso ter em mente, em primeiro lugar, que a
Constituição Republicana não veda o uso de nenhuma
palavra, símbolo, frase ou imagem na publicidade
dos atos em relação a programas, obras, serviços e
campanhas públicas, mas sim daqueles elementos que
caracterizem promoção pessoal. Não obstante, para que
se configure a conduta vedada é preciso lançá-los, na sua
inteireza, com o intuito de promover uma ou algumas
pessoas com identificação plena.

Acrescenta, ainda, que a mesma veiculação entre
realizações e autoridades é observada em outras páginas
do caderno especial, em que cada Secretário presta um
depoimento acerca do programa Estado Presente, na
mesma página em que são destacadas realizações em
suas respectivas áreas de atuação.

No caso que ora se examina, sobre a veiculação de
Caderno Especial no jornal “A Tribuna” (ﬂs. 185/197),
com o custo de R$ 332.500,00 (trezentos e trinta e dois
mil e quinhentos reais) aos cofres públicos, cuja matéria
tratava do programa “Estado Presente”, a equipe de
auditoria entendeu que o material jornalístico, além de
apresentar o programa Estado Presente ao leitor, suas
principais ações e resultados, trouxe fotos do governador
e de vários secretários com texto direcionado para a
apresentação do referido programa de Governo, o que
estaria caracterizado enaltecimento das autoridades
destacadas, ou seja, promoção pessoal.
Apenas a �tulo de exemplo do caráter de promoção
pessoal do informe, a equipe destacou as manchetes de
cunho eminentemente publicitário “Juntos pela cultura
de paz” e “Violência dá lugar à cidadania” situadas,
respectivamente, abaixo e ao lado da foto, em destaque,
do governador Renato Casagrande, na página 2 da
publicação (ﬂs. 187).
www.tce.es.gov.br

A questão fundamental a ser solucionada é: o informe
publicitário veiculado juntamente com a imagem e
o nome do governador e outros agentes públicos
caracteriza promoção pessoal das referidas autoridades?
Verifica-se que às ﬂs. 185/197 estão encartadas as
matérias mencionadas pela equipe de auditoria. Da leitura
do referido informativo, extrai-se várias informações
que foram passadas ao leitor acerca do programa Estado
Presente, tais como os pilares do programa, metas, áreas
prioritárias de instalação, parceiros, ações realizadas,
investimentos, serviços oferecidos à população, bem
como os resultados alcançados e as perspectivas futuras,
dentre outras informações que ali foram registradas para
conhecimento da sociedade.
Nesse sentido, pode-se concluir, após a leitura do
informativo em debate, que o fato dos agentes
públicos terem aparecido, em fotos e depoimentos,
tal circunstância, por si só, não caracteriza promoção
pessoal, de modo a ensejar a devolução da totalidade do
valor investido com a publicação da matéria.
A propósito, convém citar a lição autorizada do professor
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J. CRETELLA JR. a respeito do correto entendimento do
caráter educativo e informativo da publicidade dos atos
estatais:
O caráter educativo, informativo ou de orientação social
da publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas de órgãos públicos é imposição da regra
jurídica constitucional. O Chefe do Executivo, ao
inaugurar escola ou biblioteca, dará especial ênfase ao
empreendimento, assinalando a importância educativa
do ato. Do mesmo modo, será educativa e informativa
toda publicidade em torno da importância da instalação
de postos de saúde e de vacinação para enfrentar surtos
epidemiológicos. (Comentários à Constituição de 1988,
Forense Universitária, vol. IV, p. 2.252/2.253).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao enfrentar
o tema, consignou.
A regra moralizadora do art. 37, § 1º, da Constituição
da República, que veda a possibilidade de mencionar
nomes, símbolos ou imagens de autoridades ou
serviços públicos em propaganda e publicidade oficial
de Município, inclusive, exige que essa inserção
seja conducente à propaganda pessoal, hábil para
caracterizar o desvio de finalidade e, então, ensejar a
ação popular (art. 2º da Lei nº 4.717, de 1965). No caso,
para verificar-se a ocorrência de promoção pessoal há de
se indagar sobre o propósito da indigitada publicação.
De sua leitura, verifica-se o nítido propósito informativo
das realizações da gestão administrativa que se findava.
O aproveitamento mediato dos administradores,
justamente porque futuro e eventual, é meramente
presuntivo, distante da lesividade efetiva (Apelação Cível
n. 260.455-1, Rel. Des. José Santana, j. 18/12/96, LEX JTJ
198/22).

Nesse passo, convém noticiarmos que esta Corte
de Contas, ao tratar do tema promoção pessoal de
autoridades e agentes públicos, firmou entendimento
no sentido de que a regra estatuída no art. 37, § 1º, da
CF/88, não veda a mera inclusão de nomes, símbolos
ou imagens desde que tais inserções não caracterizem
promoção pessoal.
Eis excertos dos julgados que acenam nesse sentido:
ACÓRDÃO TC-578/2013
Versam os autos acerca de Recurso de Reconsideração
interposto por (...), com vistas à reforma do Acórdão
TC-0619/2008, prolatado nos autos do processo TC2482/2007, que julgou irregulares as contas da Câmara
Municipal de Baixo Guandu, referentes ao exercício de
2006, apenando-o com multa no valor correspondente
a 1.000 (mil) VRTEs, tendo em vista os seguintes
procedimentos: (...) 1.2. Utilização irregular do veículo de
imprensa oficial Jornal “Tribuna Livre” pelos vereadores,
para promoção pessoal - infringência do artigo 37, § 1º
da Constituição Federal.
(...) Compulsando os autos, observo neste item, que
a área técnica utilizou-se de um critério estritamente
subjetivo para imputar tal irregularidade ao responsável.
Disse que houve exposição de nomes de vereadores de
forma exacerbada, porem não identificou o quantum.
Além disso, com relação à promoção pessoal, a
compreensão de seu sentido requer análise cuidadosa.
(...) O parágrafo primeiro do artigo 37 da Constituição
Federal não veda a mera inclusão de nomes, símbolos
ou imagens. Veda, isso sim, a inserção de nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal. Ao empregar a expressão restritiva “que
[...]”, a norma jurídica passa a reconhecer que é
www.tce.es.gov.br

possível a veiculação de nomes, símbolos ou imagens
de autoridades ou servidores na publicidade oficial,
sem que seja caracterizada a promoção pessoal. Do
contrário, o texto do dispositivo seria peremptório e
findaria com um ponto após a expressão “imagens”.
Ora, se o dispositivo sob análise tivesse como redação:
“A publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens.”,
seria forçoso reconhecer que toda e qualquer menção
a nomes ou imagens de agentes públicos constituiria
ofensa à norma.(...) Vemos então que a veiculação dos
nomes e eventuais imagens dos vereadores no contexto
das matérias, diversamente do que foi questionado, não
possui caráter de promoção pessoal, eis que não trata
da pessoa do vereador, mas de no�cia por ele veiculada.
Lado outro, afirma a Área Técnica, “que, neste caso,
existe inviabilidade técnica em se apurar o quantum
do erário que teria sido comprometido, posto que tais
veiculações contemplavam fragmentos de páginas e
não toda a edição impressa, logo, inviável seria o cálculo
para alcançar o valor exato da despesa realizada com a
veiculação de tais matérias. (g.n).
Por todas essas razões, relevo a irregularidade. (Processo
TC 2381/2009, Data da sessão: 19/11/2013 Relator:
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO Natureza: RECURSO
DE RECONSIDERACAO).
ACÓRDÃO TC-1004/2014 – PLENÁRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob
a responsabilidade dos Srs. Max Freitas Mauro Filho,
Roberto Antônio Belling Neto, Saturnino Freitas Mauro
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e Antônio Ramos Barbosa, bem como as Sras. Beatrice
E. Maciel de Aguiar e Luciene Paiva Bastos, referente ao
exercício de 2007, indicando indícios de irregularidades,
conforme constou da Instrução Técnica Inicial ITI
738/2008 (ﬂs.1987/2040), nos termos da qual foi
prolatada a Decisão Preliminar TC 0025/2009 (ﬂs. 2048),
promovendo-se a citação dos responsáveis (Termos
de Citação nºs 048, 049, 050, 051, 052 e 053/09 – ﬂs.
2049/2054.).

Essa questão atinente à publicidade na Administração
Pública tem sido assunto recorrente nos Tribunais e
teve especial atenção do Constituinte que, já no art. 37,
§ 1º, da Carta da República, estabeleceu uma diretriz e
um limite, com o ﬂagrante objetivo de evitar a violação
dos princípios da impessoalidade e da moralidade
administrativa, fazendo uso da máquina pública e dos
recursos do erário para veiculação do nome e imagem
de agentes políticos: (...)

[...]

Insta frisar que a questão dos limites entre a divulgação
informativa de ações da Administração e a promoção
pessoal do gestor é sempre polêmica. Resta então,
após detida leitura do Caderno Especial mencionado,
ﬂs. 1265/1276, verificar se o limite foi ultrapassado,
caracterizando marketing político que a CRFB buscou
expressamente vedar

Sobre a veiculação de Caderno Especial no jornal “A
Tribuna”, com o custo de R$ 180.000,00 aos cofres
públicos, que tratou dos 60 anos de emancipação política
de Vila Velha, a equipe de auditoria constatou que o
material jornalístico, além de mostrar obras e realizações
da PMVV, trouxe fotos (numa única página quatro fotos)
e entrevista com o Prefeito Max de Freitas Mauro Filho
com texto direcionado para a apresentação de seu
programa de Governo, o que caracterizou enaltecimento
da pessoa do Prefeito à frente da Administração do
Município, ou seja, promoção pessoal.
[...]
Às ﬂs. 1265/1276 estão encartadas as matérias
mencionadas pela Área Técnica. Em 12 páginas de
um caderno especial, houve quatro trechos, de duas
linhas cada, destacados pela área técnica, que estariam
enaltecendo a figura do Prefeito e que seriam suficientes
para impeli-lo a ressarcir ao Município todo o valor
investido na veiculação da publicidade em questão.
Discordo da Área Técnica também quanto à promoção
pessoal do Prefeito no Caderno Especial veiculado no
jornal A Tribuna, conforme apontado no item I.6 da ITC.

[...]
Entretanto, no Caderno Especial em questão observo
que houve a divulgação de várias matérias de caráter
informativo, como os últimos investimentos e a
localização de postos de saúde do Município, a divulgação
sobre a construção do Centro Federal de Ensino Técnico,
sobre o Centro do Empreendedor, além de divulgação
sobre a instalação de multinacionais no Município.
Ademais, o próprio Parecer Consulta 010/2005 desta
Corte de Contas aventa a possibilidade de haver a
exposição de foto do gestor.
[...]
Entendo que o caráter da matéria é, pois,
predominantemente
informativo.
Os
trechos
da entrevista destacados pela Área Técnica não
demonstram promoção pessoal. Como foram extraídos
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isoladamente de respostas dadas a perguntas, a
prima facie até podem sugerir enaltecimento pessoal,
mas dentro do contexto da reportagem claramente
se verifica que a pretensão era mesmo informar a
população sobre diversos assuntos de interesse público.
Nesses termos, afasto a irregularidade de que trata o
item I.6 – veiculação de publicidade com característica
de promoção pessoal.
(PROCESSO - TC-3950/2008 - APENSOS: 3361/2006,
542/2008, 1982/2008, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun)
Diante dos fatos e razões acima expostos, entendemos
pelo afastamento da presente irregularidade.
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Com relação ao presente Processo TC 5144/2013, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 56/2013
e da ITI 962/2013, levando-se em conta as análises aqui
procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela
manutenção das irregularidades descritas nos itens 3.1
(subitem 3.1.1), 3.2 (subitem 3.2.1), 3.3 (subitem 3.3.1),
3.4 e 3.5 desta ITC conforme segue:
4.1.1 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO
MENSAL DE PESSOAL ESTABELECIDO EM CONTRATO
Processo nº 56343000/2012 (Referência item 3.1 –
subitem 3.1.1 desta ITC e item 2.1.1 da ITI 962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
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Responsável: INAP – INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL LTDA (Empresa Prestadora
de Serviço)
Ressarcimento: R$ 874.071,28 (oitocentos e setenta e
quatro mil e setenta e um reais e vinte e oito centavos),
equivalentes a 385.959,7110 VRTEs
4.1.2 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO CONTRATAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
INTERNOS ESTABELECIDO EM CONTRATO
PROCESSOS nos 34737979/2006 e 40171841/2008
(Referência item 3.2 – subitem 3.2.1 desta ITC e item
2.2.1 da ITI 962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: INAP – INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL LTDA (Empresa Prestadora
de Serviço)
Ressarcimento: R$ 31.708,70 (trinta e um mil e
setecentos e oito reais e setenta centavos), equivalentes
a 17.666,3885 VRTEs
4.1.3 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO
MENSAL DE PESSOAL ESTABELECIDO EM CONTRATO.
PROCESSO Nº 48192767/2010 (Referência item 3.3,
subitem 3.3.1 desta ITC e item 2.31 da ITI 962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República

Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda (Empresa Prestadora do Serviço.
Ressarcimento: R$
231.470,9370 VRTEs

525.393,77,

equivalentes

a

4.1.4 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO CONTRATAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
INTERNOS ESTABELECIDO EM CONTRATO (Referência
item 3.4 desta ITC e item 2.3.2 da ITI 962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda (Empresa Prestadora de Serviço)
Ressarcimento: R$ 234.038,76 (duzentos e trinta e
quatro mil e trinta e oito reais e setenta e seis centavos),
equivalentes a 107.497,9715 VRTEs.
4.1.5 – SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DO CÁLCULO INDEVIDO DA MÉDIA DE INTERNOS PARA
O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS VARIÁVEIS (Referência
item 3.5 desta ITC e 2.3.3 da ITI 962/2013)
Base Legal: caput do artigo 70 da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), caput
do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade), artigo 63 da Lei Federal nº
www.tce.es.gov.br

4.320/1964 e Cláusula Terceira do Contrato nº 009/2011.
Responsável: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda (Empresa Prestadora de Serviço)
Ressarcimento: R$ 66.616,86 (sessenta e seis mil e
seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos),
equivalentes a 29.791,3112 VRTEs
4.2. Por todo o exposto, sugere-se a conversão do
processo em Tomada de Contas Especial, na forma
do artigo 201 da Resolução 261/2013, e diante do
preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1 Rejeitar a preliminar suscitada pela empresa INAP
– Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda., na
forma do subitem 2.1 desta ITC,
4.2.2 Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda., ao ressarcimento de R$ 905.779,98 (novecentos
e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa
e oito centavos), equivalentes a 403.626,0995 VRTEs,
em razão do cometimento das infrações que causaram
injustificado dano ao erário, dispostas nos itens 3.1
(subitem 3.1.1, valor de 874.071,28, equivalente a
385.959,7110 VRTEs) e 3.2 (subitem 3.2.1, valor de R$
31.708,70, equivalente a 17.666,3885 VRTEs) desta ITC;
4.2.3 Acolher as razões de justificativa da Srª Maria
Lúcia de Paula, Maria de Lourdes Soares, Sr. Ângelo
Roncalli de Ramos Barros, Edivaldo Lourenço dos Santos
Junior, Luzimar da Conceição, Cléria de Almeida da Silva,
quanto aos itens 3.1(subitem 3.1.1) e 3.2 (subitem 3.2.1)
desta ITC, excluindo suas responsabilidades quanto aos
itens auditados;
4.2.4 Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
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Reviver Administração Prisional Ltda, ao ressarcimento
de R$ 826.049,36 (oitocentos e vinte e seis mil, quarenta
e nove reais e trinta e seis centavos), equivalentes a
368.760,2197 VRTE, em razão do cometimento das
infrações que causaram injustificado dano ao erário,
dispostas nos itens 3.3 (subitem 3.3.1, valor de R$
R$ 525.393,77, equivalentes a 231.470,9370 VRTEs),
3.4 (valor de R$ R$ 234.038,76, equivalentes a
107.497,9715 VRTEs.) e 3.5 (valor de R$ 66.616,86,
equivalentes a 29.791,3112 VRTEs ) desta ITC;
4.2.5 Acolher as razões de justificativa do Sr. Flávio de
Oliveira Ogioni, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aline
Ozório Venturini, Ângelo Roncalli de Ramos Barros,
André de Albuquerque Garcia, Maria de Lourdes
Soares, Oberacy Emmerich Junior, quanto aos itens
3.3 (subitem 3.3.1), 3.4 e 3.5 desta ITC, excluindo suas
responsabilidades quanto aos itens auditados;
4.2.6 Acolher as razões de justificativa da Srª Neidemara
Aparecida Felipin Ribeiro, quanto ao item 3.6 desta
ITC, excluindo sua responsabilidade quanto aos item
auditado;
4.2.7 Acolher as razões de justificativa da empresa A4
Publicidade e Marketing Ltda, bem como da Srª Rhuana
Maria Santos Ribeiro, Maria de Lourdes Soares, Sr.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros, André de Albuquerque
Garcia, Klinger Marcos Barbosa Alves, José Tadeu Marino,
Vanderson Alonso Leite, Maurício José da Silva, Henrique
Geaquinto Herkenhoﬀ, Iranilson Casado Pontes, Jadir
José Péla, Rodrigo Coelho do Carmo quanto ao item 3.7
(subitens 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3) desta ITC, excluindo suas
responsabilidades quanto ao item auditado;
4.3 – Sugere-se, ainda, com amparo no inciso III, do
artigo 57 da LC 621/2012, que esta Corte de Contas,

DETERMINE:
4.3.1 - a SEJUS, que nas situações futuras e análogas,
adote medidas junto aos setores competentes, a fim
de proceder com a devida cautela e objetividade,
demonstrando de forma clara, prévia e expressa nos
autos, a justificativa da escolha dos meios a serem
utilizados para veiculação das campanhas, a fim de se
permitir uma avaliação criteriosa e precisa da pertinência
e economicidade dos veículos propostos.
4.4 - Por fim, cumpre ressaltar que há pedidos de
SUSTENTAÇÃO ORAL firmados em favor de Rhyana Maria
Santos Ribeiro (ﬂs. 2205/2222), André de Albuquerque
Garcia (ﬂs. 2309/2326), Klinger Marcos Barbosa Alves
(ﬂs. 1613/1627), Henrique Geaquinto Herkenhoﬀ (ﬂs.
1644/1655), Vanderson Alonso Leite (ﬂs. 1976/1977),
Maria de Lourdes Soares (ﬂs. 2007/2041) e Oberacy
Emmerich Júnior (ﬂs. 2356/2359).
- Manifestação Técnica 01440/2017
[...]
2. DA ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL
2.1 DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO
Tendo em vista a ocorrência do fenômeno da preclusão,
aperfeiçoado quando da apresentação das justificativas
em resposta à citação, somente serão analisadas, nesta
peça, matérias de defesa eventualmente ignoradas pela
ITC 1787/2017 e documentos novos, que se referem a ITI
962/2013, nos termos do artigo 328, § 1º da Resolução
n.º 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espirito Santo).
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes
poderão juntar documento novo. (Redação dada pela
Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
www.tce.es.gov.br

§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente,
mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para
a verdade material. (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 006, de 12.4.2016).
2.2 DA ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADA
PELO SR. MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA
Em análise à sustentação oral apresentada pelo Sr.
Maurício José da Silva, por meio de seu patrono (ﬂs.
2381), contida nas notas taquigráficas (ﬂs. 2640/2642),
percebe-se que não houve novos argumentos ou
fatos que já não tivessem sido apresentados nos
esclarecimentos trazido aos autos quanto da citação (ﬂs.
1784/1807), sustentando, em síntese:
A Secretaria de Estado e Cultura não patrocinou
financeiramente o encarte publicitário, não sendo o
defendente o ordenador de despesa e;
O material não constitui promoção pessoal;
As mencionadas teses de defesa foram apreciadas
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1787/2017
(ﬂs. 2591/2597), tendo inclusive sido afastada a
responsabilidade do mesmo, como se depreende da
conclusão (ﬂs. 2601):
4.2.7 Acolher as razões de justificativa da empresa A4
Publicidade e Marketing Ltda, bem como da Srª Rhuana
Maria Santos Ribeiro, Maria de Lourdes Soares, Sr.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros, André de Albuquerque
Garcia, Klinger Marcos Barbosa Alves, José Tadeu Marino,
Vanderson Alonso Leite, Maurício José da Silva, Henrique
Geaquinto Herkenhoﬀ, Iranilson Casado Pontes, Jadir
José Péla, Rodrigo Coelho do Carmo quanto ao item 3.7
(subitens 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3) desta ITC, excluindo suas
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responsabilidades quanto ao item auditado; (nosso grifo)

internos para o faturamento dos serviços variáveis.

Dessa forma, tendo em vista que as teses de defesa
apresentadas em sede de defesa oral já foram apreciadas
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1787/2017,
entendemos que não subsistem razões de ordem fática
ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações
já examinadas conclusivamente, bem como, que a fase
de instrução do processo encontra-se ultimada nos
termos do caput do art. 321 da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo).

3.3.1 Superfaturamento de serviços e pagamento
irregular da despesa, decorrente da não disponibilização
do quantitativo mensal de pessoal estabelecido em
contrato;

Destaque-se, que no presente feito, oportunizou-se,
conforme preconizam a Lei Orgânica (LC 621/2012) e
o Regimento Interno (Res. 261/2013) deste Tribunal,
ampla defesa aos responsáveis citados.
Portanto, deve ser mantida a análise procedida na ITC
1787/2017, nos termos lá expostos.
2.3 DA ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADA
PELA REVIVER ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL PRIVADA
LTDA.
A ITI 962/2013 imputou responsabilidade à Reviver
Administração Prisional Privada Ltda, pelas seguintes
supostas irregularidades:
Superfaturamento de serviços e pagamento irregular
da despesa, decorrente da não disponibilização do
quantitativo mensal de pessoal estabelecido em
contrato;
Superfaturamento de serviços e pagamento irregular da
despesa decorrente da não contratação do quantitativo
mensal de internos estabelecido em contrato;
Superfaturamento de serviços e liquidação irregular da
despesa, decorrente do cálculo indevido da média de

Os argumentos apresentados na sustentação oral pela
Reviver Administração Prisional Privada Ltda, por
meio de seu preposto (ﬂs.2654), contidos nas notas
taquigráficas (ﬂs. 2645/2649), podem ser sintetizados
nas seguintes teses:
Os serviços contratado trata-se de operacionalização da
penitenciária, incluindo fornecimento de materiais, mão
de obra e equipamentos;
Houve interpretação dúbia quanto aos valores (fixo e
variável) estabelecidos no contrato;
Ocorreram e ocorrem divergências quanto à metodologia
de cálculos;
As glosas contidas nas notas fiscais referente às faltas
dos empregados foram executadas e o dinheiro não foi
pago;
Em análise aos argumentos apresentados pela
defendente, percebe-se que somente a alegação do não
pagamento dos valores glosados nas notas fiscais, pela
ausência dos empregados é diversa das já apresentadas
quanto da citação (ﬂs. 1439/1458).
Contudo, não foram apresentados documentos que
pudessem comprovar a mencionada alegação.
Em se tratando de sustentação oral, o Regimento Interno
deste Tribunal permite a juntada de documentos na forma
de seu art. 328, §1º, ou seja, quando presentes fatos
ou documentos novos que impactem nas conclusões
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firmadas pela área técnica, não sendo permitido pelo
nosso regimento a reanálise de argumentos jurídicos que
não digam respeitos a tais documentos ou fatos novos,
caso contrário estaríamos infringindo o Regimento.
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes
poderão juntar documento novo. (Redação dada pela
Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente,
mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para
a verdade material. (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 006, de 12.4.2016).
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo
por ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator
a verificação do atendimento ao parágrafo anterior
como condição de juntada aos autos, podendo adiar o
julgamento do processo ou determinar o cumprimento
de diligências que entender pertinentes. (Redação dada
pela Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
Com efeito, a fase de sustentação oral não pode ser
entendida como réplica à fase de Instrução Técnica
Conclusiva, a uma por faltar previsão legal no nosso
regimento, que é expresso nos casos que possibilitam
a reabertura da instrução e a juntada de documentos
na fase de sustentação oral, não sendo contemplada
a possibilidade de apresentação de argumentos
jurídicos novos desconectados aos documentos novos
juntados; a duas por já estar precluso ao defendente a
possibilidade de aventar novos argumentos jurídicos,
cujo momento para alegação restou encerrado quando
da apresentação de sua defesa, isto é, consumou-se a
preclusão consumativa, conforme art. 322 e §§ do nosso
Regimento Interno:
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Art. 322. As alegações de defesa e as razões de justificativa
serão admitidas dentro do prazo determinado na citação.

ESPECIAL AgRg no REsp 1134648 RJ 2009/0076156-7
(STJ) Data de publicação: 07/05/2013.

§ 1º A juntada de documentos novos e a entrada de
memoriais serão admitidos na forma do art. 328 deste
Regimento.

Ressalte-se que a busca da “verdade real” ou “material”
não justifica a ausência de rito ou a ausência de
preclusão dos atos da parte, mormente quando ela teve
oportunidade e efetivamente utilizou-se de seu direito
para se manifestar nos autos.

§ 2º O Relator não conhecerá de alegações de defesa ou
razões de justificativas que contrariem o disposto neste
artigo.
Desta forma, nosso entendimento, consubstanciado no
Regimento Interno, é pela possibilidade de análise dos
memoriais e de documentos novos, na forma como
conceituado no art. 328, isto é, análise de documentos
e fatos preexistentes – mas ignorados ou inacessíveis –,
e/ou supervenientes, que possam afetar as conclusões
havidas.
Ressaltamos que também podem ser objeto de análise
vícios processuais qualificados como nulidades absolutas,
pois não precluem e podem ser alegados a qualquer
tempo. Até mesmo vícios que ensejam nulidade relativa,
ocorridos em fases anteriores, já estariam preclusos,
haja vista que devem ser alegados no primeiro momento
em que a parte falar nos autos, conforme entendimento
da nossa jurisprudência pátria:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
DUAS
ETAPAS.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
RELATIVA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULITTE
SANS GRIEF. 1. A nulidade relativa deve ser alegada na
primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena
de preclusão. 2. Não se declara eventual nulidade se dela
não adveio prejuízo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

Os argumentos e teses devem ser aventadas no
momento oportuno, sob pena de preclusão, não sendo
aceitável que a discussão sobre o tema do processo se
prolongue demasiadamente com a apresentação de
“defesas” extemporâneas e que venham a inovar em
teses jurídicas após a correta instrução processual.
De certo, após a instrução processual apenas admitese a inovação quanto a fatos ou documentos novos, e
quanto a nulidades absolutas, pois não precluem, todo
o resto deve ser deixado para o momento processual
de eventual recurso, se entender necessário a parte,
tendo em vista sua devolutividade ampla quanto a fatos
e teses jurídicas, tudo na forma do rito predisposto pelo
Regimento Interno deste Tribunal.
Destaque-se que no presente feito oportunizou-se,
conforme preconizam a Lei Orgânica (LC 621/2012) e
o Regimento Interno (Res. 261/2013) deste Tribunal,
ampla possibilidade defesa ao defendente citado.
E que após percuciente análise procedida por este Núcleo
foi encerrada a instrução do processo, com elaboração
da Instrução Conclusiva competente.
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica
emitir a instrução técnica conclusiva.
Dessa forma, tendo em vista que as teses de defesa
www.tce.es.gov.br

apresentadas em sede de defesa oral e nos memoriais
não aduzem fatos novos, entendemos que não subsistem
razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à
reanálise de alegações já examinadas conclusivamente,
bem como, que a fase de instrução do processo
encontra-se ultimada nos termos do caput do art. 321 da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo).
Desta forma, deve ser mantida a análise procedida na
ITC 1787/2017, nos termos lá expostos.
2.3.2 Superfaturamento de serviços e pagamento
irregular da despesa, decorrente da não contratação
do quantitativo mensal de internos estabelecido em
contrato.
Em síntese, em sede de defesa oral, a empresa informa
que as faturas foram realizadas conforme previsão
contratual.
Acrescenta que quando glosadas pela Secretaria de
Justiça, passou-se a executar de acordo com a nova
instrução, tendo sido, inclusive, autorizado o estorno do
valor cobrado indevidamente.
Em análise, verifica-se que a argumentação quanto à
realização da fatura conforme previsão contratual já foi
apreciada na Instrução Téncica Conclusiva 1787/2017.
No que se refere à autorização do estorno do valor
cobrado indevidamente, o defendente não demonstrou
a devida devolução dos referidos valores pagos
indevidamente, não sendo possível afastar a sua
responsabilidade e imputação do ressarcimento.
Portanto, deve ser mantida a análise procedida na ITC
1787/2017, nos termos lá expostos.
2.3.3 Superfaturamento de serviços e liquidação
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irregular, decorrente do cálculo indevido da média de
internos para o faturamento dos serviços variáveis.
Em síntese, reconhece o equívoco quanto ao cálculo,
informando que a empresa autorizou o desconto dos
valores devidos no crédito que tem para receber com a
Secretaria de Justiça.
Foram anexados os documentos de ﬂs. 2676/2680, onde
a empresa em resposta às notificações efetuadas pela
SEJUS reconhece a dívida e solicita a elaboração de um
calendário para devolução dos valores.
Às ﬂs. 2681/2685, foram apresentados os demonstrativos
de cálculo da fatura referente ao exercício de 2011, os
mesmo já existente nos autos (ﬂs. 1491, 1493, 1494,
2496, 1498).

2 – Superfaturamento de serviços e pagamento
irregular da despesa, decorrente da não contratação
do quantitativo mensal de internos estabelecido em
contrato.
Em sede de defesa oral, o Instituto Nacional de
Administração Prisional, por meio de seu advogado (ﬂs.
1417), em síntese, reporta-se as teses já apresentadas na
defesa quanto da citação (ﬂs. 1712/1755), quais sejam:
Preliminarmente: possível divergência e inobservância
da equipe de auditoria quanto a distinção dos regimes
de execução dos serviços disposto no inciso I e III do
anexo 1 do Contrato Administrativo 12/2007;
Não foi apontado nenhum evento concreto de solução
de continuidade do serviço;

Às ﬂs. 2686, encontra-se demonstrativo de Contas do
período de 01/01/2001 a 31/12/2017.

Os serviços foram executados com alegação de ausência
de profissionais nos meses mencionados;

Em análise, verifica-se que o teor das informações são as
mesmas apresentadas na defesa quando da citação (ﬂs.
1448/1458) e que já foram apreciadas na ITC 1787/2017.

A empresa supriu a ausência dos profissionais, mediante
labor extraordinário de outro profissional e pela
substituição por outro técnico devidamente habilitado;

Portanto, deve ser mantida a análise procedida na ITC
1787/2017, nos termos lá expostos.

O contrato não prevê necessidade de reserva técnica;

2.3 DA ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADA
PELO INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRISIONAL.
A ITI 962/2013 imputou responsabilidade ao Instituto
Nacional de Administração Prisional pelas seguintes
supostas irregularidades:
1 – Superfaturamento de serviços e pagamento irregular
da despesa, decorrente da não disponibilização do
quantitativo mensal de pessoal estabelecido em
contrato;

Em análise, observa-se que as teses de defesa
apresentadas em sede de defesa oral já foram apreciadas
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1787/2017.
Desta forma, entendemos que não subsistem razões de
ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise
de alegações já examinadas conclusivamente, bem
como, que a fase de instrução do processo encontra-se
ultimada nos termos do caput do art. 321 da Resolução
TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo).
Portanto, deve ser mantida a análise procedida na ITC
www.tce.es.gov.br

1787/2017, nos termos lá expostos.
CONCLUSÃO
Considerando a análise procedida face os argumentos
tecidos em sede de defesa oral pelo Sr. Maurício José
da Silva, Reviver Administração Prisional Privada Ltda,
Instituto Nacional de Administração Prisional, concluise opinando, diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013 , no sentido de que
não subsistem razões fáticas ou jurídicas para que se
promovam mudanças nas conclusões consubstanciadas
na ITC 1787/2017, de sorte que mantemos e ratificamos
o que nela foi propugnado.
Por oportuno, com fulcro nos arts.317, § 3º e 207, V,
da Resolução 261/2013, tendo em vista a manutenção
de irregularidades as quais resultaram dano ao erário,
dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 da
ITC 1787/2017, sugere-se a conversão dos autos em
Tomada de Contas Especial.
Por fim, sugere-se o prosseguimento do julgamento
do feito, na forma dos artigos 327 a 329, da Res. TC
261/2013.
[...]
- Manifestação Técnica 01345/2018
[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
2.1. ANÁLISE DOS VALORES DE RESSARCIMENTO
Após análise técnica desta Corte de Contas na
ITC 1787/2017, concluiu-se pela manutenção
das irregularidades, com os seguintes valores de
ressarcimentos para as empresas:
4.2.2. Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
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INAP – Instituto Nacional de Administração Prisional
Ltda. ao ressarcimento de R$ 905.779,98 (novecentos e
cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa
e oito centavos), equivalentes a 403.626,0995 VRTE,
em razão do cometimento das infrações que causaram
injustificado dano ao erário, dispostas nos itens 3.1
(subitem 3.1.1, valor de 874.071,28, equivalente a
385.959,7110 VRTE) e 3.2 (subitem 3.2.1, valor de R$
31.708,70, equivalente a 17.666,3885 VRTE) desta ITC;
4.2.4. Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
Reviver Administração Prisional Ltda. ao ressarcimento
de R$ 826.049,36 (oitocentos e vinte e seis mil, quarenta
e nove reais e trinta e seis centavos), equivalentes a
368.760,2197 VRTE, em razão do cometimento das
infrações que causaram injustificado dano ao erário,
dispostas nos itens 3.3 (subitem 3.3.1, valor de R$
R$ 525.393,77, equivalentes a 231.470,9370 VRTE),
3.4 (valor de R$ R$ 234.038,76, equivalentes a
107.497,9715 VRTE.) e 3.5 (valor de R$ 66.616,86,
equivalentes a 29.791,3112 VRTE ) desta ITC;
Em resposta, o gestor da SEJUS, às ﬂs. 2881, descreve os
seguintes valores a serem ressarcidos e já os já efetuados
pelas empresas:
(TABELA)
Desta feita, se conclui quanto ao INAP que não
foi realizada, até o momento, retenção definitiva,
permanecendo o valor original da ITC de ressarcimento
de R$ 905.779,98 (novecentos e cinco mil, setecentos
e setenta e nove reais e noventa e oito centavos),
equivalentes a 403.626,0995 VRTE. Na justificativa da
SEJUS está bem maior o valor, R$ 6.562.901,12, em
função da consideração de todo o contrato, e não do
exercício financeiro de 2012. Desta forma, o valor para

o ano de 2012 é de R$ R$ 905.779,98, equivalentes a
403.626,0995 VRTE, a ser glosado da empresa, pela
apuração desta Corte de Contas.
Já com relação à empresa REVIVER, a ITC destaca o valor
de R$ 826.049,36 (oitocentos e vinte e seis mil, quarenta
e nove reais e trinta e seis centavos), equivalentes a
368.760,2197 VRTE. Por sua vez, a SEJUZ informa que
já foi realizada retenção, de forma definitiva, na ordem
R$ 479.213,62. Entretanto, este valor é referente a todo
o contrato e não ao exercício financeiro de 2012. Assim,
conforme ﬂ. 2901, o valor de glosa referente ao exercício
de 2012 é de R$ 17.322,75, ficando um montante de
R$ 808.726,66, equivalentes a 361.668,3780 VRTE, a
ser glosado da empresa, pela apuração desta Corte de
Contas.
Destaca-se que, embora esta apuração neste momento
processual esteja somente no exercício de 2012, há
irregularidades em toda a extensão contratual com
valores elevados e ainda não ressarcidos pelas empresas,
em especial a empresa INAP, que neste processado tem
a irregularidade de R$ 905.779,98, sendo que o valor de
ressarcimento para todo o contrato é de R$ 6.562.901,12.
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando os fundamentos expostos nesta
Manifestação Técnica, bem como os elementos
suscitados nas conclusões havidas na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1787/2017, sugere-se o prosseguimento
com julgamento do feito, na forma dos arts. 327 a 329
da Res. TC 261/2013, com adequação somente quanto
ao seguinte item da ITC:
4.2.4. Rejeitar as razões de defesa e condenar a empresa
Reviver Administração Prisional Ltda. ao ressarcimento
www.tce.es.gov.br

de R$ 808.726,66 (oitocentos e oito mil, setecentos e
vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), equivalentes
a 361.668,3780 VRTE, em razão do cometimento de
infrações que causaram injustificado dano ao erário;
[...]
Deve-se destacar, em complemento, que o douto
Ministério Público de Contas, no Parecer 02758/2017,
considerando o alto grau de reprovabilidade nas condutas
das empresas INAP - Instituto Nacional de Administração
Prisional Ltda e Reviver Administração Prisional Privada
Ltda, pugnou pela declaração de inidoneidade dessas
empresas para participar de licitação ou contratar, por
5 (cinco) anos, com a administração pública estadual e
municipal, conforme artigo 140 da Lei Complementar
621/2012.
O dispositivo em questão se refere à aplicação de
penalidade na hipótese de ocorrer fraude comprovada
à licitação. Dessa forma, considerando que as condutas
se referem à fase da execução do contrato, e que a
penalidade de declaração de inidoneidade por parte
do Tribunal de Contas deve ser vista como medida
excepcional, a ser manejada com bastante cautela,
pensamos que imputação de ressarcimento seguida de
multa é medida suficiente para retribuir os atos lesivos
praticados, no âmbito desta Corte.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica in totum e acompanhando parcialmente o
Ministério Público de Contas, divergindo somente no que
se refere à declaração de inidoneidade das empresas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
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LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 MANTER as seguintes irregularidades:
1.1.1 SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO
MENSAL DE PESSOAL ESTABELECIDO EM CONTRATO
Processo nº 56343000/2012 (Referência item 3.1 –
subitem 3.1.1 da ITC 1787/2017 e item 2.1.1 da ITI
962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: INAP – INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL LTDA (Empresa Prestadora
de Serviço)
Ressarcimento: R$ 874.071,28 (oitocentos e setenta e
quatro mil e setenta e um reais e vinte e oito centavos),
equivalentes a 385.959,7110 VRTEs
1.1.2 SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO CONTRATAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
INTERNOS ESTABELECIDO EM CONTRATO
PROCESSOS nos 34737979/2006 e 40171841/2008

(Referência item 3.2 – subitem 3.2.1 da ITC 1787/2017 e
item 2.2.1 da ITI 962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: INAP – INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL LTDA (Empresa Prestadora
de Serviço)
Ressarcimento: R$ 31.708,70 (trinta e um mil e
setecentos e oito reais e setenta centavos), equivalentes
a 17.666,3885 VRTEs
1.1.3 SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO
MENSAL DE PESSOAL ESTABELECIDO EM CONTRATO
PROCESSO Nº 48192767/2010 (Referência item 3.3,
subitem 3.3.1 da ITC 1787/2017 e item 2.31 da ITI
962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda (Empresa Prestadora do Serviço.
Ressarcimento: R$
231.470,9370 VRTEs

525.393,77,

equivalentes

a

1.1.4 SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
PAGAMENTO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
www.tce.es.gov.br

DA NÃO CONTRATAÇÃO DO QUANTITATIVO MENSAL DE
INTERNOS ESTABELECIDO EM CONTRATO (Referência
item 3.4 da ITC 1787/2017 e item 2.3.2 da ITI 962/2013)
Base Legal: artigo 70, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), artigo
70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade) e artigo 63 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
Responsável: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda (Empresa Prestadora de Serviço)
Ressarcimento: R$ 234.038,76 (duzentos e trinta e
quatro mil e trinta e oito reais e setenta e seis centavos),
equivalentes a 107.497,9715 VRTEs.
1.1.5 SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS E
LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE
DO CÁLCULO INDEVIDO DA MÉDIA DE INTERNOS PARA
O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS VARIÁVEIS (Referência
item 3.5 da ITC 1787/2017 e 2.3.3 da ITI 962/2013)
Base Legal: caput do artigo 70 da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da economicidade), caput
do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da economicidade), artigo 63 da Lei Federal nº
4.320/1964 e Cláusula Terceira do Contrato nº 009/2011.
Responsável: Reviver Administração Prisional Privada
Ltda (Empresa Prestadora de Serviço)
Ressarcimento: R$ 66.616,86 (sessenta e seis mil e
seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos),
equivalentes a 29.791,3112 VRTEs
1.2 CONVERTER o processo em Tomada de Contas
Especial, na forma do artigo 201 da Resolução 261/2013,
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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por:
1.2.1 Rejeitar a preliminar suscitada pela empresa INAP
– Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda., na
forma do subitem 2.1 da ITC 1787/2017.
1.2.2 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares
as contas da empresa INAP – Instituto Nacional de
Administração Prisional Ltda., condenando-a ao
ressarcimento de R$ 905.779,98 (novecentos e cinco
mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito
centavos), equivalentes a 403.626,0995 VRTEs, em
razão do cometimento das infrações que causaram
injustificado dano ao erário, dispostas nos itens 3.1
(subitem 3.1.1, valor de 874.071,28, equivalente a
385.959,7110 VRTEs) e 3.2 (subitem 3.2.1, valor de R$
31.708,70, equivalente a 17.666,3885 VRTEs) da ITC
1787/2017, além da aplicação de multa individual de R$
27.173,40 (vinte e sete mil, cento e setenta e três reais e
quarenta centavos) (correspondente a 3% do valor a ser
ressarcido), com base no art. 134 da Lei Complementar
621/2012.
1.2.3 Acolher as razões de justificativa da Srª Maria Lúcia
de Paula, Maria de Lourdes Soares, Sr. Ângelo Roncalli
de Ramos Barros, Edivaldo Lourenço dos Santos Junior,
Luzimar da Conceição, Cléria de Almeida da Silva, quanto
aos itens 3.1(subitem 3.1.1) e 3.2 (subitem 3.2.1) da ITC
1787/2017, excluindo suas responsabilidades quanto
aos itens auditados.
1.2.4 Rejeitar as razões de defesa e julgar irregulares
as contas da empresa Reviver Administração Prisional
Ltda, condenando-a ao ressarcimento de R$ 808.726,66
(oitocentos e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e
sessenta e seis centavos), equivalentes a 361.668,3780
VRTE, em razão do cometimento das infrações que

causaram injustificado dano ao erário, dispostas nos
itens 3.3 (subitem 3.3.1), 3.4 e 3.5 da ITC 1787/2017
(valor dimensionado conforme Manifestação Técnica
01345/2018), além da aplicação de multa individual de
R$ 24.261,80 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta
e um reais e oitenta centavos) (correspondente a 3%
do valor a ser ressarcido), com base no art. 134 da Lei
Complementar 621/2012.
1.2.5 Acolher as razões de justificativa do Sr. Flávio de
Oliveira Ogioni, Gilmar Rodrigues de Almeida, Aline
Ozório Venturini, Ângelo Roncalli de Ramos Barros,
André de Albuquerque Garcia, Maria de Lourdes Soares,
Oberacy Emmerich Junior, quanto aos itens 3.3 (subitem
3.3.1), 3.4 e 3.5 da ITC 1787/2017, excluindo suas
responsabilidades quanto aos itens auditados.
1.2.6 Acolher as razões de justificativa da Srª Neidemara
Aparecida Felipin Ribeiro, quanto ao item 3.6 da ITC
1787/2017, excluindo sua responsabilidade quanto aos
item auditado.
1.2.7 Acolher as razões de justificativa da empresa
A4 Publicidade e Marketing Ltda, bem como da Srª
Rhuana Maria Santos Ribeiro, Maria de Lourdes
Soares, Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros, André de
Albuquerque Garcia, Klinger Marcos Barbosa Alves,
José Tadeu Marino, Vanderson Alonso Leite, Maurício
José da Silva, Henrique Geaquinto Herkenhoﬀ, Iranilson
Casado Pontes, Jadir José Péla, Rodrigo Coelho do Carmo
quanto ao item 3.7 (subitens 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3) da ITC
1787/2017, excluindo suas responsabilidades quanto ao
item auditado.
1.3 DETERMINAR, com amparo no inciso III, do artigo
57 da LC 621/2012, que a SEJUS, nas situações futuras e
análogas, adote medidas junto aos setores competentes,
www.tce.es.gov.br

a fim de proceder com a devida cautela e objetividade,
demonstrando de forma clara, prévia e expressa nos
autos, a justificativa da escolha dos meios a serem
utilizados para veiculação das campanhas, a fim de se
permitir uma avaliação criteriosa e precisa da pertinência
e economicidade dos veículos propostos.
2. Unânime. Absteve-se de votar, por impedimento,
Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

à competitividade, impedindo o alcance à melhor
proposta.

Acórdão 00513/2019-1
Processo: 08960/2018-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: RICARDO DE OLIVEIRA
Representante: GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE
PRODUTORA LTDA.
REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE IMPROCEDENTE – DAR CIÊNCIA –ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, com
pedido de medida cautelar, formulada em face da
Secretaria de Estado da Saúde - SESA, noticiando
supostas irregularidades na subcontratação de
serviços de produção e edição de vídeos pela Agência
MP Publicidade Ltda. EPP, contratada da SESA e
subcontratante do serviço.
Alegou, em suma, que as alíneas “a”, “d” e “e” do Termo
de Referência apresentam condições restritivas, o que
implica em violação ao princípio da isonomia e prejuízo

Através da Decisão Monocrática 1791/2018-2, a Relatora
decidiu, preliminarmente, com fundamento no artigo 63,
inciso III da Lei Complementar nº 621/2012 e no artigo
307, § 1º da Resolução TC nº 261/2013, notificar o Senhor
Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhasse
cópia integral do procedimento e apresentasse
esclarecimentos sobre os questionamentos constantes
da inicial.
Devidamente notificado, o responsável prestou seus
esclarecimentos (Resposta de Comunicação n. º
01079/2018-2) e colacionou documentação de apoio
(Peça Complementar n. º 22948/2018-5.
Submetidos os autos à análise técnica, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
– SecexMeios, por meio da Manifestação Técnica
01747/2018-1, sugeriu o conhecimento e indeferimento
da medida cautelar, por ausência de periculum in
mora, uma vez que a subcontratação já ocorreu, tendo
a empresa subcontratada prestado completamente
o serviço, o que se encerrou em 16/11/2018. Opinou,
ainda, pela submissão do feito ao rito ordinário.
Ato con�nuo, a Decisão Plenária 3403/2018-4
acompanhou integralmente o entendimento da MT
1747/2018-1, determinando que os autos retornassem
a área técnica para devida instrução.
Encaminhado o feito novamente à área técnica, a
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações não
Especializadas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
00126/2019-1, que após as considerações em
www.tce.es.gov.br

fundamentada análise, concluiu pela IMPROCEDÊNCIA
da presente representação com base no artigo 95, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista a
não constatação de ilegalidade ou irregularidade e por
DAR CIÊNCIA ao representante do teor da decisão final
a ser proferida.
Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério
Público de Contas por meio do Parecer 00228/2019-1
de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhando a área técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, foi elaborada uma análise
técnica dos indícios de irregularidades, opinando a
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações não
Especializadas pela IMPROCEDÊNCIA da presente
representação.
A representante noticia a existência de três supostas
irregularidades no Termo de Referência elaborado
pela Agência MP Publicidade LTDA EPP, contratada da
Secretaria de Estado da Saúde, para subcontratação
de serviços de produção e edição de vídeos para a
campanha “Prestação de Contas” da SESA.
a) Item 4.2, alínea “a”- Ilegalidade quanto à exigência de
atestados de capacidade técnica emitidos tão somente
por agências de publicidade;
b) Item 4.2, alínea “d”- Ilegalidade quanto à indicação
do diretor de cena pela agência de publicidade MP
Publicidade Ltda. EPP
c) Item 4.2, alínea “e”- Critérios subjetivos para
comprovação de capacidade técnica do diretor de
fotografia e coordenador de produção
Ressalta-se que a sessão pública da subcontratação foi
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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realizada em 07.11.2018 (doc. 13 - Peça Complementar
22948/2018, ﬂ. 50), tendo sido declarada vencedora
a empresa Zoom Filmes, que, dentre as empresas
habilitadas, foi aquela que apresentou o menor preço
global no valor de R$ 94.044,00 (noventa e quatro mil e
quarenta e quatro reais).
Foi assim estabelecido no item 4.2 do termo de
referência da mencionada subcontratação em suas
alíneas “a”, “d” e “e”:
4.2. Documentação de Qualificação Técnica:
Para a habilitação no certame, a empresa participante
deverá comprovar a sua aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compa�vel em características,
quantidades e prazos com o objeto a ser contratado:
a) Apresentar atestado de capacidade técnica emitido
por no mínimo três (03) agências de publicidade;
[...]
d) Indicar diretor de cena, com apresentação do seu
por�ólio em mídia digital (DVD ou pendrive) contendo
no mínimo O5 VTs produzidos para clientes públicos,
de campanhas diferentes, compa�veis com o objeto da
contratação, com suas respectivas fichas técnicas e que
tenham veiculado em TV aberta, sendo vedada a inclusão
de VTs de animação gráfica (como animações em 2D, 3D
ou cartelas). Deve-se apresentar também atestados de
capacidade técnica expedido por no mínimo 3 agências
de publicidade certificadas pelo CENP que comprovem
que os mesmos possuem a qualificação e experiência
compa�veis com o objeto da contratação. O diretor
indicado deverá comprovar no mínimo 2 anos atuando
como diretor de cena para filmes do Governo do estado
e veiculado em TV Aberta.

e) Apresentar os por�ólios do diretor de fotografia e
coordenador de produção, sugeridos pela produtora,
submetendo à aprovação dos profissionais elencados
junto ao cliente e agência, e apresentar declarações
que atestem sua capacidade técnica expedidas por no
mínimo 3 agências de publicidade - de acordo com o
item 6.2.l.a,b,c.
Com relação a ALÍNEA “D”, alegou o representante
que as exigências previstas acabam por indiretamente
e de forma subliminar permitir a indicação de diretor
de cena pela agência de publicidade MP Publicidade,
com a aprovação pela Secretaria de Estado de Saúde
(SESA), podendo inclusive configurar direcionamento
do certame, em nítida violação ao princípio da
impessoalidade e da competitividade.
Conforme observado na ITC 126/2019-1, ao contrário
do que foi afirmado pela representante, o termo de
referência não determina que a agência (no caso, a
Agência MP Publicidade Ltda EPP) indicasse o profissional
“diretor de cena”, estabelecendo tão somente que a
indicação do profissional caberá à produtora interessada,
que deverá apresentar o seu por�ólio em mídia digital
(DVD ou pendrive).
Sendo assim, conforme área técnica, não restou
demonstrada a irregularidade suscitada pela
representante, uma vez que, no presente caso, houve
a regular previsão de indicação do profissional pelas
produtoras interessadas.
Quanto a ALÍNEA “A”, o representante alegou que
requisitar-se um atestado de capacidade técnico
expedido somente por agências de publicidade, fere
claramente a livre concorrência e atenta contra os
direitos dos participantes.
www.tce.es.gov.br

Quanto à essa exigência, o Senhor Ricardo de Oliveira,
Secretário de Estado de Saúde, argumentou ser
plenamente justificável, tendo em vista o propósito de
resguardar a necessidade da contratada da SESA (MP
Publicidade Ltda. EPP) garantir a qualidade técnica do
produto desenvolvido pelo terceiro subcontratado.
Assegurou ainda que no âmbito da contratação pública
de serviços de publicidade, nenhuma produtora presta
serviços diretamente à Administração, mas sim às
agências de publicidade contratadas pela Administração.
Desse modo, entende que a exigência do atestado de
capacidade técnica visa garantir a qualidade dos serviços
a serem prestados.
Com relação a ALÍNEA “E”, o representante alegou que
no caso do Termo de Referência e da subcontratação
impugnadas não existia qualquer motivação ou
justificativa plausível para as exigências constantes desta
cláusula, violando frontalmente a proporcionalidade e
razoabilidade.
O Secretário de Estado de Saúde defendeu a exigência
de comprovação de capacidade técnica do diretor de
fotografia e coordenador de produção, argumentando
que essa cláusula busca assegurar a capacidade
técnica dos profissionais indicados pela produtora para
realização do serviço.
Da análise dos autos, verificou a ITC que as exigências
questionadas pela representante restaram tecnicamente
justificadas, bem como possuem pertinência e
razoabilidade com o objeto definido no termo de
referência, não restando demonstrada a suposta
restrição indevida à competitividade.
Ademais, a subcontratação de serviços complementares
é de responsabilidade da Agência MP Publicidade Ltda.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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EPP, contratada da SESA, que deve garantir a proposta
mais vantajosa para Administração, bem como assegurar
a qualidade técnica dos serviços a serem prestados.

2. Unânime.

Ante o exposto, sugeriu a improcedência da presente
representação.

4. Especificação do quórum:

Assim, acompanho o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, pela
IMPROCEDÊNCIA da presente Representação, com base
no artigo 95, inciso I, da Lei Complementar 621/2012,
tendo em vista a não constatação de ilegalidade ou
irregularidade.
III- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
deliberação que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Considerar IMPROCEDENTE a representação com
fulcro no art. 95, inciso I da Lei Complementar 621/2012,
tendo em vista a não constatação de ilegalidade ou
irregularidade;
1.2 Dar ciência aos interessados do teor da decisão
conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES;
1.3 Após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se
os autos.

3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Acórdão 00514/2019-1
Processo: 02471/2017-6
Classificação: Agravo
UG: ARSI - Agência Reguladora de Saneamento Básico e
Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Recorrente: Ministério Público de Contas
www.tce.es.gov.br

Terceiro interessado: PAULO RICARDO TORRES
MEINICKE, CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
Procuradores: MATHEUS PINTO DE ALMEIDA, JOAO
PEDRO MOLINA BION, RODRIGO LOUREIRO MARTINS
(OAB: 1322-ES)
AGRAVO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA APÓS
A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA DO OBJETO –
EXTINÇÃO DO FEITO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério Público de
Contas, em face da Decisão TC 00777/2017-2, proferida
nos autos do Processo TC 12529/2014, por meio da
qual o Plenário da Corte, acompanhando o voto do
então relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, deliberou por (i) apensar os autos ao Processo
TC 5591/2013; (ii) indeferir a tutela cautelar pleiteada
pelo Ministério Público de Contas; e por (iii) dar ciência
ao representante.
Preliminarmente, nos termos do Acórdão TC
00927/2017-1, o Plenário entendeu por conhecer,
conceder o efeito suspensivo e notificar o gestor da
ARSP e da Concessionária Rodovia do Sol Ltda., para
apresentação de contrarrazões.
Em meio à tramitação do feito, sobreveio Acórdão da
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
julgou o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
n.º 52.927/ES e, nos termos do voto do Relator, Ministro
Herman Benjamin, reformou o acórdão prolatado pelo
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, para, no mérito, conceder a segurança
à Concessionária Rodovia do Sol S/A, reconhecendo o
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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impedimento do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo para atuar nos autos do Processo TC
5591/2013, tendo a decisão transitado em julgado em
20/03/2018.
Já cientificada do extrato da decisão do STJ, em
cumprimento a mesma, esta Corte de Contas, na 1ª
Sessão Ordinária do Plenário, realizada em 30/01/2018,
procedeu à redistribuição da relatoria por sorteio,
tendo sido esta Conselheira designada para relatar os
Processos TC 5591/2013, 8336/2016 e quaisquer outros
processos ou incidentes que tiverem alguma relação
com o Contrato de Concessão n.º 01/1998, como é o
caso do presente.
Nos autos do processo principal (TC 12529/2014), nos
termos da Decisão TC 02016/2018-9, em decorrência
ao Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça,
este Tribunal determinou a anulação de todos os atos
processuais praticados pelo Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo a partir do Voto do Relator n.º
01266/2017-2 – que subsidiou a decisão impugnada por
meio do agravo ora apreciado.
Portanto, em decorrência da suscitada Decisão TC
02016/2018-9, a decisão agravada (TC 00777/2017-2)
foi anulada.
Os autos foram submetidos à análise técnica, tendo o
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NRC, nos termos da Instrução Técnica de Recurso n.º
00363/2018-8, sugerido o não conhecimento do Agravo,
já que houve perda do objeto recursal.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º
01106/2019-4, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, ratificou a conclusão do corpo

técnico, manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso, já que houve a perda do seu objeto.

Contrato de Concessão 1/1998 (Concessão do Sistema
Rodovia do Sol).

É o Relatório.

Ao dar provimento ao recurso ordinário a Segunda
Turma do STJ concedeu a segurança pretendida pela
Concessionária Rodosol reconhecendo o impedimento
do Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
para relatar e atuar no Processo TC 5591/2013, tendo a
decisão transitado em julgado na data de 20/03/2018.

Acompanho o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas acerca do não conhecimento
do recurso, em razão da perda superveniente de seu
objeto. Adoto, como razões de decidir, os fundamentos
expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica de
Recurso n.º 00363/2018-8, abaixo transcritos:
“2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
2.1 Dos pressupostos recursais
Embora a análise dos pressupostos recursais tenha sido
realizada na Instrução Técnica de Recurso ITR 103/2017
(vol. V) tem-se por necessária a feitura de novo exame
de admissibilidade em razão de fato novo ocorrido
durante o trâmite do presente Agravo. Explique-se:
A decisão agravada, ou seja, a Decisão Plenária TC
777/2017, foi prolatada nos autos do Processo TC
12.529/2014 na data de 14/03/2017, tendo como
fundamentação o respeitável Voto elaborado pelo Exmo.
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que,
àquela altura, detinha a relatoria daqueles autos.
Ocorre que, em outubro de 2017, a Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
ordinário interposto pela Concessionária Rodosol em
face de acórdão proferido, pelo Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJES), em sede de Mandado de Segurança,
que havia denegado a segurança pretendida pela
Concessionária, qual seja, a declaração de impedimento
do Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
para relatar e atuar no Processo TC 5591/2015, que
diz respeito à Representação cujo objeto refere-se ao
www.tce.es.gov.br

Tendo em vista a decisão exarada pela Segunda Turma
do STJ, que reconheceu o impedimento do Exmo.
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo para
atuar no Processo TC 5591/2013, o Plenário desta Egrégia
Corte de Contas procedeu, na 1ª Sessão Ordinária do
Plenário de 2018, ocorrida em 30 de janeiro de 2018,
ao sorteio de nova relatoria, conforme atesta a Certidão
330/2018-3 presente no TC 5591/2013, tendo sido a
relatoria redistribuída à senhora Conselheira substituta
Márcia Jaccoud Freitas.
Necessário registrar-se que a deliberação do Plenário
relativa à redistribuição de processos à Conselheira
Márcia Jaccoud Freitas não se limitou ao Processo TC
5591/2013, mas sim a “[...] quaisquer outros processos
ou incidentes que tiverem alguma relação com o
contrato de concessão (1/1998 - Concessão do Sistema
Rodovia do Sol) [...]”.
Desse modo, foi o Processo TC 12.529/2014 redistribuído
à senhora Conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas,
conforme atesta o Despacho 9009/2018-1, datado de
02/03/2018.
Dando continuidade à tramitação do Processo TC
12.529/2014 e tendo em vista o reconhecimento, pela
Segunda Turma do STJ, do impedimento do Exmo.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, a
eminente Relatora emitiu o Voto 2912/2018-5 que,
acatado pelo Plenário desta Corte, deu ensejo à Decisão
2016/2018-9 com a seguinte deliberação:
1. DELIBERAÇÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pela Relatora, por:
1.1. ANULAR os atos processuais praticados pelo
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo a partir
Voto do Relator n.º 01266/2017-2, devendo as peças
processuais serem desentranhadas dos autos e sua
prática deve ser novamente realizada pela Corte;
1.2. RATIFICAR os demais atos praticados pelo
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, quando
do exercício da relatoria;
1.3. CERTIFICAR o impedimento do Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo para atuar nestes
autos;
1.4. RETORNAR os autos ao Gabinete da Conselheira
Substituta Márcia Jaccoud Freitas para o fim de
apreciação dos pleitos cautelares requeridos pelo
Ministério Público de Contas.
2. Sem divergência. Abstiveram-se de votar o senhor
conselheiro Sebastião Carlos Ranna, por impedimento,
e o senhor conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias
Chamoun, por suspeição.
3. Data da Sessão: 21/08/2018 – 28ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no

exercício da presidente), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio
Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique
Anastácio da Silva
De se notar que a Decisão Plenária 2016/2018-9
determinou a anulação, nos autos do TC 12.529/2014,
dos atos processuais “[...] praticados pelo Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo a partir Voto do
Relator n.º 01266/2017-2 [...]”.
Observe-se que o mencionado Voto do Relator nº
01266/2017-2 deu origem e é antecedente à Decisão
Plenária TC 777/2017. Portanto, decorrência lógica
da declaração de nulidade “[...] a partir [...]” do Voto
do Relator nº 01266/2017-2 é a nulidade da Decisão
Plenária TC 777/2017, exarada no TC 12.529/2014 e
objeto do presente Agravo.
Pois bem.
Voltando nossa atenção ao reexame dos pressupostos
recursais do presente Agravo, tendo em vista a anulação
da Decisão agravada (Decisão Plenária TC 777/2017)
não mais se verifica a presença do pressuposto de
admissibilidade atinente ao interesse recursal, requisito
este que se funda no binômio necessidade e utilidade,
no sentido de que o recurso deve se mostrar necessário
para a tutela do direito invocado pelo recorrente, bem
como útil na medida de se revelar como o instrumento
adequado à consecução da finalidade recursal almejada.
Acerca da indispensabilidade da presença do binômio
necessidade e utilidade, para a configuração do interesse
www.tce.es.gov.br

recursal, vale trazer ao lume a lição do Professor José
Carlos Barbosa Moreira:
a) necessidade, eis que o recurso deverá ser o único
meio para a obtenção do resultado pretendido pelo
recorrente.
b) utilidade, tendo em vista que o recurso deve subtrair
ou ao menos atenuar o gravame, trazendo, assim, um
resultado prático mais vantajoso para o recorrente
No caso em tela, em razão da anulação da decisão
recorrida (Decisão Plenária TC 777/2017), tem-se que
o recurso de Agravo interposto pelo MPEC encontrase prejudicado eis que esvaziado de sua importância
prática. Em outras palavras, considerando-se o advento
da Decisão Plenária 2016/2018-9 e consequente
anulação da decisão agravada (Decisão TC 777/2017)
nos autos do Processo TC 12.529/2014, observa-se a
perda superveniente do interesse recursal do Agravante,
eis que não se pode cogitar da utilidade ou necessidade
na interposição de recurso contra decisão cujos efeitos
se tornaram inexistentes em razão da decretação de sua
nulidade.
Oportuno, nesse ínterim, trazermos o conceito de
recurso prejudicado e sua inter-relação com o interesse
recursal. Vejamos a lição dos Professores Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto.
Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente
de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento
do recurso. Assim, ao Relator cabe julgar inadmissível
o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo
prejudicado. (g.n).
Dessa forma, tendo em vista a perda do objeto do presente
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Agravo e consequente ausência superveniente de
interesse recursal, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO
do recurso interposto com fulcro nos artigos 159, da LC
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e 396, II, do RITCEES
(Res. TC 261/2013), bem como pelo arquivamento do
feito com suporte no art. 330, III, do RITCEES.
3 CONCLUSÃO
3.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na
presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
3.1.1 pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de Agravo
interposto pelo Ministério Público de Contas, com fulcro
nos artigos 159, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES)
e 396, II, do RITCEES (Res. TC 261/2013), tendo em vista
a perda do objeto do presente recurso e consequente
ausência superveniente de interesse recursal, motivada
que foi pela decretação de nulidade da decisão agravada
(Decisão Plenária TC 777/2017) nos autos do processo
em que foi proferida (TC 12.529/2014);
3.1.2 pelo arquivamento do presente processo com
fundamento no art. 330, III, do RITCEES”.
Pelo exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pela relatora:

1.1 NÃO CONHECER o Agravo, em razão da perda
superveniente do objeto recursal;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges,
Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha.
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

www.tce.es.gov.br

Acórdão 00542/2019-1
Processos: 07667/2018-2, 07946/2015-4
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: MARIO SERGIO LUBIANA
Interessado: GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAUJO,
IDAULIO BONOMO, JOSE TEODORO DE ABREU
Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 669/2018-3 – SEGUNDA CÂMARA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – EXERCÍCIO 2013
– PAGAMENTO DE DIÁRIAS SEM MOTIVAÇÃO –
CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – CONHECER –
DAR PROVIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de expediente autuado como pedido de
reexame, pelo senhor Mário Sérgio Lubiana, ex-Prefeito
Municipal de Nova Venécia, em face do Acórdão TC
669/2018-3 - Segunda Câmara, proferido nos autos
do TC 7946/2015, relativo à representação sobre
fatos ocorridos no exercício de 2013, posteriormente
convertida em Tomada de Contas Especial, no qual
foram julgadas irregulares as contas do responsável,
condenando-o ao ressarcimento de valores, bem como
pagamento de multa, em razão do “Recebimento de
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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diárias em duplicidade” e da “Ausência de motivação
para recebimento de diárias”, nos seguintes termos:
[...]
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. JULGAR IRREGULARES as Contas do Sr. Mário Sérgio
Lubiana – Prefeito Municipal, no exercício de 2013,
em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1
e 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o
ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº. 621/2012
(Lei Orgânica deste Tribunal), no valor de R$ 8.915,40
(equivalente a 3.742,82 VRTE);

Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões apresentadas pelo NRC,
nos termos do Parecer do Ministério Público de Contas
29/2019-1 (ﬂ.56 – peça 13).
Encerrada a instrução processual, o feito foi submetido
ao Plenário que, nos termos da Decisão TC 00075/2019-1
(peça 17), decidiu, dentre outras questões, por conhecer
o expediente como Recurso de Reconsideração, por
acolher parcialmente as razões recursais, mantendo o
ressarcimento equivalente a 1.332,91 VRTE e, em fase
prévia ao julgamento das contas, notificar o recorrente
para recolher a importância devida, na forma do art. 157,
§§3º e 4º e art. 407 caput e parágrafo único, todos do
Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013:
[...]

1.2. APLICAR MULTA pecuniária no valor R$ 3.000,00
(três mil reais) nos termos do artigo 135, III da Lei
Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, III do Regimento
Interno deste Tribunal.

1.1. CONHECER o expediente como Recurso de
Reconsideração interposto pelo Sr. Sr. Mário Sérgio
Lubiana, em face do Acórdão TC 669/2018 – Segunda
Câmara, proferido nos autos do TC 7946/2015;

[...]

1.2. ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS,
nos termos acima delineados, afastando a irregularidade
referente ao recebimento de diárias em duplicidade
e a irregularidade de ausência de motivação para
recebimento de diárias nos processos administrativos
Processo 409542/13 - viagem ida/volta de Vitória
a Brasília no período de 08 a 10/07/2013; Processo
414484/13 - viagem São Gabriel da Palha no dia
13/09/2013) e mantendo a irregularidade de ausência
de motivação para recebimento de diárias nos processos
administrativos 418040/13, 401499/13 e 407546/13;

Submetido o feito ao Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas (NRC), prolatou-se a Instrução
Técnica de Recurso 372/2018-7 (ﬂs. 39/52 – peça
09), a qual sugeriu o conhecimento da peça como
recurso de reconsideração, em atenção ao princípio
da fungibilidade e da instrumentalidade das formas
e, no mérito, pelo provimento parcial para afastar a
irregularidade referente ao pagamento de duplicidade
(em função do recolhimento do débito ainda em 2015),
bem como para reduzir o valor total a ser ressarcido,
relativo à irregularidade.

1.3. MANTER RESSARCIMENTO correspondente no valor
www.tce.es.gov.br

de R$ 3.175,00 (três mil cento e setenta e cinco reais)
equivalente a 1.332,91 VRTE;
1.4. NOTIFICAR o responsável Sr. Mário Sérgio Lubiana,
advertindo o mesmo para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, recolha a importância devida, alertando-o que nos
termos do art. 157, §§ 3º e 4º, e art. 407 caput e parágrafo
único, todos do RITCEES, 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;
[...]
Decorrido prazo sem que fosse comprovado o
recolhimento, foi apresentada a Petição Intercorrente
277/2019-5 (ﬂs. 88/90 – peça 19), informando o não
recolhimento do débito e a intenção do recorrente de
impetrar oportunamente o recurso cabível assim que
for prolatado o Acórdão de julgamento, registrando
desde já sua discordância com a decisão que lhe impôs
o ressarcimento.
Assim, foram os autos encaminhados ao Ministério
Público de Contas, que apresentou Parecer 01008/20191 (ﬂs. 95/96 – peça 24):
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art.
130 da Constituição Federal c/c art. 3º, inciso II, da Lei
Complementar n. 451/08, manifesta-se nos seguintes
termos.
O Acórdão TC-669/2018-3[1] julgou IRREGULAR a
tomada de contas especial em face de Mário Sérgio
Lubiana, condenando-o ao ressarcimento ao erário e
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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multa pecuniária nos valores correspondentes a 3.742,82
VRTE e 3.000 VRTE, respectivamente.
Em impugnação ao v. acórdão condenatório o responsável
interpôs o presente recurso de reconsideração e,
conforme Decisão TC – 00075/2019-1, na forma do art.
157, § 3º, do RITCEES, foi-lhe concedido prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis para o efetuar o recolhimento
do débito imputado.
Conforme expediente acostado às ﬂs. 93, transcorreu in
albis o prazo para o cumprimento da r. decisão pelo exgestor.
Pois bem.
Disciplina o § 4º do art. 157 do RITCEES que esse Tribunal
de Contas, reconhecida a boa-fé do responsável,
a liquidação tempestiva do débito, atualizado
monetariamente, saneará o processo, se não houver sido
observada irregularidade grave nas contas, hipótese em
que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e
dará quitação ao responsável.

Na espécie, o interessado não efetuou o recolhimento do
débito no prazo estipulado na Decisão TC – 0075/20191, não fazendo jus, portanto, ao bene�cio legal acima
citado.
Posto isso, o Ministério Público de Contas, à guisa dos
argumentos fáticos e jurídicos constantes da Instrução
Técnica de Recurso 00372/2018-7, oficia seja o recurso
conhecido e parcialmente provido, reformando-se o v.
acórdão de plano no sentido de afastar o dano constante
do item 3.1 da ITC 5075/2015, mantendo-se, contudo, a
irregularidade das contas, bem como a multa pecuniária
aplicada e imputação de débito no valor de R$ 3.175,00,
equivalente a equivalente a 1.332,91 VRTE.
Por fim, com fulcro no inciso III[2] do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único[3] do art. 53
da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda,
este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento.
[...]

Lado outro, dispõe o RITCEES, art. 407, que “na apreciação
do recurso, reconhecida a boa-fé do responsável ou do
interessado e não havendo irregularidade grave nas
contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que,
no prazo de trinta dias, recolha a importância devida
atualizada monetariamente” e “efetuado o recolhimento
tempestivo do débito, o Tribunal dará provimento ao
recurso e julgará as contas regulares com ressalva, dando
quitação ao responsável.”

II FUNDAMENTOS

Depreende-se deste preceptivo que são requisitos
cumulativos para a obtenção do referido favor legal
(a) boa-fé; (b) liquidação tempestiva do débito e (c)
inexistência de irregularidade grave.

Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário,
podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela

II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, embora já tenha sido exercido o juízo
de admissibilidade recursal e conforme bem salientou
a equipe técnica, o instrumento utilizado como pedido
de reexame não era adequado à hipótese nos autos,
haja vista o disposto no caput do art. 164, da Lei
Complementar 621, de 8 de março de 2012 do TCEES,
a saber:
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parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias,
contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
Isso porque os autos originais foram convertidos em
tomada de constas especial, haja vista a imputação de
ressarcimento de valores, sendo, portanto, o recurso de
reconsideração o instrumento adequado para o caso.
Logo, em observância dos princípios da fungibilidade e
da instrumentalidade das formas, o recurso errôneo foi
recebido como se o pertinente fosse, já que preenchidos
os requisitos processuais e respeitado o prazo de
interposição do recurso cabível, conforme dispõe o art.
399 do RITCEES.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e
regulamentares impostas a outra espécie recursal, o
feito foi conhecido como Recurso de Reconsideração,
conforme consta da Decisão 75/2019-1 (peça 17).
II.2 MÉRITO
Primeiramente, cabe destacar que até o presente
momento processual, não houve a coisa julgada
administrativa, tendo em vista que as contas não foram
apreciadas em grau recursal por esta Corte de Contas,
não tendo, portanto, advindo o trânsito em julgado.
Feito esse esclarecimento, é juridicamente possível
a alteração do entendimento até então defendido,
admitindo-se, em juízo de retratação, a alteração do
conteúdo do julgamento, se modificadas as razões de
convencimento do julgador.
Além disso, vejo que a Decisão 00075/2019-1 (peça 17),
ao oportunizar a fase prévia ao recorrente, não adentrou
no mérito recursal deliberando pelo seu provimento ou
não, tendo postergado o julgamento do feito para esta
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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etapa processual.
Feitas essas observações, entendo que os fatos aqui
tratados, não estão alcançados pela coisa julgada
administrativa, o que me permite concluir que é possível,
no presente momento, julgar o presente recurso, apesar
da existência de Decisão em que esta Corte de Contas
oportunizou a fase prévia ao recorrente.
Ademais, conforme disposto no art. 157, §3º do RITCEES,
tendo em vista que o presente processo trata apenas
de uma decisão preliminar, é cabível a alteração do
entendimento até então firmado no processo para fins
de julgamento.
Conclui-se, portanto, que na fase em que se encontra,
cabe a reformulação da decisão anterior (Decisão
00075/2019-1, peça 17), o que passo a expor com a
devida motivação.
Nesse passo, no mérito, insta notar que ao senhor
Mário Sérgio Lubiana fora conferida a oportunidade de
recompor o erário em 30 (trinta) dias, a fim de obter o
julgamento pela regularidade com ressalvas das contas.
Porém, o ora recorrente renunciou ao exercício desse
direito, nos termos da Comunicação Diversa 232/20181, do Processo TC 7946/2015 para apresentar o presente
recurso.
As razões recursais assim se apresentaram (Petição
inicial 00313/2018-1, ﬂs.02/15 – peça 02):
[...]
6 – Das razões para reforma da decisão
3.1 - Recebimento de diárias em duplicidade (item 2 da
ITI 1675/2015)
Quanto ao referido item foi informado em sua defesa/

justificativa que o valor foi imediatamente ressarcido,
contudo por um lapso não foi anexado à mesma, o
que fazemos nesse momento conforme doc. 01, sendo
que a devolução da diária recebida em duplicidade no
valor de R$ 1.905,00 ocorreu em 27/07/2015, por meio
da Nota de Arrecadação nº 1526, devendo o presente
irregularidade ser afastado.
3.3 Ausência de motivação para recebimento de diárias
(item 4 da ITI 1675/2015)
Em sede de apresentação de defesa/justificativas foram
carreados documentos comprovando que todas as
diárias foram realizadas, contudo por falta de data nas
fotos foram consideradas como ausente de motivação
suficiente.
Insta salientar que, conforme argumentado pela autora
da ITC, em razão da previsão legal, considerar-se-á
qualquer documento válido que comprove a presença
do defendente no local/evento e na data informada para
o recebimento.
Dessa forma, podemos verificar que para comprovação
das diárias foram juntados, declaração do chefe de
gabinete, fotos com informação de datas, no�cias
vinculadas, ou seja, diversos são os documentos que
comprovam a presença do defendente e que a alegação
de ausência de data nas fotos não é argumento plausível
para descaracterizar a mesma, e todos os documentos
acostado a prestação de contas da referida diária.
Contudo, tendo sido mantidas o recebimento de algumas
diárias como irregulares, passaremos a demonstrar
novamente a realização das diárias e sua comprovação.
Processo: 398423/13
23/02/2013 – Deslocamento ao Município de Vitória
www.tce.es.gov.br

Conforme se verifica do Boletim de Diária assinado pelo
Chefe de Gabinete, juntamente com o Defendente,
constante do Processo 398423/13, existe comprovação
da realização da diária, com horário de partida e de
chegada, bem como a natureza da viagem executada em
prol do Município de Nova Venécia, que neste caso foi a
participação de solenidade do governo do Estado, tendo
inclusive de forma acessória, documento constante às ﬂs.
44 do processo nº 398423/2013 com foto e informação
do motivo e o dia da viagem de acordo com as ﬂs. 01 e 02
do doc.02, ou seja, a ﬂ.01 contém o Boletim de Diárias
e a ﬂ. 02 a foto com a data da realização da vagem, ou
seja, 23/02/2013.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser
inserido a referida data.
Processo n° 407546/13
06/05/13 Vitória – Deslocamento para Audiência com
o Governador
Da mesma forma, conforme se verifica do Boletim de
Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, juntamente com
o Defendente, constante do Processo 407546/13, existe
comprovação da realização da diária, com horário de
partida e de chegada, bem como a natureza da viagem
realizada em prol do Município de Nova Venécia, que
neste caso foi uma audiência com o Governador do
Estado do Espirito Santo sobre a liminar do incentivo
fiscal, tendo inclusive de forma acessória, documento
constante às ﬂs. 36 do processo nº 407546/13 com foto
e informação do motivo e o dia da viagem de acordo
com as ﬂs. 03 e 05 do doc.02, ou seja, a ﬂ.03 contém o
Boletim e ﬂ. 05 a foto.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Registramos que para que não haja alteração de
documentos já constantes dos autos, por um equívoco,
as datas nas fotos – ﬂs. 04 e 05 do doc. 02 -estão
invertidas, ou seja, a foto ﬂ. 04 que consta a data de
07/05/2013, refere-se a diária do dia 06 – audiência com
o Governador - e a foto ﬂ. 04 refere-se a diária do dia
07/05/2013 – Reunião na Casa Civil com representantes
da OAB, CDL e STR de Vila Pavão e Vila Valério.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser
inserido a referida data.
07/5/13 (e não 06/05/13, conforme consta da Tabela
da ITC), Vitória - Reunião na Casa Civil
Inicialmente importante salientar que referida diária
foi realizada no dia 07/05/2013 e não dia 06/05/2013,
e que também consta do Boletim de Diária assinado
pelo Chefe de Gabinete, ﬂ. 03 do doc. 02, juntamente
com o Defendente, constante do Processo 407546/13,
comprovando a realização da diária, com horário de
partida e de chegada, bem como a natureza da viagem
executado em prol do Município de Nova Venécia, que
neste caso foi Reunião na Casa Civil com representantes
da OAB, CDL, STR de Vila Valério e Vila Pavão, tendo
também de forma acessória, documento constante às
ﬂs. 37 do processo nº 407546/13 com foto e informação
do motivo da viagem, de acordo com as ﬂs. 03 e 04 do
doc.02, ou seja, a ﬂ.03 contém o Boletim e ﬂ. 04 a foto.
Registramos que para que não haja alteração de
documentos já constantes dos autos, por um equívoco,
as datas nas fotos – ﬂs. 04 e 05 do doc. 02 - estão
invertidas, ou seja, a foto ﬂ. 04 que consta a data de
07/05/2013, refere-se a diária do dia 06 – audiência com

o Governador - e a foto ﬂ. 04 refere-se a diária do dia
07/05/2013 – Reunião na Casa Civil com representantes
da OAB, CDL e STR de Vila Valério e Vila Pavão.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser
inserido a referida data.
Processo n° 409542/13
8 a 10/7/13 – Deslocamento à Brasília para Participação
de evento em defesa dos municípios e reunião no
Ministério da Agricultura.
Enorme foi a surpresa do defendente quando teve
referida diária considerada como injustificada pela
“foto não possuir data que identifique a qual momento
temporal ela pertence, nem está acompanhada de
qualquer outra documentação que comprove sua
temporariedade” pois mais uma vez além, de constar
do Boletim de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete,
juntamente com o Defendente, constante do Processo
409542/13 comprovando a realização da diária, com
horário de partida e de chegada, bem como a natureza
da viagem em prol do Município de Nova Venécia, que
neste caso foi a participação do Defendente na XVI
Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, tendo
também de forma acessória, documento constante às ﬂs.
57 do processo nº 409542/13 com fotos e informações
do motivo da viagem e a data da sua realização, ﬂs. 06
Boletim de Diárias e 07 duas fotos do doc. 02, sendo
a do plano superior em audiência no Ministério da
Agricultura e a do plano inferior no Plenário da Câmara
dos Deputados ao lado do Deputado Federal Jorge
Silva. Insta salientar inda que maior foi a surpresa do
defendente na manutenção da irregularidade desta
www.tce.es.gov.br

Diária, pois junto à defesa/justificativa inicial já haviam
sido juntados as passagens aéreas comprovando ida no
dia 08/07/2013 e retorno dia 10/07/2018, em nome do
defendente, e que em se tratando passagens aéreas de
cunho personalíssimo, torna-se impossível que o mesmo
não tenha se deslocado à Brasília entre os dias 08 e
10/07, doc. 03, onde consta, inclusive, o comprovante
de embarque.
No link a seguir - https://www.cnm.org.br/institucional/
marcha_a_brasilia - se constata a realização da XVI
Marcha dos Prefeitos ocorrida em Brasília entre os dias
08 e 11/07/2013, sendo que o responsável permaneceu
apenas até o dia 10, conforme os bilhetes de embarque
em anexo, doc. 03.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser
inserido a referida data.
Processo n° 414484/13
13/9/13 Deslocamento ao Município de São Gabriel da
Palha para
Inauguração da FINDES
Da mesma forma, conforme se verifica do Boletim de
Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, juntamente
com o Defendente, constante do Processo 414484/13,
ﬂ. 08 do doc. 02 em anexo, existe comprovação da
realização da diária, com horário de partida e de
chegada, bem como a natureza da viagem realizada em
prol do Município de Nova Venécia, que neste caso foi
acompanhamento de solenidade com o Governador do
Estado em comemoração aos 50 anos da COABRIEL e
inauguração da Agência de Desenvolvimento do Sistema
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Findes, tendo inclusive de forma acessória, documento
constante às ﬂs. 70 do processo nº 414484/13 com foto
com outras autoridades e o Governador e a informação
do objetivo da viagem e o dia de sua realização, bem
como no�cia veiculada na internet no dia 13/09/2013
com a referida foto, conforme ﬂs. 69 do processo nº
414484/13 e ﬂs. 09 a 13 do doc. 02.
No link a seguir - http://prefeituradeaguiabranca.es.gov.
br/noticia/ler/8351/prefeita- representantes-de-aguiabranca-participam-de-solenidade-deinauguracaoem-sao-gabriel-da-palha - publicado pela Prefeitura
de Municipal de Águia Branca – ES, consta matéria do
referido evento, inclusive a imagem 8 mostra uma foto
do Senhor Mário Sérgio Lubiana entre as então Prefeitas
de Águia Branca, Senhora Ana Maria Carletti e Raquel
Lessa de São Gabriel da Palha - ES.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser
inserido a referida data.
Processo n° 416797/13
20/11/13 Deslocamento ao Município de Linhares para
Reunião com o Secretário Estadual da Saúde
Não querendo ser repetitivo, mas buscando a verdade
dos fatos, mais uma vez, conforme se verifica do Boletim
de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, ﬂ. 13 do
doc. 02, juntamente com o Defendente, constante do
Processo 416797/13, existe comprovação da realização
da diária, com horário de partida e de chegada, bem
como a natureza da viagem em prol do Município de
Nova Venécia, que neste caso foi a participação em
reunião com o Secretário de Estado de Saúde e prefeitos

Municipais da Região Norte, no município de Linhares,
tendo inclusive de forma acessória, documento
constante às ﬂs. 37 do processo nº 416797/13 com foto,
ﬂ. 14 do doc. 02 e informação do objetivo da viagem e o
dia de sua realização.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser
inserido a referida data.
9/12/13 Deslocamento ao Município de Vitória para
Reunião na Rede Gazeta com o Secretário Estadual de
Esportes
Por fim em relação ao deslocamento para Reunião na
Rede Gazeta com o Secretário Estadual de Esportes,
importante salientar que conforme se verifica do
Boletim de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, ﬂ. 13
do doc. 02, juntamente com o Defendente, constante do
Processo 416797/13, existe comprovação da realização
da diária, com horário de partida e de chegada, bem
como a motivação para a viagem em prol do Município
de Nova Venécia, que neste caso foi a participação em
reunião com o renomado e conhecido Jornalista JANC, na
Sede da rede Gazeta para tratar dos preparativos da Copa
A gazetinha cuja finais aconteceriam em Nova Venécia
entre os dias 04 e 11 de janeiro de 2014, conforme link
http://sitebarra.com.br/2013/09/nova-venecia-copa-agazetinha-temmais-uma-rodada-neste-final-de-semana.
html, tendo inclusive de forma acessória, documento
constante às ﬂs. 41 do processo nº 416797/13 com
foto e informação do objetivo da viagem e o dia de sua
realização, ﬂs. 13 e 15 do doc. 02 em anexo. Sendo a foto
no plano superior na Rede Gazeta e no plano inferior
com aproveitamento da viagem para tratar na ESESP –
www.tce.es.gov.br

Escola de Serviço Público do Espírito Santo de cursos de
capacitação para o município de Nova Venécia.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser
inserido a referida data.
Dessa forma, Senhor Conselheiro, respeitosamente, resta
comprovado que o recebimento das diárias contestadas
pela área técnica desta Corte sobre as quais se deseja
o ressarcimento, uma vez documentado e comprovado
que o responsável efetivamente as realizou em prol do
município de Nova Venécia, representaria um inegável
enriquecimento sem causa do município, pois, este teria
sido beneficiado com o deslocamento do seu gestor na
forma de seu representante legal e além disso ainda
teria ressarcido os valores que lhe entregou como forma
de contraprestação pelos serviços prestados.
Lado outro, a afirmativa da ITC de que as fotos
apresentadas não possuem data não se sustenta,
pois, conforme se observa do documento 02 anexo
a este Pedido de Reexame, todas elas tem apostos na
parte superior a data a que se referem e identificação
de forma legível da imagem do Senhor Mário Sérgio
Lubiana participante do compromisso como Prefeito
do Município, além de algumas ainda ser possível
comprovar a realização do evento por meio de links que
vinculam ao evento.
Por último, Senhor Conselheiro, há de se considerar
que o Senhor Mário Sérgio Lubiana é um homem
íntegro, de patrimônio razoável, que não responde nesta
Corte nenhum processo no qual se fale em desvio ou
malversação de recursos públicos e que não sujaria a sua
reputação para recebimento de diárias não realizadas
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em valores irrisórios perante o patrimônio pessoal que
possui.
Ressalte-se ainda que todas as diárias cumpriram o
que determina a legislação local à época a respeito
da prestação de contas, ou seja, foi devidamente
apresentado o Boletim de Diárias e fotos comprovando a
sua presença no local ao qual se deslocou, devendo ser
levado em consideração ainda que nem todos os lugares
é possível pedir e receber declaração de presença,
conforme parece querer a área técnica, seja pela
impossibilidade como na Marcha dos Prefeitos realizada
em Brasília pela quantidade de pessoas presentes ou em
audiências como a ocorrida na Casa Civil em 07/05/2013.
Também importante registrar que o Senhor Mário Sérgio
Lubiana possui lastro financeiro para que se quisesse ter
efetuado o ressarcimento dos valores indicados na ITC
como diárias recebidas sem comprovação, no entanto,
tal ressarcimento significaria uma assunção de culpa
que o mesmo não tem e não assumirá, haja vista não
ter cometido nenhum ato ilegal ou danoso aos cofres
do município, mas, tão somente recebeu como diária
efetivamente feita o valor que lhe é devido pelas viagens
realizadas.
[...]
A ITR 372/2018 (ﬂs. 649/671 – peça 09), por sua vez,
concluiu pelo afastamento da irregularidade atinente
ao recebimento de diárias em duplicidade, tendo
em vista a nova documentação que comprovou o
recolhimento aos cofres públicos municipais do valor
de R$ 1.905,00 (mil novecentos e cinco reais), conforme
Nota de Arrecadação 1526/2015 (Peça Complementar
18303/2018-1 – peça 03), posicionamento esse que
corroborei no voto 00397/2019-5 (peça 16), aprovado

pela Decisão 00075/2019-1 (peça 17).
No que tange ao item de condenação referente ao
ressarcimento de valores em razão da ausência de
motivação para recebimento de diárias, noto que os
ressarcimentos mantidos foram apenas os que não se
comprovaram por outros meios de prova convincentes.
Entretanto, convém salientar que, para fins de
comprovação, o recorrente considerou a legislação do
município em vigor à época dos fatos, quais sejam: Lei
Municipal 2.476, de 11 de abril de 2001, regulamentada
pelo Decreto 4.041, de 15 de maio de 2001 e Lei
Municipal 2.619, de 21 de novembro de 2003.
Ademais, esclarece que a regulamentação sobre as
diárias só passou a existir após a publicação por esta
Casa do Parecer Consulta 12/2014, datado em 07 de
outubro de 2014, isto é, em data posterior as diárias em
questão, do ano de 2013.
Logo, em observação as leis supramencionadas, notase que não era obrigatório pela legislação vigente, a
apresentação de documentos complementares para
comprovação da presença em determinados locais. Isso
porque, a legislação se mostrava omissa quanto à forma
da prestação de contas de diárias concedidas.

despesa, os gastos devem ser considerados pertinentes,
afastando-se, pela mesma razão, os valores a serem
ressarcidos pelo recorrente (Processo 409542/13 –
viagem ida/volta de Vitória a Brasília no período de 08 a
10/07/2013; Processo 414484/13 – viagem São Gabriel
da Palha no dia 13/09/2013), conforme entendimento
anteriormente esboçado em meu voto 00397/2019-5,
peça 16, devidamente acompanhado pelo Plenário por
meio da decisão 00075/2019-1, peça 17.
Todavia, com relação aos Processos 418040/13,
401499/13 e 407546/13, entendo que a análise
anteriormente efetuada por mim, e que culminou
na prolação da Decisão 00075/2019-1 (peça 17), não
enfrentou outros aspectos e circunstâncias que passarei
abordar.
Assim, rememorando os presentes processos e
buscando uma nova e mais aprofundada análise sobre
o recebimento de diárias pelo recorrente, reavalio que
as fotografias colacionadas ao processo se prestam
a complementar a documentação, aparentemente
autodeclaratória, e a justificar o recebimento das diárias
pelo recorrente, em harmonia ao princípio da verdade
real.

Da mesma forma, merece mencionar que a
regulamentação só passou a existir em 2014 pelo Parecer
Consulta 12/2014, portanto, se mostra impossível se
adaptar em 2014 ao acontecimento de 2013, anterior,
portanto.

Com relação as imagens apresentadas para comprovação
nos Processos 418040/13, 401499/13 e 407546/13, o
que sobressai na análise técnica é a alegação de que as
fotos apresentadas não possuem data de identificação,
bem como, que não permitem a identificação clara do
local.

Com isso e tendo em vista que a lei municipal não prevê
a forma exata como devem ser prestadas contas das
diárias, entendo que, mediante a apresentação de outros
meios para comprovar o interesse no pagamento dessa

Entretanto, acresce asseverar que, no caso concreto
analisado, relembrando, a análise de comprovação de
diárias onde não se tinha à época legislação dispondo
com clareza a forma de comprovação, não se mostra
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razoável possuir o responsável uma foto constando a
data de identificação na sua impressão, bem como,
requerer do prefeito que tire uma foto abaixo ou ao lado
de uma placa ou da identificação do local.
Ademais, convém salientar que a descoberta pela
verdade real sempre foi indispensável para o deslinde do
processo. É certo que não se pode confirmar que, com
o processo, atinja-se a verdade real sobre determinado
acontecimento, porém, a verdade buscada, deve ser a
mais próxima da realidade.
Considerando todo esse contexto, entendo que as provas
colacionadas estão de acordo com as normas vigentes
e aplicáveis à época dos fatos apurados e entregam ao
julgador a verdade que mais aparenta se aproximar da
realidade daquele período.

antecedentes do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das demais sanções de mesma
natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais
do gestor e as exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa,
controladora ou judicial, quanto à validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja
produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com
base em mudança posterior de orientação geral, se
declarem inválidas situações plenamente constituídas.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para a administração pública,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os

Dos dispositivos citados, vê-se que o legislador, ao definir
as três esperas administrativa, controladora ou judicial,
deixou patente sua intenção de observância obrigatória
a ser seguida por qualquer agente que integre o aparelho

Nessas circunstâncias, ressalto os termos dos recém
alterados artigos 22, 23 e 24, da Lei 13.665/2018, Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB):

www.tce.es.gov.br

estatal.
Na esfera administrativa, considerada neste caso
concreto a Administração direta, constato que o prefeito
cumpriu rigorosamente os termos da legislação em vigor
à época dos fatos, quais sejam: a Lei Municipal 2.476, de
11 de abril de 2001, regulamentada pelo Decreto 4.041,
de 15 de maio de 2001 e Lei Municipal 2.619, de 21 de
novembro de 2003, vejamos:
Lei 2.619/2003
[...]
Art. 4º A indenização de que trata esta lei será paga
antecipadamente, ou após a realização da viagem, neste
caso, em caráter de emergência, desde que devidamente
autorizada.
Parágrafo Único. O pagamento da indenização e a
respectiva prestação de contas obedecerão às normas
estabelecidas na Lei nº 2.476, de 11 de abril de 2001,
regulamentada pelo Decreto nº 4.041, de 15 de maio de
2001, que tratam especificamente de adiantamentos.
Lei 2.476/2001
[...]
Art. 3º Para os fins desta lei, cada secretaria municipal
fará à solicitação, o controle e a prestação de contas do
adiantamento de sua pasta.
§ 1º À Secretaria Municipal de Administração e InfraEstrutura, através da unidade de apoio administrativo,
compete solicitar coordenar e prestar contas dos
adiantamentos da Secretaria Municipal de Administração
e Infra-Estrutura, do Gabinete do Prefeito e da Secretaria
Municipal de Finanças, conforme estabelece o Regime
Interno da Prefeitura Municipal de Nova Venécia - Lei nº
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2.456, de 05/01/2001.
§ 2º Os adiantamentos de que trata o parágrafo anterior
deverão ser feitos para cada órgão.
§ 3º Os secretários municipais designarão servidor
encarregado da execução das despesas, controle e
prestação de contas oriundas de adiantamento.

VI - Cópia da Nota de Anulação de Empenho, se houver
saldo recolhido;
VII - Boletim de Diárias (Anexo VIU) e documentos das
despesas realizadas, dispostos em ordem cronológica,
na mesma sequência da relação de pagamentos (Anexo
IV).

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

§ Primeiro - Os documentos mencionados no inciso VII,
se forem de medidas reduzidas, serão colados em folhas
brancas tamanho o�cio ou carta; em cada folha poderão
ser colocados quantos documentos forem possíveis, sem
que fiquem sobrepostos uns aos outros.

Art. 28 - No último dia do mês ou em até 03 (três) dias
úteis, a contar do termo final de aplicação, o responsável
prestará contas da aplicação do adiantamento recebido,
que deverá ser assinada pelo encarregado e pelo
Secretário Municipal do órgão.

§ Segundo - Na parte inferior da folha onde foram
colados os comprovantes das despesas, deverá constar
obrigatoriamente a finalidade da despesa, o destino
do material ou serviço e outros esclarecimentos que se
fizerem necessários à perfeita caracterização da despesa.

Decreto 4.041/2001
[...]
CAPÍTULO Vil

Parágrafo Único - A cada adiantamento corresponderá
uma Prestação de Contas.
Art. 29 - A prestação de contas far-se-á mediante
entrada, na Divisão de Administração Financeira, dos
seguintes documentos:
I - Memorando do encarregado encaminhando a
Prestação de Contas-Anexo Il ao presente Decreto;
Il - Demonstrativo da execução da Receita e Despesa - A
nexo ID;
IlI - Relação de pagamentos contendo: item, nome do
credor, nº do cheque e data, o tipo do �tulo de crédito,
data da sua emissão e o valor pago-Anexo IV:
IV - Cópia do Documento de ArrecadaçAo Municipal
(Tl) do saldo não aplicado, se houver; V - Conciliação
bancária-Anexo V;

§ Terceiro – Todas as folhas que compõem a Prestação de
Contas serão numerados e rubricados pelo encarregado
do Suprimento de Fundos.
Art. 30 - Caberá à Divisão de Administração Financeira a
tomada de contas dos adiantamentos.
Art. 31 - Recebidas as Prestações de Contas, conforme
dispõe o artigo 29, a Divisão de Administração Financeira
verificará se as disposições do presente Decreto
foram inteiramente cumpridas, fazendo as exigências
necessárias e fixando prazos razoáveis para que os
responsáveis possam cumprí-las.

administrativos 418040/13, 401499/13 e 107546/13
trazem os Boletins de Diárias a que faz menção o inciso
VII do art. 29 do Decreto nº 4.041/2001 (que trata da
prestação de contas), além de fotos comprovando a
presença do responsável nos referidos locais a que se
dirigiu representando oficialmente o município de Nova
Venécia.
Nessa esfera controladora, esta Corte de Contas decidiu
no Parecer Consulta 12/2014, promulgado após a
ocorrência dos fatos em apreço, que:
O registro de despesa de diárias deve ser realizado
segundo a norma interna do respectivo município.
No que diz respeito à concessão de diárias, deve
conter a motivação e ser demonstrado o interesse
público, bem como a comprovação do deslocamento
e prestação de contas do objeto da viagem que são
elementos indispensáveis, e caso não seja observado tal
comprovação deverá ser ressarcido o valor recebido.
Resta claro, portanto, que a análise da conduta do
prefeito deve ser avaliada não só à luz das legislações
supracitadas e dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, mas deve também considerar a forma
imposta à época dos fatos para a prestação de contas
das diárias.

Art. 32 - Se as contas forem consideradas corretas, o
encarregado da Divisão de Administração Financeira
certificará o fato no local apropriado do documento,
conforme indicado no Anexo VI que integra este Decreto.

Sendo assim, constata-se que foram atendidas às
orientações gerais vigentes e aplicáveis na oportunidade,
embora se reconheça que, em momento posterior, o
modelo de prestação de contas foi aperfeiçoado pelo
Parecer Consulta 12/2014, que dali em diante impôs
novos deveres e parâmetros para realização de tais
despesas.

Considerando esse cenário, tem-se que os processos

Por todo exposto, divergindo do entendimento técnico
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e ministerial, entendo que a irregularidade pautada
na ausência de motivação no recebimento de diárias
deve ser afastada, por restar claro que o responsável
comprovou, mesmo que minimamente e dentro das
possibilidades de que dispunha, a plena adequação
à legislação que deveria observar, não tendo havido
violação de qualquer dever jurídico por sua parte.
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), divergindo do
entendimento técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Plenário aprove a seguinte proposta de
deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1 Preliminarmente, CONHECER o expediente como
Recurso de Reconsideração, determinando a correção
de sua autuação;
1.2 Quanto ao mérito, dar PROVIMENTO para afastar as
irregularidades referentes ao recebimento de diárias em
duplicidade e à ausência de motivação para recebimento
de diárias nos processos administrativos Processo
401499/13, 407546/13, 409542/13, 414484/13 e
418040/13;
1.3 DESCONVERTER o processo TC 7946/2015-4, na

forma do art. 207, § 3º e do art. 329, § 8º, do RITCEES,
em razão do afastamento da irregularidade;

Classificação: Controle
Representação

1.4 Dar CIÊNCIA ao recorrente, aos interessados e ao
MPC, na forma regimental; e

UG: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

1.5 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR.
2. Unânime.

Responsável: JOSE TADEU MARINO, FABIANO MARILY,
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA

3. Data da Sessão: 07/05/2019 – 13ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Representante: ANDRE LUCIO RODRIGUES DE BRITO,
JOSE CARLOS VIANA

4. Especificação do quórum:

GONCALVES

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Procuradores: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES),
ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB: 18206-ES),
ANA LUIZA DE CASTRO SEOLDO LIMA (OAB: 145541RJ), CLAUDEMIR GUAITOLINI (OAB:25718-ES), GRAZIELE
MARQUES LIBONATTI (OAB: 109373-RJ), LUCIANA GATO
PLACIDO (OAB: 083374-RJ), MARIA CECILIA BOUSQUET
CARNEIRO (OAB: 095711-RJ), MARIA REGINA MARTINS
ALVES DE MENEZES (OAB: 079098-RJ), SYLVIO CESAR
ALVES DA SILVA (OAB: 020805-RJ)

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Acórdão 00673/2019-1
Processo: 11180/2014-1
www.tce.es.gov.br

Externo

-

Fiscalização

-

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

REPRESENTAÇÃO – FISCALIZAÇÃO – MULTAR O SR.
FABIANO MARILY (SUBSECRETÁRIO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SSAS) – REITERAR NOTIFICAÇÃO:
PRAZO 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDIMENTO AO ITEM
1.3 DO ACÓRDÃO TC-444/2018 – PLENÁRIO.
O EXMO. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação em face de supostas
irregularidades na realização do Contrato de Gestão nº
331/2011, e seus aditivos, celebrado entre o Estado do
Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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da Saúde e a Associação Congregação de Santa Catarina
– ACSC para operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde no Hospital Dr. Benício
Tavares Pereira – Hospital Estadual Central, formulada
por Auditores de Controle Externo deste Tribunal de
Contas.
Após as medidas procedimentais de praxe foram os autos
à área técnica, que instruiu o feito com a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 95/2015 (ﬂs.550/551), Instrução
Técnica Inicial ITI 311/2015 (ﬂs.556/561), Instrução
Técnica Conclusiva ITC 5/2016 (ﬂs.692/703), com as
regulares citações e notificações determinadas por
meio das respectivas Decisões Monocráticas, além
da manifestação do Ministério Público de Contas,
que se pronunciou conforme Parecer 1659/2017-3
(ﬂs.706/712).
No julgamento do feito, foi realizada sustentação oral
realizada na 11ª Sessão Ordinária do Plenário, em
17/04/2018, que resultou na unanimidade do ACÓRDÃO
TC-444/2018 – PLENÁRIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que
preenche os requisitos de admissibilidade, na forma
dos arts. 94 c/c 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual
621/2012.
1.2. Considerar PROCEDENTE a Representação com
fulcro no art. 95, inciso II c/c art. 99, § 2º da referida Lei
e DEIXAR DE COMINAR multa aos responsáveis pelas
razões expostas no voto.

1.3. DETERMINAR, nos termos do Parecer Ministerial
1659/2017:

À ﬂ. 776 consta a Certidão de Trânsito, certificando que
o citado Acórdão transitou em julgado em 05/10/2018.

1.3.1 à Secretaria de Estado da Saúde para que, no prazo
de 90 (noventa) dias, proceda à avaliação precisa dos
custos do serviço, em planilha detalhada com a estimativa
de custos a serem incorridos na execução dos contratos
de gestão 331/2011, levando-se em consideração o
perfil atual do Hospital Central Estadual, devendo-se,
após a conclusão dos trabalhos: a) submeter o resultado
à validação da Secretaria de Controle e Transparência; b)
proceder imediatamente, se for o caso, aos ajustes dos
termos contratuais; e, c) comunicar o resultado a esse
egrégio Tribunal de Contas;

Em atendimento ao item 1.3 do ACÓRDÃO TC-444/2018 –
PLENÁRIO, foi enviado o O�cio 3210/2018-9 notificando
o Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde,
das determinações ali constantes (ﬂ.777).

1.3.2 no bojo do procedimento a ser instaurado
conforme item anterior, a apuração da “realização de
neuroembolizações a partir de 2013 (demonstrando
que não eram feitas em 2012) e seus valores; o valor
do reajuste perpetrado pelo dissídio coletivo em 2013,
quando passou a vigorar e a partir de quando foi
repassado à ACSC; o valor do reajuste da negociação de
Serviços de Terceiros em 2013, quando passou a vigorar
e a partir de quando foi repassado à ACSC; o valor do
reajuste de 5,54% (INPC) de material e medicamento,
quando passou a vigorar e a partir de quando foi
repassado à ACSC”, (ITC item 3.2.2), de modo a validar
a incorporação de tais custos e serviços na execução do
contrato, devendo, caso verificado dano ao erário, adotar
as medidas elisivas previstas em lei e regulamentos;
1.4. CIENTIFICAR o representante dessa decisão, nos
termos do art. 307, § 7º, do Regimento Interno.
1.5. À SEGEX para monitoramento.
1.6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
www.tce.es.gov.br

Às ﬂs. 780/781 foi juntado requerimento em nome
do Sr. Fabiano Marily, Subsecretário Estadual de
Assistência à Saúde – SSAS, solicitando prorrogação
do prazo concedido, por mais 60 (sessenta) dias, para
apresentação das informações e documentos solicitados
no Acórdão 444/2018.
Retornam os autos a este gabinete, para ciência e
deliberação.
Em que pese o feito já ter transitado em julgado, há que
se considerar que as determinações contidas no item 1.3
do referido Acórdão impõem consideráveis esforços na
sua execução, basta observar que se trata de execução
de planilha de custos de contratos de gestão levados
a efeito no ano de 2011, e ainda, após a conclusão
do trabalho, submeter o resultado à validação da
Secretaria de Controle e Transparência, e, se for o caso,
proceder aos ajustes, comunicando posteriormente a
este Tribunal. E ainda, no subitem 1.3.2, com relação a
“realização de neuroembolizações”, solicita informações
de valores a partir de 2013; do reajuste perpetrado pelo
dissídio coletivo em 2013; do reajuste da negociação de
Serviços de Terceiros; do reajuste de 5.54% de material
e medicamento; para ao fim se verificar possível dano
ao erário.
Em razão de todo o exposto foi deferida através da Decisão
03148/2018, peça 25, a dilação do prazo, por mais 60
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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(sessenta) dias, para oportunizar ao jurisdicionado a
conclusão dos trabalhos, conforme determinado no
Acórdão retro mencionado, devidamente notificado
(Termo de Notificação 01400/2018-7, peça 30.
Compulsados os autos verifica-se através do Despacho
21986/2019, peça 34 emitido pelo Núcleo de Controle
de Documentos-NCD que até a data de 09/05/2019
não havia sido juntado aos autos qualquer documento
em nome do Senhor Fabiano Marily em atendimento a
Decisão 03148/2018.
Após vieram os autos a este gabinete na forma
regimental, despacho 22186/2019, peça 35.
II – FUNDAMENTAÇÃO

cirúrgica e clínica nas especialidades de neurologia,
ortopedia e vascular no Hospital Central Estadual.

Termo de Notificação 01400/2018-7, conforme Decisão
03148/2018-3;

Considerando que o responsável foi devidamente
alertado que o não atendimento nos termos da Decisão
poderia implicar em sanção de multa prevista no art. 135
da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica deste
Tribunal).

1.2 Pela RENOVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO ao responsável,
senhor SR. FABIANO MARILY, ou a quem suas vezes fizer,
para que, no prazo de 20 (vinte) dias improrrogáveis,
encaminhe a esta Corte de Contas as informações
solicitadas, conforme Decisão 03148/2018-3, sob pena
de reincidência em cominação de nova multa;

Diante da omissão do gestor em não trazer aos autos as
informações requeridas por este Tribunal, por tratar-se
de matéria de suma relevância, sendo a saúde um direito
garantido Constitucionalmente, carecendo de toda
responsabilidade e atenção por parte da Gestão pública
através de seus operadores.

Considerando que embora o responsável tenha tido
seu requerimento (Petição Intercorrente 01705/2018,
peça 20) de dilação de prazo por 60 dias para envio da
documentação pendente nos termos do ACÓRDÃO TC444/2018 –PLENÁRIO, deferido, ainda assim o Sr. Fabiano
Marily, então Subsecretário Estadual de Assistência à
Saúde –SSAS descumpriu a Decisão 03148/2018, cujo
prazo venceu em 18/03/2019.

II – CONCLUSÃO

Considerando que até a data de 10/05/2019, o
responsável continua em situação de omissão, conforme
comprova Despacho 22186/2019-7 emitido pela
Secretaria Geral das Sessões.

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

Considerando que os autos tratam de Representação
apresentada pela competente área técnica dessa Corte
de Contas em face da Secretaria de Estado da Saúde SESA e da Associação Congregação de Santa Catarina –
ACSC evidenciando possíveis irregularidades no contrato
de gestão 331/2011 e respectivos aditivos, visando
à prestação serviços de média e alta complexidade

1.1 APLICAR MULTA ao Sr. Fabiano Marily, Subsecretário
Estadual de Assistência à Saúde – SSAS, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do inciso IX do
artigo 389 do RITCEES, c/c o artigo 135, IX, da Lei
Complementar nº 621/2012, face ao descumprimento às
determinações desta Corte de Contas, especificamente
a não apresentação de justificativas em resposta ao

Assim, VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/06/2019 – 17ª 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, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUIS HENRIQUE DE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA 0011/2019
Processo: 03077/2019-1
Classificação: Consulta
UG: CMCC - Câmara Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Consulente: DINNER PINON
CONSULTA – CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO – CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO E ASSIDUIDADE AO SERVIDOR PÚBLICO
COMISSIONADO – POSSIBILIDADE – ACOMPANHAR
ENTENDIMENTO CONSTANTE DOS PARECERES EM
CONSULTA TC 007/2003, 020/2013 E 023/2018 –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Dinner
Pinon, Presidente da Câmara Municipal de Conceição do
Castelo, apresentando os questionamentos que seguem:

Se o Estatuto de Servidos Públicos do Estado,
textualmente, previr a concessão de direito ao adicional
por tempo de serviço e ao adicional de assiduidade ao
servidor público, e não fizer ressalvar de aplicabilidade
apenas a ocupantes de cargos de provimento efetivo,
pode-se conceder referido adicional a ocupantes de
cargos comissionados no Estado, de livre nomeação e
exoneração, atuantes, ininterruptamente, por mais de 10
anos de efetivo serviço prestado no mesmo cargo?
Pode-se conceder referidos adicionais a ocupantes de
cargos comissionados no Município, de livre nomeação
e exoneração, atuantes, ininterruptamente, por mais de
10 anos de efetivo serviço prestado no mesmo cargo, na
hipótese de não existir Estatuto de Servidores Públicos
no Município, mas o Município adotar mediante lei que
os servidores municipais serão regidos pelo Estatuto dos
Servidores Públicos Estaduais.
Por meio da análise realizada pelo Relator, ficou
demonstrado que o feito preenche os requisitos que
autorizam a realização da presente Consulta, uma vez que
foi atendida as formalidades previstas em lei, conforme
evento 05 – Despacho 14752/2019-7.
Ato continuo os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Jurisprudência e Súmula - NJS, objetivando a averiguação
e presença de prejulgados ou decisões relacionados
a matéria neste Tribunal, com fulcro no artigo 235,
parágrafo 1º da Resolução TC n° 261/2013 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito
Santo).
Por sua vez, o NJS confeccionou Estudo Técnico de
Jurisprudência 00015/2019-5 (evento 07), informando
a existência de deliberações sobre o objeto da presente
Consulta, quais sejam, os Pareceres em Consulta TC
www.tce.es.gov.br

007/2003, TC 020/2013 e TC 023/2018.
Os autos retornaram então ao Núcleo de Recursos
e Consultas - NRC, que na oportunidade produziu a
Instrução Técnica de Consulta 00012/2019-5 – evento 08,
concluindo da seguinte forma:
Por todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da
presente consulta em razão do preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, sugerindo-se o envio ao
consulente dos Pareceres em Consulta TC 007/2003,
020/2013 e 023/2018.
O Ministério Público de Contas, por intermédio do
Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, emitiu
parecer 01412/2019-8, no qual anuiu aos argumentos
fáticos e jurídicos constantes na Instrução Técnica
supramencionada.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, destaco que a presente Consulta preenche
os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
passo à análise acerca dos seus requisitos.
O artigo 122, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – LOTCEES), estabelece as formalidades que a
consulta deve atender para ser admitida, assim dispondo:
Art. 122.
§ 1º. A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
Ser subscrita por autoridade legitimada;
Referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
Conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
Não se referir apenas a caso concreto;
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

128

ATOS DO PLENÁRIO

Estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
No tocante ao requisito constante do artigo mencionado
no seu inciso I, observa-se que a definição de autoridade
competente para fins de formular a consulta nesta Corte,
encontra suas balizas definidas nos incisos I a VII, do
próprio art. 122, que estabelece:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto
às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos
legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes
autoridades:

Quanto à matéria suscitada, entendo que há pertinência
com a atuação desta Corte de Contas, conforme
preceitua o artigo 122, §1º, II, eis que a questão ventilada
diz respeito ao pagamento de vantagens pessoais de
servidores públicos, ou seja, pagamento de despesa
com recursos públicos sujeita ao controle de legalidade
mediante o exercício do Controle Externo de competência
desta Corte.
Além dos requisitos já analisados, o tema ora em debate
possui relevância jurídica, econômica e social, restando
atendido o disposto no artigo 122, §2º, da Lei Orgânica
desta Corte, que assim dispõe:

Governador do Estado e Prefeitos Municipais;

Art. 122. (...)

Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;

§ 2º. Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da
Administração Pública, com conteúdo que possa ter
reﬂexos sobre a Administração direta e indireta do Estado
ou dos Municípios.

Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de
Justiça;
Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do
Estado;
Secretário de Estado;
Presidente das Comissões Permanentes da Assembleia
Legislativa e das Câmaras Municipais;
Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista, cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
Negrito nosso.
Desta forma, tendo sido a consulta formulada pelo
Presidente da Câmara Municipal de Conceição do
Castelo, bem como pela autoridade estar devidamente
qualificada nos autos, constando seu nome legível e
a respectiva assinatura, entendo atendido o primeiro
requisito.

Também verifico ter sido apontada na Consulta a
indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada
de forma abstrata, concluindo-se que a consulta não se
refere exclusivamente a caso concreto, nos termos do
artigo 122, §1º, inciso IV, da Lei Orgânica desta Corte.
Os presentes autos vieram também instruídos com o
parecer da assessoria jurídica do órgão do ente consulente
– vide evento 03, que se manifestou pela possibilidade
de pagamento de vantagens pessoais aos servidores
públicos efetivos e comissionados ante o atendimento
aos requisitos de tempo de serviço e assiduidade, desde
que o estatuto municipal não faça distinção entre eles e/
ou existindo lei local que expressamente declare a adoção
do Estatuto dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
www.tce.es.gov.br

LC 46/94, haja vista a inexistência de estatuto municipal.
Diante do exposto, preenchidos todos os requisitos
de admissibilidade previstos em lei, acompanho o
opinamento técnico pelo conhecimento da Consulta em
análise.
No tocante ao objeto da consulta formulada, conforme
identificado pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula –
NJS, este Tribunal de Contas já apreciou questão relativa
a dúvida suscitada nestes autos, consoante se observa
das respostas exaradas nos Pareceres em Consulta TC
007/2003, 020/2013 e 023/2018, cuja resposta atende
aos questionamentos formulados na presente Consulta.
Vejamos a manifestação do NJS constante do evento 07
dos autos:
Registra-se que, recentemente, esta Corte respondeu a
questionamento semelhante no processo TC 7051/2018,
que tratou de consulta formulada pelo presidente da
Câmara Municipal de Baixo Guandu, dando origem ao
Parecer em Consulta TC nº 023/2018. Naquele caso, foi
questionado o seguinte:
1) Se um estatuto de servidores públicos, textualmente,
previr sua aplicabilidade a ocupantes de cargos de
provimento efetivo, comissionado e até a contratados
de direito administrativo e, ainda especificamente
quanto ao adicional ou gratificação de tempo de serviço
não fizer ressalva de aplicabilidade apenas a ocupantes
de cargos de provimento efetivo, pode-se conceder
referido adicional ou gratificação a ocupantes de cargos
comissionados?
2) Há vedação constitucional ou legal a que servidores
ocupantes de cargos comissionados percebam adicionais
ou gratificações com base no tempo de serviço
(quinquênios)?
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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A referida consulta foi respondida nos termos da
Instrução Técnica de Consulta 44/2018, considerando
a existência de deliberações desta Corte sobre o tema,
quais sejam Pareceres em Consulta TC nº 007/2003 e TC
nº 020/2013.
No Parecer em Consulta 007/2003 esta Corte concluiu
que “dada a autonomia municipal, além das vantagens
pecuniárias já previstas constitucionalmente, cada ente
político, neste caso, o município, poderá conceder as
vantagens pecuniárias que seu ordenamento permitir
(gratificações, neste caso) aos ocupantes de cargo em
comissão, desde que compa�veis com a característica
da precariedade (ocupação e destituição) e outras mais,
inerentes aos cargos comissionados”. (g.n)
Como complemento, no Parecer em Consulta 020/2013
esta Corte entendeu que “é possível ao servidor
comissionado aposentado pelo regime geral de
previdência social receber, em novo vínculo na mesma
esfera de governo, os adicionais de tempo de serviço e
de assiduidade, desde que tais não tenham sido objeto
de contribuição previdenciária e constituído, dessa
forma, a base de cálculo para a definição dos proventos”.
Além disso, deve ficar registrado que no supramencionado
Parecer em Consulta TC nº 023/2018, foi acrescentado
adendo no sentido de que “para que o servidor público
comissionado faça o pleno gozo da vantagem pessoal
imprescindível que haja previsão normativa expressa”.
(g.n)
3. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, conclui-se informando a existência
de deliberações sobre o objeto da presente consulta, no
âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
quais sejam, os Pareceres em Consulta TC nº 007/2003,

020/2013 e o 023/2018.

preenchimento dos requisitos de admissibilidade;

Deste modo, que seja informado ao consulente no que
tange aos questionamentos formulados, objeto da
consulta, a existência dos Pareceres em Consultas TC
007/2003, 020/2013 e 023/2018, que concluiu que dada
a autonomia municipal assegurada pela Constituição
Federal, cada ente político poderá assegurar a concessão
de vantagens pecuniárias aos servidores ocupantes
de cargo de provimento em comissão, desde que
compa�veis com a precariedade inerente a esses cargos,
bem como em observância ao teor constante da previsão
em lei local. No mesmo sentido, se manifestou o Exmo.
Cons. Rel. Rodrigo Coelho do Carmo no Parecer em
Consulta TC 023/2018:

1.2 No mérito, encaminhar ao consulente os Pareceres

(...) concordando com o posicionamento adotado de que
a vantagem pessoal é aquela em que o servidor percebe
em razão de uma circunstância ligada à sua própria
situação individual e não ligada pura e simplesmente ao
cargo, os direitos e vantagens devem ser estabelecidos
em lei para seu auferimento (...)

Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Consulta TC 007/2003, 020/2013 e 023/2018.
1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/05/2019 – 14ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência), Domingos Augusto Taufner
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-adjunto das sessões

1.1 Conhecer da presente Consulta, em razão do
www.tce.es.gov.br
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO TC-036/2019
Processos: 02648/2018-1, 04589/2016-4, 08944/2015-7
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iúna
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: ROGERIO CRUZ SILVA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: CHEQUER BOU-HABIB ADVOGADOS (CNPJ:
27.154.238/0001-28), SAMIRAH MARTINS CHEQUER
BOU HABIB (OAB: 23294-ES), WILMA CHEQUER BOU
HABIB (OAB: 5584-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – MANTER INCÓLUME PARECER PRÉVIO
117/2017 – PRIMEIRA CÂMARA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público Especial de Contas do Estado do
Espírito Santo - MPEC, por intermédio do procurador

Luciano Vieira, em face do Parecer Prévio TC 117/2017
– Primeira Câmara, por meio do qual recomendouse ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva
da prestação de contas anual da Prefeitura de Iúna
do exercício de 2015 – Processo TC 4589/2016, sob
responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva, em face da
manutenção sem o condão de macular as contas da
seguinte irregularidade: Abertura de créditos adicionais
em inobservância ao limite estabelecido na LOA e AO art.
167 da CF (item 5.1.1 do RT 97/2017).

se à Câmara Municipal de Iúna a REJEIÇÃO das contas
do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade de ROGÉRIO CRUZ SILVA com a
consequente reforma do Parecer Prévio 117/2017.

O Ministério Público de Contas – MPC impetrou o
presente Recurso de Reconsideração, incorformado com
o julgamento deste Soldalício nos autos do processo TC
4589/2016, que;

Na 9ª sessão ordinária do Plenário o nobre Conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo proferiu voto Vistas 058/2018
divergindo da fundamentação esposada em meu voto e,
para conhecer melhor suas razões adiei o julgamento.

decidiu não apreciar o incidente de inconstitucionalidade
sucitado pela área técnica, do art. 6ª, inciso I, da
Lei Orçamentária Minicial de Iuna (Lei Municipal n.
2.550/2014) em razão de “efeito prático nesta apreciação
e,

Fundamentação Complementar

apreciou o mérito da irregularidade “abertura de créditos
adicionais em inobservância ao limite estabelecido na
loa e ao art. 167 da cf” , considerando que não tinha o
condão de macular as contas do exercício.
emitiu Parecer Prévio 117/2017 recomendando ao
Leguislativo do Municipio de Iuna a aprovação com
ressalava da Prestação de Contas do Prefeito Municipal,
relativa ao exercícío de 2015
Após ter sido oportunizado ao recorrido apresentar
contrarrazões, a Área Técnica manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e no mérito pelo seu
provimento, negando-se exequibilidade ao art. 6º, inciso
I, da Lei Municipal n. 2.550/2014 (LOA), e recomendandowww.tce.es.gov.br

Na 6ª Sessão Ordinária do Plenário proferi meu voto pelo
conhecimento e no mérito, não cabimento da negativa
de exequibilidade a Lei Orçamentária que vigiu em 2015
e teve seus efeitos foram exauridos em 31 de dezembro
de 2015, e consequentemente por negar provimento ao
presente recurso de reconsideração.

Verifico que o voto do conselheiro Rodrigo Coelho chega
ao mesmo resultado proposto em meu voto, porém com
fundamentos distintos dos que utilizei. Em seu voto vista,
o Conselheiro Rodrigo Coelho entendeu pelo cabimento
da apreciação do incidente de inconstitucionalidade de
lei orçamentária de efeito exaurido, todavia, no caso
concreto, como não foi oferecido contraditório ao gestor,
votou pela não apreciação do incidente e manutenção
do Parecer Prévio Recorrido.
Esclareço que, o Prejulgado nº 14 foi formado a partir
de voto por mim proferido ao apreciar as contas do
Município de João Neiva do exercício de 2015. Todavia,
este posicionamento foi superado em ampla discussão
ocorrida neste Plenário na vigésima primeira sessão
ordinária do Plenário de 2017, quando da apreciação
do Processo 2306/2015 (PCA de Ibitirama de minha
Relatoria).
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A partir daquele momento, em homenagem ao Princípio
da Colegialidade, passei a me posicionar conforme a
maioria dos meus pares, e entender como está exposto
em meu voto, pela prejudicialidade do incidente
de inconstitucionalidade quando se tratar de Lei
Orçamentária de efeito exaurido.
Destaco que este entendimento foi reafirmado, por
maioria deste Plenário, no Julgamento do Recurso
de Reconsideração 962/2018, realizado na 4ª sessão
Ordinária do Plenário de 2019, realizada no dia 19 de
fevereiro de 2019.
Assim, com todas as vênias, divergindo do Conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo, bem como do posicionamento
externado pela área técnica e pelo Ministério Público de
Contas, Mantenho o meu voto VOTO 0722/2019-8 no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação submetida à consideração
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
Conhecer o presente recurso;
Negar Provimento ao presente Recurso de
Reconsideração, mantendo-se incólume o Parecer Prévio
TC 117/2017– Primeira Câmara;
Dar ciência aos interessados;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
COELHO DO CARMO:

I – RELATÓRIO:
Trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, por meio do Procurador Geral Luciano Vieira,
inconformado com o teor do Parecer Prévio TC 117/2017
– Primeira Câmara que recomendou ao Legislativo
Municipal a aprovação com ressalva da Prestação
de Contas Anual do Município de Iúna referente ao
exercício de 2015 sob responsabilidade do Sr. Rogério
Cruz Silva, em face de abertura de créditos adicionais em
inobservância ao limite estabelecido na LOA e ao artigo
167 da CF.
Em Sessão Ordinária realizada no dia 26/02/2019, o
Eminente Relator Sérgio Borges, divergindo da unidade
técnica e MPC, proferiu voto no sentido de conhecer o
recurso, negar provimento mantendo o parecer prévio
objurgado.
O Recorrente se insurge quanto a não remessa da
1ª Câmara em levar para apreciação do Plenário do
Incidente de Inconstitucionalidade de dispositivos
da Lei Orçamentária do Município de Iúna, por
ter considerado que a apreciação não traria efeito
prático, não se mostrando impeditiva ou prejudicial à
apreciação do mérito, bem como na impossibilidade do
reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos
legais cujo efeitos já foram exauridos.
Entende o MPC, dentre outros argumentos que esta
Corte de Contas já solidificou entendimento que o fato de
a lei orçamentária ter vigência temporária, não obsta ao
reconhecimento de sua inconstitucionalidade, gerando
o Prejulgado nº 014, apreciado nos autos TC 3886/2015.
O Relator em sua fundamentação esclarece que após
www.tce.es.gov.br

a apreciação dos autos TC 3886/2015 mudou seu
entendimento quanto ao processamento de incidente
de inconstitucionalidade em norma de efeito exaurido,
conforme se verifica nos Processos TC 2306/2012 e TC
3070/2012.
Aduz que encampou o entendimento exarado pelo
Conselheiro Substituto ao proferir voto vista nos autos
TC 2306/2012 onde se posicionou no sentido de que não
seria razoável o julgamento da constitucionalidade ou
não de dispositivo de lei não mais vigente, com efeitos
exauridos.
Acrescentou, o Relator que em outras decisões desta
Corte, tem se posicionado pela não imposição de
qualquer responsabilidade ao chefe do executivo,
quando os atos praticados, tenham por base a existência
de autorização do legislativo, ainda que esta autorização,
tenha se revelado eivada de vícios.
Para melhor conhecer e emitir posicionamento acerca
do assunto ora relatado, solicitei vistas dos autos que ora
passo a expor meu entendimento acerca do tema.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
II.1- APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
EXAURIDA:
De início, entendo pertinente trazer breve histórico
quanto à apreciação da constitucionalidade das Leis
Orçamentárias, onde em primeiro momento o Supremo
Tribunal Federal entendeu que o controle concentrado
somente poderia ser feito por meio de Ação Direta de
Inconstitucionalidade quando a norma detivesse caráter
material de ato normativo genérico e abstrato.
Porém, a partir do julgamento da ADI 2.925-DF (em
19/12/2003), o STF passou a admitir ADI em face de leis
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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orçamentárias, consoante voto vencedor do Ministro
Marco Aurélio afirmando que mostrava-se adequado
o controle concentrado de constitucionalidade quando
a lei orçamentária revela contornos abstratos e
autônomos, abandonando o campo da eficácia concreta.
Neste importante julgado, o Ministro Carlos Ayres Britto,
com maestria, depois de afirmar que a lei orçamentária
seria para a Administração Pública, seria a lei mais
importante de nosso ordenamento jurídico, abaixo da
Constituição, asseverando que: “(…) acho que têm esses
caracteres, sim, da lei em sentido material, ou seja, lei
genérica, impessoal e abstrata. (…) A abstratividade, diz
a teoria toda do Direito, implica uma renovação, não digo
perene, porque, aqui, está limitada por um ano, mas a
renovação duradoura entre a hipótese de incidência da
norma e a sua consequência.
Não obstante o entendimento de que a abstração
da norma determina a competência de apreciação
mediante o controle abstrato de constitucionalidade de
leis orçamentárias, o STF possui o entendimento de que,
normas temporárias com efeitos exauridos, perdem o
objeto de apreciação da constitucionalidade das normas.
Lado outro, em artigo publicado pela Revista TCEMG/
out/nov/dez/2012 COMENTANDO A JURISPRUDÊNCIA,
intitulado “Tribunais de contas e a abstrativização
do controle de constitucionalidade: relativização da
Súmula n. 347 do STF, de autoria de Le�cia Diniz Ferraz
Bacharel em Direito pela Ponti�cia Universidade Católica
de Minas Gerais. Reuder Rodrigues Madureira de
Almeida Bacharel em direito pela Faculdade de Direito
Milton Campos (FDMC). Pós-graduado em Direito Público
pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Analista de
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais. Membro da Coordenadoria e Comissão
de Jurisprudência e Súmula do TCEMG, com maestria
abordando o destaque constitucional dos Tribunais
de Contas na proteção dos direitos dos cidadãos e no
fortalecimento do Estado Democrático de Direito, acerca
do tema assim se manifestaram:
O âmbito de atuação dos tribunais de contas foi tratado
com completude em parecer da lavra do Conselheiro
Substituto Licurgo Mourão, ao abordar a questão
do afastamento de normas temporárias eivadas de
inconstitucionalidade, tais como as leis orçamentárias
municipais, retorquindo a alegação de incompetência
da Corte de Contas para tal apreciação, sob os seguintes
e sólidos fundamentos: É certo que o Supremo
Tribunal Federal não realiza controle concentrado de
constitucionalidade de normas com efeito exaurido,
uma vez que o objetivo deste tipo de controle é extirpar
do ordenamento jurídico as normas que estejam em
confronto com a Constituição. Se elas não estão mais
vigentes, já não pertencem ao ordenamento, não
havendo razão para a realização do controle, havendo
a perda do objeto do processo, como ensina o Des.
Kildare Gonçalves Carvalho, in verbis: ‘[...] a cessação
superveniente da norma, inclusive por auto-revogação,
ou seja, pelo exaurimento de seus efeitos jurídicos,
faz com que a ação perca o objeto, ou leva à perda do
interesse processual, já que a medida não é mais útil
ou necessária. (CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito
Constitucional — Teoria do Estado e da Constituição.
Direito Constitucional Positivo. 15. ed. Del Rey, Belo
Horizonte, 2009, p.454.)’ Essa limitação, no entanto,
não existe no controle difuso de constitucionalidade,
já que o que se busca tão somente é garantir aos
www.tce.es.gov.br

cidadãos que não sejam compelidos a cumprir ou
aceitar os efeitos de normas inconstitucionais. Nesse
giro, quando do controle realizado pelo Tribunal de
Contas, no exercício de suas funções, faz-se necessário
verificar a legalidade e a constitucionalidade dos
atos administrativos objeto de sua análise. Segundo
Roberto Rosas, in verbis: ‘[...] cabe à Corte de Contas
o exame das exigências legais nos casos enunciados
e em geral a ela submetidos, colocando seu exame
em confronto com a Constituição, não procedendo o
argumento da privatividade da interpretação das leis
pelo Poder Judiciário. Se os atos submetidos ao Tribunal
de Contas não estão conforme a Constituição, logo, são
atos contra a lei, portanto, inconstitucionais. (ROSAS,
Roberto. Direito Sumular. 12. ed. Malheiros, São Paulo,
2004, p. 153)’ [...] Diferentemente do controle abstrato
de constitucionalidade, no controle realizado pelo
Tribunal de Contas o fato de a norma já ter exaurido
seus efeitos é irrelevante para a análise. Isso porque,
o que interessa a esta Corte, in casu, é a conformidade
dos atos praticados com o ordenamento jurídico como
um todo, no qual figura a Constituição Federal como
pedra angular. Nesse sentido, veja-se a lição de Jacoby
Fernandes, in verbis: ‘[...] cabe asserir que a Constituição
Federal confere ao Tribunal de Contas competência para:
I — julgar as contas dos administradores e demais... (art.
71, II) [...]; II — apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos... (art. 71, III)
Nesse passo, se o Tribunal julga determinado ato, frente
a determinada lei e, atuando em maior amplitude,
verifica que esta lei encontra-se em atrito com aquela de
maior hierarquia — Constituição Federal — e partindo
do pressuposto lógico de que não pode eximir-se do
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julgamento, deverá dizer do conﬂito de normas e de
suas consequências sobre o caso concreto, tratandose tal dicção de um juízo de constitucionalidade. O
poder de apreciar leis e atos do poder público decorre,
portanto, da própria Constituição Federal. [...] No
tocante à incidentalidade para o controle em concreto
dos casos previstos no art. 71 da Constituição Federal,
pode-se verificar que eles, obviamente, estão referidos
à manifesta instrução de processos de julgamento de
contas, que se incluem nos atos e contratos do universo
da execução dos fatos administrativos, objeto, portanto,
da ação corretiva do controle externo a posteriori. [...]
Como bem se vê, são diferentes momentos e dimensões
distintas da ação do Controle Externo, que a sabedoria
do enunciado da Súmula n. 347 do excelso Tribunal
soube alcançar, sob pena de quedar-se disposição
inócua. [...] Não pretende o Tribunal de Contas julgar
a constitucionalidade de lei, com o mesmo objetivo
do Excelso Supremo Tribunal Federal. O Supremo
julga as leis, dizendo de seu valor objetivo em nosso
ordenamento jurídico. Vale dizer, a competência
do Supremo Tribunal Federal abrange a própria lei,
emprestando-lhe validade, ou suprimindo a sua
existência no campo da realidade jurídica. O Tribunal de
Contas, por outro lado, aprecia a constitucionalidade.
Não é o fato de ser incidental, ou não, que retira
a faculdade de julgamento, o que importa é o que
o efeito decorrente deste, diversamente do que o
Supremo Tribunal impõe, é tão somente o de conduzir
a interpretação de lei a parâmetros centrados na
Constituição Federal, sem, de fato, implicar em efeito
objetivo sobre a norma. (Grifos nossos) (FERNANDES,
J. U. Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e

competência. 2. ed. 1. reimpressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2008. p. 325-328)’ O controle realizado pelo
Tribunal de Contas, quando da apreciação da execução
orçamentária dar-se-á, em regra, a posteriori, posto
que a LOA tem vigência adstrita ao exercício financeiro
que rege. Assim, os atos já se concretizaram e as leis
orçamentárias nas quais se basearam já tiveram seus
efeitos exauridos. Portanto, só é possível verificar a
conformidade dos atos com o ordenamento jurídico,
verificando-se a constitucionalidade da norma, após o
seu exaurimento, nos exercícios financeiros seguintes.
Destarte, afasto a tese de que os Tribunais de Contas
não podem se manifestar pela inconstitucionalidade
da lei orçamentária por se tratar de norma temporária
(TCEMG. Prestação de Contas Municipal n. 750.047.
Relator: Auditor Edson Arger. Parecer do Cons. substituto
Licurgo Mourão. Sessão: 21 ago. 2012).
Destarte, não há declaração de inconstitucionalidade por
parte das cortes de contas, mas somente afastamento da
norma, excluindo-se sua incidência no caso concreto, sob
o fundamento de afronta à Constituição e prejudicialidade
ao ordenamento jurídico vigente. Verifica-se, portanto,
que as cortes de contas são uníssonas em reverberar
o entendimento esposado na Súmula n. 347 do STF e
exercem o controle de constitucionalidade, na via difusa,
no exercício de suas atribuições constitucionais.
Nessa linha de intelecção, penso que deva prevalecer o
entendimento constante do Prejulgado nº 014, constante
do TC 3886/2015.
II.2 – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:
Depreende dos autos que o apontamento referente à
apreciação da inconstitucionalidade da lei orçamentária
www.tce.es.gov.br

anual, somente foi ventilada em sede de parecer
ministerial, após instrução técnica conclusiva.
Esta Corte de Contas, vem se posicionando no
sentido de restar prejudicada a análise de incidente
de inconstitucionalidade quando não há citação do
jurisdicionado e do Procurador Geral para manifestação
ACÓRDÃO TC-544/2016 – PLENÁRIO
Tratam os autos de representação, com pedido de
concessão de medida cautelar, oferecida pelo Ministério
Público de Contas, em que narra a existência de indícios
de irregularidades no âmbito da Concorrência Púbica
instaurada pelo Edital 011/2014 do tipo melhor proposta
em razão da combinação dos critérios de maior oferta
pela outorga da concessão com o de melhor técnica, por
meio do qual o Estado do Espírito Santo, por intermédio
da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
- SETOP pretende a outorga de concessão de área de
linhas para prestação, com exclusividade, de serviços
públicos regulares de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de passageiros no Estado do Espírito
Santo (ÁREA LESTE) e cujo valor foi estabelecido no
montante de R$1.176.072.854,00, conforme item 23.1
do Edital, tendo em vista o valor estimado das receitas
líquidas anuais da licitante contratada no prazo de
vigência da concessão, definido em 25 anos.
(...) VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ
ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
(...) Do incidente de Inconstitucionalidade
Conforme consta do Voto proferido, a proposta do
Ilustre Relator é a negativa de exequibilidade do art. 27
caput e parágrafo único da Lei Estadual 5.720/1998, que
prevê a possibilidade de transferência da concessão ou
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do controle societário da concessionária, desde que haja
anuência do Poder Concedente (...).
Em síntese, sustenta que, em que pese a exigência de
certos requisitos habilitatórios (capacidade técnica,
idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal
necessárias à assunção do serviço e comprometer-se
a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor), o
dispositivo legal em comento traz exceção à necessidade
de realização de prévia licitação para a transferência
ou cessão de concessão de que cuida o dispositivo
constitucional constante no art. 175 da Constituição
Federal.
No entanto, apesar de reconhecer a robusta
fundamentação constante do voto, entendo que no
presente caso assiste razão à área técnica deste TCE
quanto ao tema.
Com efeito, conforme destaca a área técnica, o dispositivo
da Lei Estadual ora questionada, é de reprodução
simétrica com o artigo 27, §1º, incisos I e II da lei federal
8.987/1995 (...).
A seguir, pondera que a inconstitucionalidade do
mencionado art. 27 da Lei 8.987/1995 está sendo
discutida, em sede de controle concentrado e abstrato,
perante o Supremo Tribunal Federal, instado a se
manifestar em razão da propositura da Ação Direta
de Inconstitucionalidade ADI 2946/DF apresentada,
em julho de 2003, pelo Procurador-Geral da República,
sendo que, apesar da existência de pedido de concessão
de medida cautelar nos referidos autos, o mesmo não foi
apreciado, motivo pelo qual os dispositivos apontados
encontram-se plenamente em vigor.
Apesar de reconhecer que o Tribunal de Contas possui

competência para a análise de constitucionalidade de
atos normativos nos casos concretos, e de reconhecer
que a pendência de julgamento no Supremo não impede
a manifestação deste TCE, entendo de bom alvitre
que seja aguardado o referido julgamento, sob pena
de negarmos exequibilidade a dispositivo normativo
de idêntica redação a Lei Federal que pode ter sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal.
(...) no caso em exame, conforme reconhecido
pelo próprio relator, não houve manifestação
dos responsáveis nos presentes autos quanto
à inconstitucionalidade da Lei, sendo que nossa postura
atual é a oitiva do órgão jurídico do ente federativo,
que no caso seria a Procuradoria Geral do Estado.
Diante disso, no caso concreto em exame, entendo
que a melhor conduta é julgar prejudicado o presente
incidente, especialmente pela necessidade de oitiva
da Procuradoria Geraldo Estado, visto que não houve
qualquer manifestação de defesa quanto à Lei Estadual
cuja inconstitucionalidade se pretende reconhecer,
não havendo qualquer prejuízo na adoção da medida
proposta, especialmente quando as licitações objeto das
representações foram canceladas.

caso concreto, que a ausência de sua apreciação não
impediu a análise das contas.
II.3 – NÃO INFRINGÊNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS
NA LOA:
No que se refere a abertura de créditos adicionais em
inobservância ao limite estabelecido na LOA e no Art.
167 da CF, em análise ao voto proferido pelo Eminente
Relator Rodrigo Chamoun, a diferença apontada pela
equipe técnica foi justificada, culminando com a emissão
de parecer prévio pela Aprovação com Ressalva.
Consoante consta dos autos TC 4589/2016 (apenso), após
apresentação de justificativas e documentos, a unidade
técnica refazendo os cálculos dos créditos orçamentários
manteve a irregularidade quanto à abertura de créditos
adicionais, tendo como fonte a anulação de dotações,
acima do limite em R$ 4.473.730,33.

Processo:
12255/2014
Data da sessão:
24/05/2016 Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun Natureza: Controle Externo > Fiscalização
> Representação > Controle Externo - Fiscalização Representação

Consta no Parecer Prévio, que restou justificada a abertura
de créditos suplementares superiores aos autorizados no
art. 5º da LOA, em razão da previsão contida no art. 6º,
I da referida LOA, pois o Relator ao elaborar os cálculos,
verificando que houve déficit de arrecadação no exercício
e superávit financeiro apurado no exercício anterior e
constatando, ainda, que as suplementações de dotações
referentes à pessoal e encargos sociais, tiveram como
limite o gasto com pessoal do Executivo, justificando-se a
diferença apontada entre suplementações e anulações,
observando o limite imposto pela LOA no percentual de
12%.

Nesse passo, entendo prejudicada a análise da
inconstitucionalidade, levando ainda em consideração
que os autos se encontram em fase recursal, onde
homenageando o princípio da efetividade, visualizo, no

Nesse contexto, trago as mesmas razões de decidir do
Parecer Prévio objurgado, fazendo parte integrante
do presente voto, concluindo, que, de fato, a eventual
inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 2.550/2014 não
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prejudicou a análise do mérito, não se vislumbrando a
necessidade de ser apreciada a inconstitucionalidade,
pois, na linha de raciocínio acima descrita quanto à
apreciação ou não de lei exaurida, me posicionei no
sentido de que somente nos casos em que, de fato,
havendo infringência no caso concreto da norma eivada
de inconstitucionalidade, deva ser levada a julgamento.
II. 4 – RESPONSABILIZAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO:
Por fim, quanto ao posicionamento do Relator em relação
de ausência de imposição de qualquer responsabilidade
ao chefe do executivo, quando os atos praticados tinham
por base a existência de autorização do legislativo, ainda
que eivada de vícios, entendo que não deve ser aplicado
este entendimento como regra e, sim, diante do caso
concreto, observando-se que sendo fácil compreensão
de modo a evitar possível infringência de norma
constitucional que acarreta em prejuízo ao interesse
público, não está o gestor autorizado a aplica-la.
No caso de Abertura de Crédito Ilimitado, consoante se
percebe nos autos do TC 2022/202, citado pelo relator
Sérgio Aboudib Ferreira, a respeito da matéria assim se
manifestou:
Verifico também, que a apuração de tal limite envolve
cálculos complexos, considerando, por exemplo,
anulação de dotações, receitas de convênio, excesso de
arrecadação e superávit financeiro. Tal complexidade,
a meu sentir, coloca em segundo plano a participação
efetiva do gestor, não sendo, portanto, passível de ser
considerada como ato de improbidade administrativa de
natureza grave, conforme Parecer do Ministério Público
de Contas.
Pois bem, ouso divergir desse entendimento no

sentido de que relativamente à responsabilização do
prefeito, consigna-se que o ato de abertura de créditos
suplementares, por força do disposto no art. 43 da
Lei n.º 4.320/64, é efetuada por decreto executivo e
que, por decorrência, os normativos cumprem esse
mandamento, não havendo, portanto, que se falar em
elisão da sua responsabilidade sobre a irregularidade em
comento.
Não há dúvida quanto à obrigatoriedade de se exigir
a prévia autorização legislativa para a abertura dos
créditos adicionais (suplementar e especial). O simples
fato de abrir créditos sem a cobertura legal já privilegia
novas dotações desconhecidas pelo Poder Legislativo
e desprestigia o planejamento que foi regularmente
aprovado pelos legítimos representantes do povo
III – CONCLUSÃO:
Assim VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte minuta de ACÓRDÃO que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
CONHECER o presente recurso;
NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o Parecer
Prévio TC 117/2017 – Primeira Câmara;
DAR CIÊNCIA ao interessado;
REMETER os presentes autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
ARQUIVAR trânsito em julgado.
www.tce.es.gov.br

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público Especial de Contas do Estado do
Espírito Santo - MPEC, por intermédio do procurador
Luciano Vieira, em face do Parecer Prévio TC 117/2017
– Primeira Câmara, por meio do qual recomendouse ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva
da prestação de contas anual da Prefeitura de Iúna
do exercício de 2015 – Processo TC 4589/2016, sob
responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva, em face da
manutenção sem o condão de macular as contas da
seguinte irregularidade: Abertura de créditos adicionais
em inobservância ao limite estabelecido na LOA e AO art.
167 da CF (item 5.1.1 do RT 97/2017).
O Ministério Público de Contas – MPC impetrou o
presente Recurso de Reconsideração, incorformado com
o julgamento deste Soldalício nos autos do processo TC
4589/2016, que;
decidiu não apreciar o incidente de inconstitucionalidade
sucitado pela área técnica, do art. 6ª, inciso I, da
Lei Orçamentária Minicial de Iuna (Lei Municipal n.
2.550/2014) em razão de “efeito prático nesta apreciação
e,
apreciou o mérito da irregularidade “abertura de créditos
adicionais em inobservância ao limite estabelecido na
loa e ao art. 167 da cf” , considerando que não tinha o
condão de macular as contas do exercício.
emitiu Parecer Prévio 117/2017 recomendando ao
Leguislativo do Municipio de Iuna a aprovação com
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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ressalava da Prestação de Contas do Prefeito Municipal,
relativa ao exercícío de 2015
Após ter sido oportunizado ao recorrido apresentar
contrarrazões, a Área Técnica manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e no mérito pelo seu
provimento, negando-se exequibilidade ao art. 6º, inciso
I, da Lei Municipal n. 2.550/2014 (LOA), e recomendandose à Câmara Municipal de Iúna a REJEIÇÃO das contas
do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade de ROGÉRIO CRUZ SILVA com a
consequente reforma do Parecer Prévio 117/2017.
Na 6ª Sessão Ordinária do Plenário proferi meu voto pelo
conhecimento e no mérito, não cabimento da negativa
de exequibilidade a Lei Orçamentária que vigiu em 2015
e teve seus efeitos foram exauridos em 31 de dezembro
de 2015, e consequentemente por negar provimento ao
presente recurso de reconsideração.
Na 9ª sessão ordinária do Plenário o nobre Conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo proferiu voto Vistas 058/2018
divergindo da fundamentação esposada em meu voto e,
para conhecer melhor suas razões adiei o julgamento.
Fundamentação Complementar
Verifico que o voto do conselheiro Rodrigo Coelho chega
ao mesmo resultado proposto em meu voto, porém com
fundamentos distintos dos que utilizei. Em seu voto vista,
o Conselheiro Rodrigo Coelho entendeu pelo cabimento
da apreciação do incidente de inconstitucionalidade de
lei orçamentária de efeito exaurido, todavia, no caso
concreto, como não foi oferecido contraditório ao gestor,
votou pela não apreciação do incidente e manutenção
do Parecer Prévio Recorrido.
Esclareço que, o Prejulgado nº 14 foi formado a partir

de voto por mim proferido ao apreciar as contas do
Município de João Neiva do exercício de 2015. Todavia,
este posicionamento foi superado em ampla discussão
ocorrida neste Plenário na vigésima primeira sessão
ordinária do Plenário de 2017, quando da apreciação
do Processo 2306/2015 (PCA de Ibitirama de minha
Relatoria).
A partir daquele momento, em homenagem ao Princípio
da Colegialidade, passei a me posicionar conforme a
maioria dos meus pares, e entender como está exposto
em meu voto, pela prejudicialidade do incidente
de inconstitucionalidade quando se tratar de Lei
Orçamentária de efeito exaurido.
Destaco que este entendimento foi reafirmado, por
maioria deste Plenário, no Julgamento do Recurso
de Reconsideração 962/2018, realizado na 4ª sessão
Ordinária do Plenário de 2019, realizada no dia 19 de
fevereiro de 2019.
Assim, com todas as vênias, divergindo do Conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo, bem como do posicionamento
externado pela área técnica e pelo Ministério Público de
Contas, Mantenho o meu voto VOTO 0722/2019-8 no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação submetida à consideração
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
Conhecer o presente recurso;
Negar Provimento ao presente Recurso de
Reconsideração, mantendo-se incólume o Parecer Prévio
TC 117/2017– Primeira Câmara;
www.tce.es.gov.br

Dar ciência aos interessados;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO TC-036/2019 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas, em:
1.1 CONHECER o presente recurso;
1.2 NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o
Parecer Prévio TC 117/2017 – Primeira Câmara;
1.3 DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.4 REMETER os presentes autos ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas, nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.5 ARQUIVAR trânsito em julgado.
2. Unânime, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo. Parcialmente vencido o
relator, apenas quanto aos fundamentos do voto.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-037/2019
Processos: 06156/2018-9, 03733/2016-2, 01552/20158, 01551/2015-3
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: WILSON BERGER COSTA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC-008/2018 PRIMEIRA CÂMARA – CONHECER
– NÂO PROVIMENTO – MANTER INCÓLUME O PARECER
PRÉVIO – ARQUIVAR

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público Especial de Contas do Estado do
Espírito Santo - MPEC, por intermédio do ProcuradorGeral, Dr. Luciano Vieira, em face do Parecer Prévio
TC 008/2018 proferido pela Primeira Câmara desta
Corte nos autos do Processo TC 3733/2016, cuja parte
dispositiva foi lavrada com o seguinte teor:
“(...)
1. PARECER PRÉVIO TC-08/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas, por:
1.1. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste
voto:
1.1.1. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO
NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (ITEM 5.1.1 RT
100/2017).
1.1.2. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (ITEM 7.2 RT 100/2017).
1.1.3. ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO DEMONSTRA
MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40% DE RECURSOS
DO FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES
COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO
PATRIMONIAL (ITEM 7.3 RT 100/2017).
1.1. Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
www.tce.es.gov.br

Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da
Prefeitura de Afonso Cláudio, no exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, na forma
prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
1.3. Determinar ao atual gestor que:
Atente para a correta utilização das fontes de recursos
para suplementação do orçamento, efetuando a abertura
de créditos adicionais em absoluta conformidade com a
Constituição da República e com a Lei 4.320/64.
Realize a parametrização dos relatórios: Anexo do
Balanço Patrimonial – Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e
o Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar, com o objetivo da correta evidenciação das fontes
de recursos.
1.4. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2.. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun com os acréscimos
da conselheira convocada Sérgio Manoel Nader Borges.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo que votou pela rejeição das contas.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão da 1ª Câmara.
(...)”.
Com o fito de assegurar o contraditório, com amparo
no artigo 156 da Lei Complementar 621/2012 c/c com
o artigo 402, inciso I, do RITCESS, por meio da Decisão
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Monocrática 1263/2018, foi condedida ao Sr. Wilson
Berger Costa a oportunidade para oferecimento de
contrarrazões recursais, tendo em vista a possibilidade
de reforma do Parecer Prévio TC-008/2018 – Primeira
Câmara, que apresentou tempestivas contrarrazões.
Após, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC para
instrução, que, nos termos da Instrução Técnica de
Recurso 0012/2019, manifestou-se pelo CONHECIMENTO
e no mérito, pelo PROVIMENTO TOTAL do presente
Recurso para reformar o Parecer Prévio recorrido.
O Ministério Publico de Contas, manifestou-se por
meio do Parecer Ministerial 00317/2019-6, anuindo à
proposta da àrea técnica.
Após vieram os autos conclusos a este Relator.
FUNDAMENTAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em consonância com a Instrução Técnica de Recurso
0012/2019, constata-se que os requisitos de
admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse
recursal, a legitimidade e a tempestividade restam
regularmente atendidos, motivo pelo qual deve o
presente recurso ser conhecido.
DO MÉRITO
O Ministério Público de Contas – MPC impetrou o
presente Recurso de Reconsideração, incorformado com
o julgamento deste Soldalício nos autos do processo TC
3733/2016, que, nos termos do voto do relator;
Relativisou o apontamento “inscrição de restos a pagar
não processados sem disponibilidade financeira; e
emitiu Parecer Prévio 10/2018 recomendando ao

Legislativo do Municipio de Afonbso Claudio a aprovação
com ressalava da Prestação de Contas do Prefeito
Municipal, relativa ao exercícío de 2015.
Irresignado com a decisão o Ministério Público de
Contas impetrou o presente Recurso de Reconsideração
apresentando, em síntese, as razões que seguem:
“(...)
Colhe-se do v. Parecer Prévio TC- 008/2018 – Primeira
Câmara que a moderação do apontamento – Inscrição
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente para pagamento –derivou da
seguinte fundamentação:
[...]
Assiste razão a área técnica, visto que o gestor
inscreveu restos a pagar não processados no valor de
R$ 3.452.461,05, onde apenas R$ 963.202,54 da fonte
“outros recursos vinculados” possuíam disponibilidade
financeira, encerrando o exercício com restos a pagar
não processados sem disponibilidade financeira no valor
de R$ 2.489.258,51, conforme RGF – 3º quadrimestre de
2015 (pag. 21).
Entretanto, cabe destacar o esforço fiscal realizado
pela municipalidade diante da situação econômica
apresentada nesse exercício, conforme bem explanado
no Relatório Técnico 00140/201-5, Processo TC
3532/2016-2 das Contas do Governador, a saber:
[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves
crises econômicas da sua história, permanecendo em
2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade que
teve inicio com a estabilidade monetária alcançada em
meados da década de 90. O desempenho da economia
brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte
www.tce.es.gov.br

retração da atividade econômica. Esse resultado pode ser
atribuído, no nível nacional como reﬂexo da expressiva
deterioração das expectativas dos agentes econômicos
quanto ao desempenho econômico brasileiro nos
próximos anos. Muita incerteza provocada pela visão de
que faltou ao governo federal, demonstração de força
política e determinação de alterar a política econômica
na direção e na magnitude que a situação exigia. Quando
isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a confiança dos
agentes econômicos, já abalada pela deterioração fiscal
de 2014, caiu fortemente e as economias regionais
foram, inevitavelmente, na mesma direção. Do lado
externo sofremos na medida em que as exportações
perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do
real. Já do lado interno, a demanda agregada mais fraca
reduziu as oportunidades dos negócios locais crescerem.
Em casos como esse, os efeitos negativos se reforçaram,
provocando perda de dinamismo com maior intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um
quadro di�cil que implicará que o gestor permaneça
atento à gravidade do momento e da importância do
planejamento e da formulação de ações estratégicas
prioritárias que visem minimizar os impactos da crise
sobre o município.
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor
conseguiu melhorar sua situação financeira já em
2016, pois reduziu seu estoque de dívida ﬂutuante de
R$ 6.753.387,64 (2015) para R$ 1.693.322,40 (2016),
conforme Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17
– Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, sistema
CidadES.
Também melhorou o seu superávit financeiro, pois
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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saiu de R$ 3.539.950,32 no exercício de 2015 para R$
8.163.482,84 (BALPAT - Prestação de Contas Anual –
sistema CidadES – exercício 2016).
Diante das constatações verificadas e mediante todo o
esforço fiscal realizado pela municipalidade, mantenho
a irregularidade, mas não vislumbro que seja suficiente
para macular as contas do exercício.
Assim, do exame das argumentações que embasaram o
v. Parecer Prévio é possível extrair que a irregularidade
não restou afastada, visto que mesmo após as novas
justificativas apresentadas pelo responsável, em sede
de sustentação oral, permaneceu a inscrição de restos
a pagar não processados inscritos sem disponibilidade
financeira suficiente para pagamento.
Ocorre que o v. Parecer Prévio considerou como
atenuante da irregularidade o fato de o responsável
ter adotado medidas visando sanar a irregularidade,
quais sejam redução do estoque de dívida ﬂutuante
e melhoria de seu superávit financeiro, no exercício
financeiro de 2016, motivo que ensejou a recomendação
pela aprovação com ressalvas das contas.
Data venia, não merecem respaldos os fundamentos
acima expostos no que se refere ao abrandamento
da irregularidade indicada, pois as medidas adotadas
pelo responsável não se prestaram a sanar a
irregularidade,bem como não se verifica elemento
caracterizador da boa-fé nas medidas adotadas pelo
responsável.
Nestes termos, cabe destacar que dispõe o art. 1°, § 1°,
da LC n. 101/2000, que “a responsabilidade na gestão
fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes

de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante
o cumprimento de metas de resultado entre receitas
e despesas e a obediência a limites e condições no
que tange a renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita, concessão de garantia e
inscrição em Restos a Pagar”.
Com efeito, da leitura do citado art. 1º, § 1º, da LC n.
101/2000, é possível extrair o sentido axiológico do
dispositivo, a destacar a preocupação com o equilíbrio
financeiro e orçamentário, à prevenção de déficits
financeiros e orçamentários e o controle da dívida
pública.
Ao mesmo tempo, prevê o art. 55, inciso III, alínea “b”,
item 3, da LC n. 101/2000 que o Relatório de Gestão Fiscal
“conterá [...] demonstrativos, no último quadrimestre
[...] da inscrição em Restos a Pagar, das despesas [...]
empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa”.
Portanto, as normas que regulam as Finanças Públicas
são cristalinas e taxativas ao dispor que não se verifica
qualquer possibilidade das medidas adotadas no exercício
de 2016 repercutirem na execução orçamentária do
exercício financeiro em análise, visto que já encerrado.
Outrossim, importante lembrar que nem mesmo o
cancelamento de restos a pagar no exercício seguinte
seria capaz de retroagir para abrandar a irregularidade
em questão, essa, inclusive, é a previsão do artigo 38
da Lei n. 4.320/1964, ao dispor que “reverte à dotação,
a importância de despesa anulada no exercício”, e
por outro lado, “quando a anulação ocorrer após o
encerramento deste considerar-se-á receita do ano em
www.tce.es.gov.br

que se efetivar”.
Desse modo, as medidas adotadas pelo responsável não
se prestam a mitigar os efeitos decorrentes da inscrição
de restos a pagar sem a disponibilidade financeira
suficiente para pagamento, configurando-se em
impropriedade de grave infração à norma legal, podendo
resultar em sérios prejuízos ao Município.
Nesse contexto, destaca-se que o descumprimento dos
limites legais no tocante aos restos a pagar prejudicaria o
Município na concessão de transferência voluntárias até
a regularização da situação, conforme disposto no art.
25, § 1°, inciso IV, alínea “c”, da LC n. 101/2000:
Art. 25.[...]
§ 1º São exigências para a realização de transferência
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias:
[...] IV -comprovação, por parte do beneficiário, de:
[...] c) observância dos limites das dívidas consolidada
e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e
de despesa total com pessoal;
Na verdade, caberia ao responsável adotar a medida
de cancelamento de restos a pagar no exercício
financeiro em análise, logo que identificado a ausência
de disponibilidade financeira para pagamento dessas
obrigações, de modo a evitar a ocorrência de déficit nas
contas do exercício de 2015.
Contudo, a situação dos autos evidencia a ocorrência
de gravidade muito maior, pois não só verificou-se o
atraso do responsável em adotar medidas para evitar
a inscrição de restos a pagar não processados sem a
disponibilidade financeira para seu pagamento, como
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também ficou comprovado nos autos, no RGFRAP,que
já havia uma forte insuficiência de caixa, por meio de
déficit em Recursos Não Vinculados de R$ 186.263,10 e
em outras fontes de Recursos Vinculados no montante
de R$ 458.410,27 em Ações e Serviços Públicos de Saúde
e R$ 772.066,67 em Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino, agravando ainda mais o déficit financeiro.
Vale destacar que tal situação já havia sido observada
pela Unidade Técnica, consoante exposto na Instrução
Técnica Conclusiva 2973/2017 e na Manifestação Técnica
1386/2017-2, do Processo TC-3733/2016, que no
exercício de 2015, foram inscritos em restos a pagar não
processados o montante de R$ 3.452.461,05, ainda que
constasse no RGFRAP que a disponibilidade de caixa,
antes mesmo da inscrição, se apresentava negativa em
R$ 1.230.476,49.
Logo, a situação descrita demonstra que o responsável
agiu à margem das disposições legais que regulam as
Finanças Públicas,cancelando a destempo os restos a
pagar não processados, afastando qualquer possibilidade
de considerar tais medidas adotada como atenuante do
apontamento de irregularidade ou mesmo de atestar
a sua boa-fé, pois a insuficiência de caixa já era do
conhecimento do gestor responspavel.
Sem embargos dos argumentos utilizados, há de se
destacar, consoante jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, que “a Administração somente deve inscrever
em ‘Restos a Pagar’ as despesas para cujos valores
exista disponibilidade caixa, como forma de se adequar
ao disposto no princípio do equilíbrio fiscal, inserido na
Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal)”(Acórdão 279/2008 – Plenário, Rel. Guilherme
Palmeira).

Destarte, a irregularidade verificada constitui grave
infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, em claro prejuízo
ao equilíbrio fiscal do Município, não havendo que se
cogitar em atenuantes ou mesmo na alegação de boa-fé
por parte do gestor responsável. Ademais,considerando
a gravidade da conduta em inscrever restos a pagar sem
disponibilidade financeira suficiente para pagamento,
o art. 359-B do Código Penal tipifica tal conduta como
Crime contra as Finanças Públicas, cujo bem jurídico
tutelado, conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt,
é a probidade administrativa e a estrita regularidade da
Administração Pública. Vejamos:

II -as despesas nêle legalmente empenhadas.

Bem jurídico protegido é a probidade administrativa
e a estrita regularidade da Administração Pública,
particularmente em relação ás operações realizadas
no âmbito das finanças públicas da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. O presente dispositivo
pretende tutelar especificamente a regularidade da
administração das finanças públicas, visando limitar ou
restringir gastos descontrolados que comprometam os
recursos do exercício financeiro seguinte. Em termos
esquemáticos, objetiva-se tutelar as finanças públicas,
bem como a correta gestão do dinheiro público, além de
assegurar a moralidade e a probidade administrativa.

A norma estabelece que, no encerramento do exercício,
a parcela da despesa orçamentária que se encontrar
empenhada mas ainda não foi paga será considerada
restos a pagar.

Dessa forma, não pode ser minorada a irregularidade
em razão da redução da dívida ﬂutuante ou melhoria
no superávit financeiro no exercíco seguinte, muito
menos pelo cancelamento de restos a pagar, uma vez
que no setor público o regime orçamentário reconhece a
despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão
do empenho, nos moldes do art. 35 da Lei n. 4.320/1964.
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I -as receitas nêle arrecadadas;
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A propósito, conforme expõe o Manual de Contabilidade
aplicada ao Setor Público, 6ª Edição, “a receita
orçamentária a ser utilizada para pagamento da despesa
empenhada em determinado exercício já foi arrecadada
ou ainda será arrecadada no mesmo ano e estará
disponível no caixa do governo ainda neste exercício”.
A respeito do tema inscrição em restos a pagar não
processados, convém destacar o seguinte trecho do
Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público:
4.7.1. Inscrição em Restosa Pagar não Processados

O raciocínio implícito na lei é de que a receita
orçamentária a ser utilizada para pagamento da
despesa empenhada em determinado exercício já foi
arrecadada ou ainda será arrecadada no mesmo ano
e estará disponível no caixa do governo ainda neste
exercício. Logo, como a receita orçamentária que
ampara o empenho pertence ao exercício e serviu de
base, dentro do princípio orçamentário do equilíbrio,
para a fixação da despesa orçamentária autorizada
pelo Poder Legislativo, a despesa que for empenhada
com base nesse crédito orçamentário também deverá
pertencer ao exercício.
Supõe-se que determinada receita tenha sido arrecadada
e permaneçano caixa, portanto, integrando o ativo
financeiro do ente público no fim do exercício. Existindo,
concomitantemente, uma despesa empenhada, deverá
ser registrada também um passivo financeiro; caso
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contrário o ente público estará apresentando em seu
balanço patrimonial, sob a ótica da Lei nº 4.320/1964, ao
fim do exercício, um superávit financeiro (ativo financeiro
– passivo financeiro) indevido, que poderia ser objeto de
abertura de crédito adicional no ano seguinte na forma
prevista na lei. Assim, a receita que permaneceu no caixa
na abertura do exercício seguinte já está comprometida
com o empenho que foi inscrito em restos a pagar e,
portanto, não poderia ser utilizada para abertura de
novo crédito.
Dessa forma, para atendimento da Lei nº 4.320/1964,
é necessário o reconhecimento do passivo financeiro,
mesmo não se tratando de uma obrigação presente por
falta do implemento de condição.
Assim, suponha os seguintes fatos a serem registrados
na contabilidade de um determinado ente público:

O reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do
exercício deve ser realizado no momento do empenho
com a assunção de um passivo financeiro orçamentário.
Dessa forma, na situação acima descrita, todas as
despesas serão inscritas em restos a pagar, havendo
segregação entre as liquidadas e não pagas e as não
liquidadas. Assim, o total de restos a pagar inscrito
será de $900, sendo $700 referentes a restos a pagar
processados (liquidados) e $200 ($900-$700) referentes
a restos a pagar não processados (não liquidados). Desta
maneira, tem-se um superávit financeiro de $100, que
corresponde à diferença entre a receita arrecadada de
$1000 e a despesa empenhada de $900.
Assim, para maior transparência, as despesas executadas
devem ser segregadas em:

a. Recebimento de receitas tributárias no valor de $1000
unidades monetárias;

Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do
art. 63 da Lei nº 4.320/1964; e

b. Empenho da despesa no valor de $900 unidades
monetárias;

Despesas não liquidadas, inscritas ao encerramento do
exercício como restos a pagar não processados.

c. Liquidação de despesa corrente no valor de $700
unidades monetárias; e d. Inscrição de Restos a Pagar,
sendo $700 de Restos a Pagar Processado e $200 de
Restos a Pagar Não Processado ($900-700).

Nestes termos, cabe ressaltar, consoante disposto na
MT 01386/2017-2, do Processo TC-3733/2016, que a
regra disposta no art. 55 da LC n. 101/2000 deve ser
aplicada ao final de cada exercício, independentemente
de no exercício futuro ocorrer o cancelamento e/ou
pagamento do total dos restos a pagar assumidos, a fim
de não comprometer as receitas a serem arrecadadas
nos próximos orçamentos.

O ingresso no caixa corresponderá a uma receita
orçamentária. O empenho da despesa é um ato que
potencialmente poderá afetar o patrimônio, criando
passivo financeiro que comprometerá o ativo financeiro,
diminuindo o valor do superávit financeiro. Após o
implemento de condição e a verificação do direito
adquirido pelo credor, o patrimônio sofrerá alteração
qualitativa ou quantitativa.

No que tange aos restos a pagar não processados no
montante de R$ 1.958.820,30 cancelados em exercícios
seguintes à sua inscrição em 2015, argumentada pela
defesa, estas baixas não têm o condão de afastar
www.tce.es.gov.br

o descumprimento do artigo 55, inciso III, b, 3) no
exercício de 2015. Conforme entendimento manifestado
na ITC 2973-2017 e acolhido na presente manifestação
a regra de impossibilidade da inscrição de restos a
pagar sem lastro financeiro é aplicada ao final de cada
exercício, independentemente de ter havido ou não, em
exercícios seguintes, o cancelamento ou o pagamento
do total de restos a pagar assumidos.
Conforme apontado no RT 100/2016 e mantido na ITC
2973-17 o Município de Afonso Cláudio inscreveu restos
a pagar não processados no exercício de 2015 com
insuficiência financeira de recursos, desrespeitando
assim o limite legal anual de disponibilidade de caixa
para inscrição de restos a pagar não processados imposto
pela LRF
Assim, diante da clarividente infração à Lei de
Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, não há como
aplicar, no caso em voga, o princípio da razoabilidade ou
mesmo a invocação de boa-fé para descaracterização da
gravidade da infração cometida.
Deste modo, deve ser recomendada a REJEIÇÃO das
contas, haja vista a explícita prática de grave infração
à Lei das Finanças Públicas, consistente na inscrição
de restos a pagar não processados além do limite do
saldo das disponibilidades financeiras, contrariando o
estipulado no art. 55, inciso III, alínea “b”, item 3, da LC
n. 101/2000.
Salienta-se que a impropriedade verificada, com grave
infração à Lei das Finanças Públicas, encontra-se, ainda,
tipificada como crime de responsabilidade do Prefeito,
nos termos do art. 1°, inciso V, do DL n. 201/1967, o que,
indubitavelmente,enseja a emissão de Parecer Prévio
recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição das
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contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de
2015, em expressa consonância ao conteúdo do art. 80,
inciso III, da LC n. 621/2012.

trabalho com os resultados da execução orçamentária,
a correta realocação dos créditos orçamentários e o
cumprimento das normas constitucionais e legais;

conseguiu melhorar sua situação financeira já em 2016,
pois reduziu seu estoque de dívida ﬂutuante de R$
6.753.387,64 (2015) para R$ 1.693.322,40

Resta, portanto, evidenciado o error in judicando no v.
Parecer Prévio 008/2018 – Primeira Câmara, o qual, por
questão de justiça e equidade, deve ser sanado nesta
oportunidade recursal. (...)”.

II- pela aprovação das contas com ressalva, quando
ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal, da qual não resulte dano
ao erário, sendo que eventuais determinações serão
objeto de monitoramento pelo Tribunal de Contas;

(2016), conforme Demonstração da Dívida Flutuante
– Anexo 17 – Prestação de Contas Anual, exercício de
2016, sistema CidadES.

Notificado (Termo de Notificação 00843/2018) o
sr. Wilson Berger Costa, apresentou as seguintes
contrarrazões:
“(...)
Respeitosamente, o recurso interposto pelo Recorrente
deve ser desprovido, como se passa a expor.
O Recorrente questiona o fato de o parecer prévio
ter considerado com atenuante o fato de o Recorrido
ter adotado medidas para sanar a irregularidade no
exercício de 2016, como a redução da dívida ﬂutuante
e a melhoria do superávit financeiro, sendo tais pontos
levados em consideração para a aprovação das contas
com ressalvas.
Nesse sentido, alega que as medidas adotadas no
exercício de 2016 não poderiam ser consideradas para
o exercício financeiro sob análise, isto é, exercício 2015,
acrescentando, além disso, que as medidas não se
prestariam a mitigar a irregularidade.
A redação do art. 80 da Lei Complementar n. 621/2012
prescreve o seguinte:
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
I- pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada,
de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos
contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave
infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial. [grifo nosso]
Observe-se que a norma autoriza a aprovação das
contas com ressalvas nos casos de impropriedade da
qual não resulte dano ao erário, havendo a expedição de
determinações que serão monitoradas.
Em que pese os argumentos lançados no recurso de
reconsideração, deve-se considerar que a ausência de
disponibilidade financeira para a inscrição em restos
a pagar, evidentemente, gera necessariamente como
impacto financeiro o comprometimento dos orçamentos
dos anos seguintes, impondo um nítido impacto no
caixa do ente nos exercícios vindouros. Não se trata
da hipótese dos autos, e por essa exata razão, houve a
recomendação pela aprovação das contas com ressalvas.
Como bem observado pelo parecer prévio recorrido, não
se verificou a citada consequência maléfica às finanças
municipais em razão da inscrição de restos a pagar sem
disponibilidade financeira. Ao contrário, não só houve
redução na dívida ﬂutuante do município, como também
o aumento do superávit financeiro:
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor
www.tce.es.gov.br

Também melhorou o seu superávit financeiro, pois
saiu de R$ 3.539.950,32 no exercício de 2015 para R$
8.163.482,84 (BALPAT - Prestação de Contas Anual –
sistema CidadES – exercício 2016).
Diante das constatações verificadas e mediante todo o
esforço fiscal realizado pela municipalidade, mantenho
a irregularidade, mas não vislumbro que seja suficiente
para macular as contas do exercício.” [grifo nosso]
Associada a tal situação, quase a totalidade dos restos a
pagar foram cancelados ou pagos no exercício de 2016,
como bem reconhecido pela Conselheira Substituta
Sérgio Manoel Nader Borges:
“A SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA JACCOUD
FREITAS – Acompanho o voto-vista do conselheiro
Rodrigo Chamoun pela recomendação com ressalva, com
determinações e recomendações propostas pelos seus
fundamentos. Quanto ao item 7.2 do Relatório Contábil,
relativo à inscrição de Restos a Pagar não processados
sem disponibilidade financeira, além dos fundamentos
constantes do voto-vista, observo que, no exercício
seguinte, 2016, quase totalidade de Restos a Pagar
foram pagos ou cancelados, restando um saldo de vinte
e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois
centavos a liquidar ou cancelar. Além disso, em 2016
não houve inscrição de Restos a Pagar não processados
em disponibilidade financeira, conforme demonstra o
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processo 5091/2017.” [grifo nosso]
Percebe-se, dessa forma, que a inscrição em restos
a pagar sem disponibilidade de caixa em 2015 não
impactou, não casou dano ao erário em 2016, seja pelo
cancelamento dos restos a pagar, seja pela redução
da dívida do município e pelo aumento do superávit
financeiro. Portanto, não há qualquer razão para se
reformar o parecer prévio recorrido, pelo que se pede o
desprovimento do recurso interposto.
Por fim, chama-se atenção para o fato de o Plenário do
TCEES já ter se manifestado em relação à semelhante
irregularidade, no mesmo sentido do parecer prévio
recorrido. Trata-se do Parecer Prévio TC-58/2017 Plenário, Processo TC-4106/2016, de Relatoria do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
referente à PCA 2015 do Município de Cariacica:
“[...]
III.V. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SUFICIENTE PARA PAGAMENTO. (item 7.1 DO RT
455/2016) Base Normativa: art. 55 da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF).
[...]
Assiste razão a área técnica, visto que o gestor inscreveu
restos a pagar não processados no valor de R$
14.786.823,41 sem disponibilidade financeira.
Entretanto, cabe destacar o esforço fiscal realizado
pela municipalidade diante da situação econômica
apresentada nesse exercício, visto que o Brasil passou
em 2015 por uma das mais graves crises econômicas da
sua história, permanecendo em 2016, interrompendo
um longo ciclo de prosperidade que teve inicio com a

estabilidade monetária alcançada em meados da década
de 90.
[...]
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor
conseguiu melhorar sua situação financeira já em
2016, pois reduziu seu estoque de dívida ﬂutuante de
R$ 46.162.132,25 (2015) para R$ 24.813.716,02 (2016),
conforme Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17
– Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, sistema
e- TCEES.
Também melhorou o seu ﬂuxo de caixa, pois em 2015,
teve um déficit de caixa quanto aos recursos próprios
de R$ 4.706.129,13 e um superávit da fonte recursos
próprios de R$ 5.621.724,96 no exercício de 2016
(Prestação de Contas Anual – sistema e-TCEES – exercício
2016).
Diante das constatações verificadas e mediante todo o
esforço fiscal realizado pela municipalidade, mantenho
a irregularidade, mas não vislumbro que seja suficiente
para macular as contas do exercício. [...]” (TCEES, Parecer
Prévio TC-058/2017, Processo TC- 4106/2016, Relator
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES em
04/09/2017, págs. 43-53) [grifo nosso]
No julgado citado, a maioria do Plenário do TCEES
considerou que a redução da dívida ﬂutuante e o
aumento do superávit financeiro foram suficientes para
mitigar a inscrição em restos a pagar sem disponibilidade
de caixa. Ressalta-se que o citado precedente transitou
em julgado em 30/11/2017, conforme Certidão de
Trânsito em Julgado n. 197/2018, constante dos autos
do processo TC-4106/2016.
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Com base nas razões acima elencadas se pede a
manutenção do Parecer Prévio TC-08/2018 - Primeira
Câmara. (...)”.
Pois bem.
Os Restos a Pagar são despesas que, ao término do
exercício, apesar de terem sido empenhadas, não
foram pagas. E, de fato, quando se trata de gestão do
orçamento público, é importante que não se gaste além
do que se arrecada, para que não se crie um déficit nas
contas públicas, que culmina com o endividamento
público, prejudicando o nível desejado de investimento.
Neste contexto, não há dúvida de que a obrigação
de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do
Ente, prevista no art. 1º da Lei Responsabilidade
Fiscal existe a qualquer tempo e, por conseguinte, em
qualquer exercício, exigindo do gestor, rígido controle
da programação financeira para evitar que se obrigue
à inscrição de restos a pagar sem disponibilidade
financeira, a qualquer tempo.
Todavia, não se deve olvidar de que nos processos de
Contas o que se busca é comprovar o regular emprego
dos recursos públicos. Neste sentido, sendo o interesse
maior desta Corte de Contas conhecer a realidade sobre
os atos praticados pelos gestores, na análise de quaisquer
processos, o TCE não pode contentar-se com a verdade
formal, antes deve perseguir a verdade material.
Neste sentido, a meu convencimento, os fundamentos
que conduziram a emissão do Parecer Prévio 008/2018,
ora combatido, coadunam-se com os artss 20 e 22 da
atual redação da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro – LINDB, que assim dispõe:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e
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judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade
e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas.
(...)
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais
do gestor e as exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
Nesta seara, o voto que conduziu o Acordão recorrido,
levou em conta o cenário macroeconômico que envolveu
as finanças municipais no exercício de 2015, quando
citou trecho do relatório de Contas de Governador,
também do exercício de 2015, bem como numa visão
ampliada da gestão municipal considerou as medidas
adotadas em 2016 para melhorar a situação financeira
do Município. Destaco que não se está considerando
regular a assunção de compromissos sem que haja
recursos suficientes para honrá-los. Antes, o que se
considerou, a meu convencimento, foi se foram adotadas
medidas pela mesma gestão para corrigir os desvios
identificados, conforme preceitua o art. 1º, $ 1º da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Não podemos esquecer que, embora a interpretação da
Lei de Responsabilidade Fiscal nos conduza à conclusão
de que o limite para a inscrição em restos a pagar, em
qualquer exercício, são as disponibilidades de caixa, a
restrição imposta no artigo 42 se faz presente apenas
dos dois últimos quadrimestres do último ano de

mandato. Nos demais exercícios da gestão para se evitar
o endividamento descontrolado, é imperioso o controle
da existência de recursos para honrar os compromissos
firmados, para que caso haja desvios, a ação planejada
possibilite a correção dos mesmos. A meu ver,
exatamente para possibilitar tal correção de rota, o
Relatório de Gestão Fiscal transparece a ocorrência de
tais desvios por meio do Anexo 5 do RGF - Demonstrativo
de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.
Ao discorrer sobre o Demonstrativo de Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar, o Manual de Demonstrativos
Fiscais, 6ª edição, traz a seguinte orientação:
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão
Fiscal e visa a dar transparência ao equilíbrio entre a
geração de obrigações de despesa e a disponibilidade
de caixa. Deverá ser elaborado somente no último
quadrimestre pelos Poderes e órgãos com poder de
autogoverno, tais como o Poder Executivo, os órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas e
o Ministério Público. Esse demonstrativo deverá compor
também o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, a ser
elaborado e publicado pelo Poder Executivo até 30 dias
após a divulgação do relatório do último quadrimestre
do exercício (vide item 04.08.00– Relatório de Gestão
Fiscal Consolidado)
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente,
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à
execução financeira da despesa em todos os exercícios e
www.tce.es.gov.br

não somente no último ano de mandato.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato,
a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão
fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em
que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe
que ajustes devam ser observados no decorrer de
todo o mandato, de forma que as receitas não sejam
superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de
passivos financeiros.
Assim, estou convencido de que as ações tomadas
pela gestão para corrigir os desvios por ela causados e
identificados, não tem o poder de sanear o ato irregular.
Todavia podem sim atenuá-los.
Ante o exposto, sou pela negativa de provimento ao
recurso.
Ante todo o exposto, divergindo o posicionamento
externado pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer o presente recurso;
1.2 Negar Provimento ao presente Recurso de
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Reconsideração, mantendo-se incólume o Parecer Prévio
TC 08/2018– Primeira Câmara;

Processo: 05423/2016-4

mérito.

Classificação: Agravo

1.3 Dar ciência aos interessados;

UG: ES - Governo do Estado do Espírito Santo

1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

O Ministério Público de Contas em Parecer 1097/2019
retifica e reitera todos os termos proposto na Petição de
Recurso.

2. Unânime.

Recorrente: Ministério Público de Contas

3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Interessado: JOSE RENATO CASAGRANDE

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

PARECER PRÉVIO TC-038/2019

RECURSO - AGRAVO - NÃO CONHECER – PERDA DO
OBJETO – FALTA DE INTERESSE - DAR CIÊNCIA - APENSAR
- ARQUIVAR
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Agravo, interposto pelo Ministério
Público Especial de Contas, em face do Parecer
Prévio TC 50/2016, que não conheceu o Recurso de
Reconsideração nos autos do TC 3842/2016.
Foi procedido na 29ª sessão ordinária - Plenário de 2016
em que se sorteou como Relator o Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel, aproveitando em despacho
33841/2016 para atestar a tempestividade do presente
recurso.
Encaminhado os autos para área técnica, foi elaborada a
Instrução Técnica de Recurso 84/2016 (peça 14), que ao
fim concluiu pelo conhecimento do Recurso de Agravo
e pela intimação do Sr. José Renato Casagrande para
apresentação de contrarrazões.
Foi proferida Decisão Monocrática 1485/2016 (peça
17) pelo então Relator para notificação e prazo de
contrarrazões em 10 dias.
Foi protocolado sobre o nº 17079/2016 as contrarrazões
de defesa de (ﬂs. 1643/ 1650) e elaborada nova Instrução
Técnica de Recurso 28/2017, que ao fim concluiu pelo
não conhecimento, com extinção sem resolução do
www.tce.es.gov.br

Após vieram os autos a este gabinete para manifestação.
II – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Da análise dos pressupostos recursais depreende-se
que, o Recurso de Agravo, é cabível contra decisões
terminativas, que é o caso do Parecer Prévio 50/2016, com
demonstração de interesse e legitimidade processual,
possui ainda regularidade formal, vez que foi proposto
de forma escrita, com documentos obrigatórios.
Quanto à tempestividade, conforme dispositivos da
Lei Orgânica e do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, o prazo para interposição do recurso em tela é
de 20 (dez) dias da data da ciência da decisão, para o
Ministério Público de Contas. Verifica-se que, a decisão
recorrida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES no dia 21/07/2016, e o Recurso de Agravo foi
protocolizado no dia 05/08/2016. Portanto, tempestivo
o presente Agravo.
III – PRELIMINAR
Numa análise detida dos autos, extrai-se que, o
Recorrente se insurgiu contra o Parecer Prévio
50/2016, valendo-se de Recurso de Agravo, para atacar
decisão terminativa que não conheceu do Recurso de
Reconsideração, mantendo assim os termos do parecer
50/2015 que emitiu juízo de aprovação das contas de
2014 de Governo do Estado do Espírito Santo.
Como se observa, o Agravante propôs o presente
recurso com o objetivo final de que se conheça do
Recurso de Consideração e que ao analisar o seu mérito
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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possa modificar o teor do parecer prévio TC 50/2015 e
reformá-lo para uma reprovação das contas.

II - O processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano
por negligência das partes;

Ocorre que ao propor o presente agravo, não foi
solicitado o efeito suspensivo e assim, o processo
principal TC 6016/2015, seguiu o seu rito ordinário, e
assim encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo para julgamento das contas, que se
conforme destacado em Instrução Técnica de Recurso
28/2017:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30
(trinta) dias;

Segundo consulta ao Diário Oficial do Poder Legislativo,
no dia 14/12/2016, foi publicado o Decreto Legislativo
n. 132/2016, o qual aprova as contas do Governo do
Estado do Espírito Santo relativas ao exercício de 2014.

VI - Verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;

Pois bem, a aprovação das referidas contas pelo
Legislativo, torna o presente agravo escusado, pela
perda superveniente do interesse de agir ou perda
superveniente do objeto, isso porque, o objetivo
principal era a reversão do Parecer Prévio e uma possível
rejeição das contas.
O artigo 70 da Lei Complementar 621/2012 (LOTCEES)
disciplina que nos processos no ambito do TCEES aplicase subsidiariamente o disposto no Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, se extrai que ainda que fosse o caso, o
provimento jurisdicional é considerado inútil, visto
a impossibilidade do resultado final almejado, nesse
sentido dispõe o art. 485 acerca da extinção do processo
sem resolução do mérito.

IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - Reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julgada;

Sendo assim a perda do objeto, “ainda que superveniente,
redunda na carência de interesse processual, por
inexistir utilidade em um provimento desta Corte de
Contas nos autos, não se podendo modificar a decisão
do Parlamento Estadual sobre a prestação de contas”.
IV – CONCLUSÃO:
Sendo assim, acolho a manifestação da área técnica,
exarada na Instrução Técnica de Recurso 00028/2017-1,
tornando-a parte integrante do presente voto e divirjo do
parecer ministerial VOTO no sentido de que o Plenário
aprove a seguinte minuta que submeto à consideração
de Vossas Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

O juiz não resolverá o mérito quando:

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

I - Indeferir a petição inicial;

1.1 NÃO CONHECIMENTO do presente agravo mantendo

Art. 485.
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incólume o Parecer Prévio 050/2016.
1.2 CIENTIFICAR os interessados e o Chefe do Executivo
da presente Decisão.
1.3 Após transitado em julgado o presente agravo,
apensar ao TC 9974/2015, na forma prevista no art. 420,
parágrafo único do Regimento Interno.
1.4 Por fim, ARQUIVE-SE.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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conclusiva 2369/2017;
PARECER PRÉVIO TC-039/2019
Processos:09665/2018-7, 01867/2018-7, 06650/2017-7,
05023/2016-3, 01154/2015-6, 01153/2015-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACORDÃO
TC- 1558/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVIDADE –
ARQUIVAR.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração
interposto pelo Sr. Roberto Fortunato Fiorin em face do
Acordão TC 1558/2017 – Segunda Câmara constante
do Processo TC n° 6650/2017, que negou provimento
aos Embargos de Declaração para manter inalterado o
Parecer Prévio TC 064/2017- Segunda Câmara, prolatado
no processo TC 5023/2016.
Por meio do Parecer Prévio 00064/2017, a Segunda
Câmara desta Corte de Contas decidiu à unanimidade,
nos termos do voto do Relator Conselheiro Sérgio
Manoel Nades Borges:
1.Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do senhor
Roberto Fortunato Fiorin, relativa ao exercício de 2015,
tendo em vista a manutenção das irregularidades
referentes aos itens 2.1 a 2.8 da Instrução técnica

2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
A secretaria Geral das Sessões proferiu Despacho
2643/2019 (ﬂs.136) informando que o recurso foi
interposto em 17/12/2018 e o prazo recursal venceu em
22/03/2018.
O Ministério Público, através do Parecer 870/2019
(ﬂs.139) constatou a notória intempestividade da
interposição do recurso, que foi protocolado após
vencido o prazo recursal.

interposição do recurso, que foi protocolado após
vencido o prazo recursal.
Considerando o exposto acima, conclui-se que o recurso
é INTEMPESTIVO, razão pela qual entendo que não
deve ser conhecido, com fulcro no artigo 162, §2º da Lei
Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento
Interno desta Corte.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado

É relatório. Passo a fundamentar.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

FUNDAMENTAÇÃO

Conselheiro Relator

Precipuamente verifico que o presente recurso tem
previsão nos artigos 164 e 165 da Lei Complementar
n° 621/2012, as formalidades elencadas nos incisos
dos artigos 405, do Regimento Interno deste Tribunal,
encontram-se satisfeitas.

1. PARECER PRÉVIO

Entretanto, conforme Despacho 2643/2019 (ﬂs. 136) da
Secretaria Geral das Sessões (ﬂs.136), a notificação do
Acórdão TC-1558/2017 –Segunda Câmara, prolatado no
processo TC nº 6650/2017, que negou provimento aos
Embargos de Declaração para manter inalterado o Parecer
Prévio TC-064/2017 – Segunda Câmara, prolatado no
processo TC nº 5023/2016, foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 19/02/2018,
considerando-se publicada no dia 20/02/2018, vencendo
prazo para interposição do Recurso de Reconsideração
22/03/2018 e o presente recurso foi interposto pelo
senhor Roberto Fortunato Fiorin em 17/12/2018.

1.1 Não conhecer o presente recurso de reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste Tribunal
c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte,
mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC1558/2017 –Segunda Câmara, prolatado no processo TC
nº 6650/2017, que negou provimento aos Embargos de
Declaração para manter inalterado o Parecer Prévio TC064/2017 – Segunda Câmara.

O Parecer do Ministério Público de Contas 870/2019
(ﬂs. 139), de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira constatou a notória intempestividade da

3. Data da Sessão: 23/04/2019 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:

Dar ciência ao interessado;
1.3 Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vicepresidente no exercício da presidência), Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1-SEGUNDA CÂMARA (TC 3065/2013-9) – PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBATIBA – PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2012 – INFRINGÊNCIA
AO ART. 42, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL –
APLICABILIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA EM
2008 ÀS CONTAS DE 2012 – SEGURANÇA JURÍDICA –
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO – CONHECER – DAR PROVIMENTO
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PARECER PRÉVIO
RECOMENDANDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAMENTO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Lindon Johnson Arruda Pereira, Prefeito Municipal de
Ibatiba no exercício de 2012, em face do Parecer Prévio
TC-137/2017 - Segunda Câmara, prolatado nos autos do
Proc. TC- 3065/2013, cujos termos são os seguintes:
1. PARECER PRÉVIO:

PARECER PRÉVIO TC-043/2019
Processos: 02721/2018-4, 03065/2013-9
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Recorrente: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
CONTROLE EXTERNO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
INTERPOSTO EM FACE DO PARECER PRÉVIO 00137/2017

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
art. 132, inciso III do Regimento Interno.
1.2. Diante da materialização da hipótese prevista
no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000
e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos
www.tce.es.gov.br

do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de
autos apartados, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013.
1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
e o MPES quanto à fundamentação.
3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
A área técnica se manifesta conclusivamente por meio
da Instrução Técnica de Recurso 00216/2018:
V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante as razões expostas, por estarem presentes
os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração.
Examinou-se as justificativas apresentadas pelo
recorrente, os documentos disponíveis nos autos,
confrontou-se com as demonstrações contábeis
encaminhadas na Prestação de Contas Anual 2012 (TC
3065/2013 – apenso) resultando na opinião de NÃO
PROVIMENTO AO RECURSO.
O representante do Ministério Público de Contas,
Procurador Luciano Vieira, acompanha a área técnica.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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O recorrente apresentou defesa oral por ocasião da 44ª
Sessão Ordinária do Plenário, realizada em 11/12/2018,
representado por seu Advogado, Dr. Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro, conforme Notas Taquigráficas
juntadas às ﬂs. 55/57 e documentos juntados por meio
do Protocolo 18217/2016 (ﬂs.59/234).
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Os pressupostos recursais foram analisados por meio
da Decisão Monocrática 0979/2018-5, de 26 de junho
de 2018 (ﬂs. 24/25), de lavra do Conselheiro Relator
em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se
manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso.
Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
decisão proferida pelo Relator, passo à análise de mérito
do presente Recurso de Reconsideração.
DO MÉRITO
No referido Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda
Câmara, este Tribunal recomenda ao Legislativo
Municipal de Itaguaçu a Rejeição das Contas do exercício
de 2012, em razão do descumprimento do art. 42 da LC
101/2000. De acordo com a fundamentação do voto do
Conselheiro Relator no Parecer Prévio TC 137/2017, foi
constatada inexistência de disponibilidade líquida de
caixa na Fonte 2301 – Saúde Recursos Próprios, em razão
de concessão de diárias, no período de maio a dezembro
de 2012, no valor de R$ 7.925,00.
O recorrente apresenta suas razões recursais,
argumentando que os gastos com diárias na área
da saúde revestem-se, por sua própria natureza, de
essencialidade, de necessidade e continuidade. Que
o grande volume de diárias foi concedido a motoristas

da Secretaria de Saúde, que realizam o transporte
de pacientes do Município de Ibatiba para realização
de consultas, exames, internações, procedimentos
cirúrgicos, entre outros, em diversas localidades, como
Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e
Grande Vitória. Que as diárias concedidas possibilitam
aos motoristas o mínimo de custeio para as despesas
com alimentação e lanches fora o Município de Ibatiba.
Após análise das razões do recorrente, manteve a
área técnica o entendimento pela rejeição das contas,
mantendo-se o Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda
Câmara, nos termos da ITR 0216/2018.
Na defesa oral apresentada, o recorrente reafirma
as razões recursais já apresentadas, ressaltando que
a decisão recorrida está em dissonância com o atual
entendimento desta Corte de Contas em relação à
inaplicabilidade do artigo 42 da LRF ao exercício de 2012.
Junta aos autos documentos relativos à comprovação
do pagamento de diárias aos motoristas da área de
saúde, que supostamente elidiriam a irregularidade que
ensejou o Parecer pela rejeição das contas.
O artigo 42 da LRF vem sendo amplamente discutido
nesta Corte. Nesse debate, a primeira definição
consolidada, por maioria dos votos dos conselheiros,
foi de que “contrair obrigação de despesa”, expressão
inserta no artigo 42 da LRF, refere-se ao momento da
celebração do contrato administrativo ou instrumento
congênere e não automaticamente pelo empenho,
conforme decisão proferida no processo TC 4003/2013 –
Prestação de contas da prefeitura de Vila Velha, exercício
de 2012.
No julgamento desse processo foi consagrada a tese
proferida no voto vogal prolatado pelo Conselheiro
www.tce.es.gov.br

Sérgio Borges, consubstanciada no Parecer Prévio
27/2018, e que resultou na inaplicabilidade do art. 42
da LRF aos gestores com o final de mandato no exercício
de 2012.
Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste
Tribunal e o princípio da colegialidade, que deve ser
aplicado como método decisório dos julgamentos em
órgãos colegiados, constato que a inaplicabilidade do
art. 42 da LRF no exercício de 2012 deve ser aproveitada
ao gestor em comento, devendo, por consequência, ser
excluída da presente análise a irregularidade “obrigações
de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres
do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente
para o seu pagamento”.
O reconhecimento desse fato implica reforma da
deliberação recorrida, haja vista a superveniência de
entendimento que fundamentou o Parecer Prévio
27/2018-3, no qual esta Corte apreciou a infringência ao
art. 42 da LRF referente ao exercício de 2012, e por conta
da segurança jurídica, decidiu-se pela impossibilidade de
se analisar na prestação de contas referente ao exercício
de 2012 a infringência ao art. 42 da LRF.
Por todo o exposto, divergindo da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plen, ante as razões expostas,
em:
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta
Corte;

rejeição das contas.

2. Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim
de reformar o Parecer TC 137/2017 – Segunda Câmara,
emitindo Parecer prévio pela aprovação das contas;

2. PARECER PRÉVIO:

3. Determinar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).
4. Dar ciência aos interessados;
5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRA SUBSTITURA
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a
matéria em discussão, particularmente no ponto em
que a Relatora, Conselheira Substituta Márcia Jaccoud
Freitas, propõe a Aprovação das contas anuais da
Prefeitura Municipal de Ibatiba do exercício de 2012,
sob a responsabilidade do senhor Lindon Jonhson
Arruda Pereira, pedi vista dos presentes autos, o que me
permitiu elaborar o voto que neste instante submeto a
este colegiado, precedido do breve relatório.
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face do
Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, proferido
nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a

Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-150/2017:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
art. 132, inciso III do Regimento Interno.
1.2. Diante da materialização da hipótese prevista
no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000
e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos
do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de
autos apartados, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013.
1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
e o MPES quanto à fundamentação.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Logo, o senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira,
inconformado com a rejeição das contas, interpôs o
presente Recurso de Reconsideração, objetivando a
reforma do Parecer Prévio 137/2017 (ﬂs. 3/21).
Em seguida o Conselheiro Relator Substituto Marco
Antônio da Silva proferiu a Decisão Monocrática
979/2018 (ﬂs. 24/25), pelo conhecimento do presente
recurso e remessa dos autos para regular instrução.
Consequentemente, o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, exarou a Instrução
Técnica de Recurso 216/2018 (ﬂs. 27/44), opinando
pela manutenção da irregularidade (Insuficiência de
disponibilidade financeira para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato), e
consequente negativa de provimento ao recurso.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, no Parecer 5417/2018 (ﬂs. 48).
Findo o período de substituição do então Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, passou-se a relatoria
à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas que,
posteriormente à 44ª Sessão Ordinária do Plenário
ocorrida no dia 110 de dezembro de 2018, na qual foi
realizada a sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro, apresentou voto 6485/2018 pelo
provimento do Recurso de Reconsideração, reformandose o Parecer 137/2017 – Segunda Câmara, para emissão
de Parecer Prévio pela aprovação das contas da
Prefeitura Municipal de Ibatiba, do exercício de 2012,
de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson Arruda
Pereira.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Nos presentes autos a Relatora Conselheira Substituta
Márcia Jaccoud Freitas propôs a seguinte minuta de
Acordão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
6. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste
Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta
Corte;
7. Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim
de reformar o Parecer TC 137/2017 – Segunda Câmara,
emitindo Parecer prévio pela aprovação das contas;
8. Determinar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).
9. Dar ciência aos interessados;
10. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
Entretanto, peço vênia e divirjo do entendimento
da Relatora, acompanhando o integralmente o
posicionamento da área técnica (ITR 216/2018), que
abaixo transcrevo:
II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS

Verificou-se às ﬂs. 24/25 que o juízo de admissibilidade
do presente recurso de reconsideração foi efetuado pelo
Conselheiro Relator em Substituição Marco Antônio da
Silva, que o considerou tempestivo e legítimo.
Desta forma, nos termos da Decisão Monocrática
00979/2018-5 foi dado CONHECIMENTO ao presente
recurso de reconsideração. (ﬂs. 24/25 do TC 2.721/2018)
Face o exposto, passa-se à análise do mérito recursal.
III. DO MÉRITO RECURSAL
A Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, por
maioria, nos termos do voto do relator, que integra o
Parecer Prévio TC 137/2017 (TC 3065/2013- Apenso)
recomendou à Câmara Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO
das contas do Senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito do Município de Ibatiba - Exercício de 2012, em
razão do descumprimento do artigo 42 da LC 101/2000,
apontada no item 3 - Final de Mandato no RTC 332/2014
(TC 3065/2013, ﬂs. 196).
O descumprimento do artigo 42 da LC 101/2000,
foi mantido na ICC 01/2015 (ﬂs. 278/280), na ITC
1229/2015 (ﬂs.298/301), na Manifestação Técnica
409/2016 (ﬂs.446/448) que analisou sustentação oral
e na Manifestação Técnica 1088/2017-3 (ﬂs. 487/491),
elaborada em atendimento a Decisão 02450/2017-9. Os
documentos retro citados integram o TC 3065/2013 –
apenso.
Destaca-se que Ministério Público de Contas, no Parecer
04257/2017-9 (ﬂs. 507/508 do TC 3065/2013) de
lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira, com base na
tabela formulada pela SecexContas (ﬂs. 498/503 do TC
3065/2013-apenso), entendeu que os empenhos e os
contratos da prefeitura de Ibatiba ocorreram dentro do
www.tce.es.gov.br

período vedado, confirmando a infringência ao art.42 da
LRF.
Neste contexto afirma o Ministério Público:
Restou apurada a insuficiência de caixa para saldar
obrigações e despesas vinculadas à saúde (R$
867.518,35) e à educação (R$ 348.715,52)
Desta forma, o Ministério Público de Contas reiterou as
manifestações ministeriais de ﬂs. 305/309 e 460/461 do
TC 3065/2013-apenso.
Conforme exposto, de acordo com a fundamentação
do voto do Conselheiro Relator no Parecer Prévio TC
137/2017 (TC 3065/2013 – apenso), foi constatado
inexistência disponibilidade líquida de caixa na Fonte
2301 – Saúde Recursos Próprios, em razão de concessão
de diárias, no período de maio e dezembro/2012, na
fonte citada, no valor de R$ 7.925,00. E assim, concluiu
o Conselheiro Relator que não havia caixa suficiente
para tais contratações, sendo descumprido o artigo
42 da LC 101/2002. “Portanto, materializado está o
descumprimento do art. 42 na Fonte 2301 – recursos
próprios da saúde.”
Inconformado com a decisão deste Tribunal de Contas,
o Senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira protocolou
em 20/03/2018 o presente Recurso de Reconsideração,
tendo apresentado às ﬂs. 05/08 os fundamentos de fato
e de direito a seguir transcritos:
III. RAZÕES RECURSAIS
Irregularidade Recorrida
III.1. Descumprimento do artigo 42 da LRF (item 3 do RT
332/2014 e 1.4 da ICC 01/2015)
Constam às ﬂs. 05/08 do TC 2721/2018 os fundamentos
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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de fato e direito que segundo o recorrente conduzirão à
reforma do Parecer Prévio 137/2017 – Segunda Câmara,
in verbis:

que tais gastos com diárias, efetuados na área da saúde,
revestem-se, por sua própria natureza, de essencialidade
e de necessidade continuidade.

Observa-se que o posicionamento do Conselheiro
Relator considerou que despesas com diárias no valor
de R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco
reais) não estariam revestidas da essencialidade, da
emergência e da necessidade de continuidade do serviço
público. Transcreve-se o trecho do voto do Relator nesse
sentido:

Conforme documentos em anexo (doc. 02), o grande
volume de diárias foi concedido a motoristas da Secretaria
de Saúde, que realizam o transporte de pacientes do
Município de Ibatiba para realização de consultas,
exames, internações, procedimento cirúrgicos, entre
outros, em diversas localidades, como Venda Nova do
Imigrante, Cachoeira de Itapemirim e Grande Vitória.

“[ ... ] Porém, verifica-se, na retro citada fonte, que
no período vedado foram empenhadas e liquidadas
despesas com diárias’ que totalizam R$ 7.925,00,
conforme se demonstra a seguir: [ ... ]

Os motoristas que efetuam esse transporte de pacientes
comumente aguardam que tais procedimentos médicos
sejam terminados, de forma que as diárias concedidas
possibilitam aos motoristas o mínimo de custeio para as
despesas com alimentação e lanches fora do Município
de Ibatiba.

Ainda que se alegue que as contratações elencadas na
tabela 1, acima, sejam gastos públicos relevantes, a ação
planejada exigiria que a contração se desse em período
anterior à vedação quando havia saldo financeiro
para saudá-las, ou, caso não fosse possível antecipar
a contração a existência de saldo para arcar com o
respectivo compromisso. Vale relembrar o Parecer em
Consulta 03/2005: [ ... ]
Nesta toada, destaco que a concessão de diárias, sem
que houvesse disponibilidade de caixa.
Assim, tendo ern vista que não havia disponibilidade
líquida de caixa na Fonte 2301, e que foram concedidas
diárias, entre maio e dezembro, nesta mesma fonte,
da ordem de R$ 7.925,00, é forçoso concluir que não
havia caixa suficiente para tais contratações. Portanto,
materializado está o descumprimento do art. 42 na
Fonte 2301 – recursos próprios da saúde.”
Diverge-se do posicionamento contido no voto, uma vez

Portanto, ainda que o Parecer Prévio questione a
essencialidade e o caráter con�nuo do gasto com diárias,
essas diárias concedidas no âmbito da Secretaria da
Saúde estão ligadas ao serviço de assistência médica e
hospitalar, que por excelência são serviços essenciais e
con�nuos, conforme prevê o art. 10, inciso II da Lei n.
7.783/1989: “
Art. 10 São considerados serviços ou atividades
essenciais :[ .. ] 11- assistência médica e hospitalar;[ ...]”
Por fim, e não menos importante, o Parecer Prévio, ao
se excluir os gastos considerados essenciais, con�nuos
e necessários, e ainda, ao se desconsiderar os gastos
que não tiveram a data da contratação identificada, o
saldo de suficiência financeira para cobertura dos restos
a pagar não vinculados, na ordem de R$ 935.090,81
(novecentos e trinta e cinco mil e noventa reais e oitenta
www.tce.es.gov.br

e um centavos), cobre de forma plena as despesas com
diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio.
Pelas razões expostas, pede-se o provimento do
recurso interposto para reformar Q parecer prévio
recorrido, recomendando a aprovação das contas sob
responsabilidade do Recorrente, ou, caso assim não
se entenda, que se recomende a aprovação das contas
com ressalvas, nos termos do art. 80, inciso li da Lei
Complementar n. 621/2012.
IV ANÁLISE TÉCNICA
Foi apontado no RT 332/2014 que o Município de Ibatiba
descumpriu o limite estabelecido no artigo 42 da LRF ao
término do exercício de 2012 (final de mandato). Foi
constatado insuficiência financeira para a cobertura de
restos a pagar vinculados às seguintes fontes: saúde
recursos próprios (R$ 912.725,61); educação – recursos
próprios (R$ 539.277,48) e educação recursos federais
(R$ 23.588,91) que somados totalizam R$ 1.475.592,00,
quando compensados com a suficiência de recursos não
vinculados no montante de R$ 935.090,81, restaram
ainda R$ 540.501,19 de insuficiência financeira,
conforme relatado às ﬂs. 196 do TC 3065/13 – apenso.
Devidamente citado, da Decisão Monocrática TC
1512/2014, por meio do Termo de Citação TCEES nº
1839/2014(ﬂs.209/210 do TC 3065/2013), o responsável
apresentou justificativas às ﬂs. 216/230 do TC 3065/2013
– apenso, bem como provas documentais as quais foram
juntadas às ﬂs. 231/266 do mencionado processo.
Após análise das justificativas e das provas documentais,
concluiu a área técnica pela manutenção da
irregularidade, nos termos da ICC 01/2015, as (ﬂs. 280
do TC 3065/2013), in verbis:
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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O gestor alega em sua defesa que a prefeitura possui
superávit financeiro de R$ 4.553.702,72, se os Restos
a Pagar não processados não forem considerados no
cálculo.
Alega também, que herdou dívida de exercícios
anteriores que foram inscritas em restos a pagar sem
que houvesse recurso financeiro.
Os argumentos apresentados pelo gestor não são
suficientes para afastar a irregularidade apontada,
pois a conta Restos a Pagar Não Processados integra o
Balanço Patrimonial e afeta o resultado do exercício.
Portanto, não pode ser excluída do cálculo de aferição
do cumprimento do art. 42 da LRF.
Da mesma forma, as dívidas de exercícios anteriores não
podem ser desconsideradas, pois são compromissos
assumidos pela Prefeitura e tem que obrigatoriamente
integrar os referidos cálculos.
Diante do exposto, considera-se não atendido este item
da citação.
Na sequência o ex-prefeito realizou sustentação oral,
representado por seu advogado Senhor Altamiro
Thadeu Frontino Sobreiro, na 13ª Sessão Ordinária
realizada em 04/05/2016, conforme consta nas notas
taquigráficas juntadas às ﬂs. 326/331 do TC 3065/2013
– apenso. Foram encaminhados também para análise
os memorias de defesa e documentos probantes (ﬂs.
352/397), os quais foram anexados às ﬂs. 336/397 do;
TC 3065/2013(PCA 2012).
Após exame dos argumentos apresentados em
sustentação oral e das provas documentais, concluiu a
área técnica pela manutenção da presente irregularidade,
encampando as conclusões havidas na Instrução Técnica

Conclusiva ITC 1229/2015, com exceção do item 3.2.1,
conforme se comprova por trecho da Manifestação
Técnica 409/2016-1 (ﬂs. 447/448 do TC 3.792/2016 –
apenso), a seguir reproduzido: (ﬂs. 448 do TC 3065/2013
– apenso):
Consoante demonstrado na planilha que integra a
presente manifestação técnica constata-se insuficiência
de caixa para cumprimento das obrigações de despesas
vinculadas à Saúde- Recursos Próprios no total de R$
867.518,35, Educação - Recursos Próprios no total de R$
539.277,48, sendo necessário um aporte financeiro de
R$ 1.406.795,83.
Mesmo após terem sido deduzidos do montante de R$
1.406.795,83, o valor de R$ 920.845,19, correspondente
a suficiência financeira de recursos não vinculados,
restaram compromissos assumidos sem disponibilidade
financeira no total de R$ 485.950,64 (quatrocentos
e oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais e
sessenta e quatro centavos), para o cumprimento das
obrigações financeiras de despesas contraídas nos dois
últimos quadrimestres do mandato encerrado em 31 de
dezembro de 2012.
Assim, considerando, que os elementos novos
suscitados na sustentação oral e nos memoriais alteram
as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1229/2015, saneando a irregularidade apontada
apenas quanto ao item 3.2.1 Repasse de duodécimos ao
Legislativo acima do limite (correspondente ao item 2.4
do RTC 332/14)
Considerando, que os elementos novos suscitados na
sustentação oral e nos memoriais alteram a planilha de
aferição do cumprimento do artigo 42 da LRF elaborada
pela área técnica, às ﬂs. 202/203 dos presentes autos,
www.tce.es.gov.br

mas não saneiam integralmente as insuficiências
financeiras, para cobertura de restos a pagar ao final
de mandato do ex-Prefeito de Ibatiba, apontado no
Relatório Técnico Contábil nº 332/2014, encampamos
as conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1229/2015, com exceção do item 3.2.1, cujas razões,
fundamentos e conclusões corroboramos.
Na oportunidade, destaca-se que o Ministério Público de
Contas acompanhou o posicionamento da área técnica
deste Tribunal de Contas, quanto ao descumprimento do
artigo 42 da LRF em final de mandato do Chefe do Poder
Executivo de Ibatiba, e entendeu que a irregularidade
em questão configura grave violação a norma. Confira às
ﬂs. 460/461 do TC 3065/2013 – apenso.
Em síntese, trata-se de Prestação de Contas Anual,
relativa ao exercício financeiro de 2012, da Prefeitura
de Ibatiba, sob a responsabilidade de LINDON JONHSON
ARRUDA PEREIRA.
Retornam os autos ao Ministério Público de Contas após
sustentação oral produzida pelo patrono do responsável
atinente aos itens 2.4 e 3 , do RTC 332/2014.
Pois bem.
É bastante por si mesmo a fundamentação da ICC
1/2015, da ITC 1229/2015 e da MT 00409/2016-1 quanto
à manutenção do aponte de n. 3 Final de Mandato
(contrair nos dois últimos quadrimestres do mandato
obrigações sem disponibilidade de caixa), motivo pelo
qual se ratifica, assim, o parecer de ﬂs. 305/309 em
relação à irregularidade aqui elencada.
Aliás, no caso vertente, não foram apresentadas provas
suficientes para elidir as irregularidades em questão,
restando, evidenciada, a todas as luzes, lesão ao
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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ordenamento jurídico.
Robustecendo os apontamentos, cabe destacar que
este órgão do Parquet Especial tem reiteradamente
manifestado entendimento de que as irregularidades
em questão consubstanciam graves violações à norma,
consoante art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012.
Ainda na fase de instrução processual, a Segunda Câmara
deste Tribunal de Contas, deliberou por meio da Decisão
2450/2017, a realização de diligência in loco no prazo
improrrogável de 30 (trinta dias) para verificar se os
empenhos levantados pela área técnica foram oriundos
ou de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres
do exercício de 2012, na forma fundamentada do
Conselheiro Relator, Sr. Sérgio Manoel Nader Borges.
Ato con�nuo, os autos foram encaminhados a Secexcontas
para realização da diligência em cumprimento da Decisão
TC nº 2450/2017.

Ibatiba findou o exercício de 2012, após a inscrição de
restos a pagar, com os seguintes resultados financeiros:
Recursos Vinculados: superávit financeiro de R$
730.283,25; Saúde Recursos Próprios: déficit financeiro
de R$ 867.518,35; Educação Recursos Próprios: déficit
financeiro de R$ 348.715,52.
Verificou-se ainda que ao final do anexo 3 da MT
1088/2017, foi demonstrado uma necessidade de aporte
financeiro no montante de R$ 1.216.233,87 (867.518,35
+ 348.715,52) e déficit financeiro, após reserva de
recursos para pagamento do passivo financeiro em
31/12/2012, no valor de R$ 485.950,62 (750.283,25 –
1.216233,87).
Destaca-se que o Ministério Público de Contas encampou
os resultados financeiros demonstrados no anexo 03 da
Manifestação Técnica 1088/2017, conforme verifica-se
às ﬂs. 507/508 do TC 3065/2013 – apenso.

Em cumprimento a decisão deste Tribunal de Contas,
a área técnica analisou empenhos, contratos e aditivos
contratuais da prefeitura de Ibatiba referentes ao
exercício de 2012, tendo como suporte à análise
empreendida o SISAUD (Sistema Informatizado de
Suporte a Auditoria). Como resultado da diligência
foi elaborada a Manifestação Técnica 1088/2017 (ﬂs.
487/491 do TC 3065/3013), acompanhada dos anexos 1
e 2, detalhando os empenhos e contratos por fonte de
recurso, e do anexo 03 – aferição do cumprimento do
artigo 42 da LRF – Exercício 2012.

Porém, divergindo da metodologia de cálculo da área
técnica deste Tribunal de Contas e do posicionamento
do Ministério Público de Contas, o Conselheiro Relator
Sérgio Manoel Nader Borges, com base nos Pareceres
de Consultas nºs 25/04 e 03/05, ambos deste Tribunal
de Contas, entendeu que do montante de R$ 867.518,35
sem disponibilidade financeira para pagamento na fonte
Saúde Recursos Próprios, apenas R$ 7.925,00 eram
despesas realizadas indevidamente, pois tratavam-se
de diárias empenhadas e liquidadas no período vedado,
ou seja, no período compreendido de 01/05/2012 a
31/12/2012.

Conforme demonstrado no anexo 03 da MT 1088/2017,
item 6- Compensação de Insuficiência Financeira de
Recursos Vinculados com Recursos Vinculados (ﬂs. 503
do TC 3065/2013 – apenso), a prefeitura municipal de

Desta feita, as demais despesas realizadas na fonte
saúde recursos próprios apuradas pela área técnica
deste Tribunal de Contas, no total de R$ 859.593,95 (R$
867.518,35 – R$ 7.925,00), empenhadas e liquidadas,
www.tce.es.gov.br

porém não pagas em 2012 por insuficiência financeira,
foram excetuadas da vedação expressa no artigo 42
da LRF, tais como os gastos com folha de pagamento e
encargos, água, luz e telefone, em razão dos precedentes
desta Corte de Contas, conforme se verifica pela
transcrição do voto do conselheiro relator Sérgio Manoel
Nader Borges, in verbis:
[...]
No caso em apreço, nos Anexos 1 e 2 da Manifestação
Técnica 1088/2017 (ﬂs. 487/503) demonstram que, neste
caso, na aferição do artigo 42 da LRF foram computados
apenas Restos a Pagar Liquidados. Resta então verificar
se há evidencias de contratação fora das exceções
discutidas neste voto, caracterizando o descumprimento
do referido dispositivo legal. Para tanto, por considerar
o conhecimento do objeto da contratação importante
para meu decisium, tomei emprestado informações do
SISAUD
Pois bem. Em relação à Fonte 2301 – Recursos Próprios
da Saúde, na pesquisa acerca do objeto de contratação
da listagem apresentada pela Área Técnica, constatase a ocorrência de empenhos de gastos com folha de
pagamento e encargos, bem como com luz e telefone.
Também há aquisições por força de decisão judicial ou
não. Despesas excetuadas pelos precedentes desta
Corte. (grifo nosso)
[...]
Porém, verifica-se, na retro citada fonte, que no período
vedado foram empenhadas e liquidadas despesas
com diárias que totalizam R$ 7.925,00, conforme se
demonstra a seguir:
Tabela 03: Despesas novas realizadas entre maio e
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

155

ATOS DO PLENÁRIO

dezembro de 2012, fora das exceções previstas nos
Pareceres Consulta 025/2004, 003/2005 e 012/2007

o mínimo de custeio para as despesas com alimentação
e lanches fora do Município de Ibatiba.

[...]

Por fim, argumenta o recorrente ainda que o Parecer
Prévio questione a essencialidade e o caráter con�nuo
do gasto com diárias, essas diárias concedidas no âmbito
da Secretaria da Saúde estão ligadas ao serviço de
assistência médica e hospitalar, que por excelência são
serviços essenciais e con�nuos, conforme prevê o art.
10, inciso II da Lei n. 7.783/1989.

Assim, tendo em vista que não havia disponibilidade
líquida de caixa na Fonte 2301, e que foram concedidas
diárias, entre maio e dezembro, nesta mesma fonte,
da ordem de R$ 7.925,00, é forçoso concluir que não
havia caixa suficiente para tais contratações. Portanto,
materializado está o descumprimento do art. 42 na
Fonte 2301 – recursos próprios da saúde
Desta forma, nos termos do voto do conselheiro relator
Sérgio Manoel Nader Borges parcialmente vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti,
que acompanhou a área técnica e o Ministério Público
quanto à fundamentação, a Segunda Câmara deste
Tribunal de Contas emitiu o Parecer Prévio TC 137/2017,
ora recorrido.
No presente recurso, argumenta a defesa que os gastos
com diárias na área da saúde, revestem-se, por sua
própria natureza, de essencialidade e de necessidade
continuidade.
Segundo o recorrente, o grande volume de diárias
foi concedido a motoristas da Secretaria de Saúde,
que realizam o transporte de pacientes do Município
de Ibatiba para realização de consultas, exames,
internações, procedimento cirúrgicos, entre outros, em
diversas localidades, como Venda Nova do Imigrante,
Cachoeiro de Itapemirim e Grande Vitória.
Na sequência, afirma que os motoristas que realizam
transporte de pacientes comumente aguardam que
tais procedimentos médicos sejam concluídos, e dessa
forma, as diárias concedidas possibilitam aos motoristas

Para comprovar o alegado o recorrente juntou às ﬂs.
12/21, fichas cadastrais contendo dados dos servidores
que ocupavam cargo de motorista da Secretaria
Municipal de Saúde (doc. 02).
No caso da Prefeitura de Ibatiba, ainda que se admitam
as argumentações do recorrente que as diárias em
questão se revestem de caráter de essencialidade e de
continuidade do serviço público relacionados a área
da saúde, perduram de provas documentais os fatos
alegados pela defesa..
Examinou-se os documentos encaminhados como provas
documentais (ﬂs. 12/21 do TC 2.721/2018) e observouse que não constam os nomes dos seguintes credores
das diárias relacionados na Tabela 03: Despesas novas
realizadas entre maio e dezembro de 2012, fora das
exceções previstas nos Pareceres Consulta 025/2004,
003/2005 e 012/2007, que integra o Parecer Prévio TC
137/2017(TC 3065/2013): Maria Aparecida Heringer,
Rosane Oliveira S. Rocha, Vanessa Leocadio Adami, Keila
Pereira Quintino, Sidenir Ferreira de Almeida, Adenir
Gomes de Oliveira Junior, Altair Ferreira Pereira, Karla
Karolina Vieira Simões, Janaina Tavares de Assis.
Verificou-se ainda que os documentos apresentados
www.tce.es.gov.br

pelo recorrente (ﬂs.12/21, doc. 02) apenas indicam que
alguns credores listados na tabela 03 acima mencionada,
ocupavam cargos de motoristas da Secretaria Municipal
de Saúde. Porém, não foram apresentadas provas
documentais onde possa verificar se os motoristas
identificados pelo recorrente estavam transportando
em dezembro/2012 (datas dos empenhos) pacientes
do município de Ibatiba para tratamento da saúde em
outros municípios capixabas, conforme alegado pelo
recorrente.
Conforme consta na fundamentação do Conselheiro
Relator no voto do Parecer prévio recorrido, na fonte
2301 – Saúde Recursos Próprios, foram empenhadas
e liquidadas despesas com diárias no montante de
R$ 7.925,00, no período vedado. Porém, frisa-se, o
recorrente não apresentou para exame deste Tribunal
de Contas nenhuma forma de controle de concessão
e aplicação das diárias em apreço, como por exemplo:
boletins de diárias onde conste: os nomes e dados
dos solicitantes, finalidade, data e destino da viagem,
quantidade e valor da diária, tudo devidamente assinado
por autoridade superior competente.
Registra-se, caso as diárias no montante R$ 7.925,00
inscritas em restos a pagar processados no exercício de
2012, tenham sido pagas no exercício seguinte, não foi
possível verificar a finalidade das mesmas, com base no
art. 10, inciso II da Lei n. 7.783/1989, tendo em vista que,
frisa-se, não foram apresentados boletim de diárias e as
respectivas prestações de contas das diárias por ventura
recebidas, prejudicando afastar o descumprimento do
artigo 42 da LRF indicado no Parecer Prévio TC 137/2017
– Segunda Câmara.
Por último argumenta o recorrente que o Parecer Prévio,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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ao excluir os gastos considerados essenciais, con�nuos
e necessários, e ainda, ao se desconsiderar os gastos
que não tiveram a data da contratação identificada, o
saldo de suficiência financeira para cobertura dos restos
a pagar não vinculados, na ordem de R$ 935.090,81
(novecentos e trinta e cinco mil e noventa reais e oitenta
e um centavos), cobre de forma plena as despesas com
diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio. Não assiste razão
ao recorrente.
Preliminarmente, ressalva-se que o saldo de suficiência
financeira para cobertura dos restos a pagar não
vinculados, somava R$ 730.283,25 em 31/12/2012,
conforme apurado no Anexo 03 (ﬂs. 503 do TC 3065/2013
– apenso) da Manifestação Técnica 1088/20173 (ﬂs. 487/491 do TC 3065/2013) e não o valor de R$
935.090,81 apresentado pelo recorrente.
Prosseguindo na análise, na leitura acurada da
fundamentação do voto do Conselheiro Relator Sérgio
Manoel Nader Borges que acompanha o Parecer Prévio
TC 137/2017 – Segunda Câmara, verificou-se que algumas
despesas realizadas no exercício de 2012, tais como:
folha de pagamento e encargos, luz, água, telefone,
Embratel, correios entre outras despesas essenciais para
não interrupção dos serviços públicos, embora tenham
contribuído e muito no caso da Prefeitura de Ibatiba,
para insuficiência financeira das fontes: Saúde Recursos
Próprios (déficit de R$ 867.518,35) e Educação Recursos
Próprios (déficit de R$ 348.715,52), foram excetuadas da
vedação imposta pelo artigo 42 da LRF, considerandose os Pareceres de Consulta 025/2014 e 003/2005 deste
Tribunal de Contas.
Confira novamente trecho do Parecer Prévio TC 137/2017
– Segunda Câmara (TC 3065/2013 –apenso):

No caso em apreço, nos Anexos 1 e 2 da Manifestação
Técnica 1088/2017 (ﬂs. 487/503) demonstram que, neste
caso, na aferição do artigo 42 da LRF foram computados
apenas Restos a Pagar Liquidados. Resta então verificar
se há evidencias de contratação fora das exceções
discutidas neste voto, caracterizando o descumprimento
do referido dispositivo legal.
[...]
Pois bem. Em relação à Fonte 2301 – Recursos Próprios
da Saúde, na pesquisa acerca do objeto de contratação
da listagem apresentada pela Área Técnica, constatase a ocorrência de empenhos de gastos com folha de
pagamento e encargos, bem como com luz e telefone.
Também há aquisições por força de decisão judicial ou
não. Despesas excetuadas pelos precedentes desta
Corte.
Porém, verifica-se, na retro citado fonte, que no período
vedado foram empenhadas e liquidadas despesas
com diárias que totalizam R$ 7.925,00, conforme se
demonstra a seguir:
Tabela 03: Despesas novas realizadas entre maio e
dezembro de 2012, fora das exceções previstas nos
Pareceres Consulta 025/2004, 003/2005 e 012/2007.
Entende-se que o fato de algumas despesas essenciais
para não interrupção dos serviços públicos, excluídas
da verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF,
conforme acima transcrito, não implica afirmar, ao
contrário do que alega o recorrente, que a prefeitura
de Ibatiba dispunha de disponibilidade financeira em
recursos vinculados para cobrir o déficit financeiro de
R$ 1.216.233,87 (867.518,35 + 348.715,52) nas fontes
Saúde Recursos Próprios e Educação Recursos Próprios.
www.tce.es.gov.br

Conforme exposto, a fonte de recursos não vinculados
evidenciou em 31/12/2012, uma disponibilidade
financeira para cobertura dos restos a pagar no total
de R$ 730.283,25, portanto insuficiente para custear o
déficit financeiro nas fontes retro citadas.
Destaca-se que, no entendimento do conselheiro relator,
a insuficiência financeira de caixa para arcar com os restos
a pagar afronta o artigo 1º da LRF, contudo tal afronta
não foi indicada nos autos, conforme se comprova pela
transcrição a seguir.
Por fim e à luz de todo o exposto, considero que a
insuficiência de caixa para arcar com os restos a pagar é
indicativo de ação não planejada por parte do chefe do
executivo, o que afronta o art. 1º da Lei Complementar
101/2000 . Contudo tal afronta não foi ventilada nos
autos.
No tocante a fonte Saúde Recursos Próprios que
apresentou déficit de R$ 867.518,35 em 31/12/2012, não
foram consideradas na fundamentação do voto condutor
do Parecer Prévio recorrido, para fins de verificação
do cumprimento do artigo 42 da LRF, obrigações de
despesas efetivamente contraídas no exercício de
2012, no montante de R$ 859.593,35 (867.518,35 –
7.925,00), frisa-se em razão das exceções que constam
nos Pareceres de Consulta 025/2014 e 003/2005 deste
Tribunal de Contas.
Mesmo considerando as exceções das despesas não
computadas na aferição do artigo 42 LRF, por força
dos Pareceres de Consulta 025/2014 e 003/2005 deste
Tribunal de Contas, vigentes à época e atualmente
revogados, foi apontado na fundamentação do Parecer
Prévio recorrido que restaram despesas com diárias
na fonte recursos próprios saúde no montante de R$
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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7.925,00, realizadas entre maio e dezembro de 2012,
sem disponibilidade financeira para pagamento.
Conforme relatado, o recorrente não apresentou provas
documentais quanto a concessão das diárias inscritas
em restos a pagar processados em dezembro de 2012,
relacionadas na tabela 03 do Parecer Prévio 137/2017
no montante de R$ 7.925,00, não sendo possível afastar
na presente instrução o descumprimento do artigo 42
da LC 101/2000 que incorreu o prefeito de Ibatiba ao
término do seu mandato em 2012.
Pelas razões expostas, somos pela manutenção da
presente irregularidade e contrários à reforma do
Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara.
V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante as razões expostas, por estarem presentes
os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração.
Examinou-se as justificativas apresentadas pelo
recorrente, os documentos disponíveis nos autos,
confrontou-se com as demonstrações contábeis
encaminhadas na Prestação de Contas Anual 2012 (TC
3065/2013 – apenso) resultando na opinião de NÃO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Entendo que é bastante por si mesma a fundamentação
da ITR 216/2018 quanto à manutenção do indicativo de
irregularidade apontada, qual seja: a insuficiência de
disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato. Desta
forma, apresento abaixo as seguintes complementações.
No caso em tela, não foram apresentadas provas
suficientes para elidir e afastar as irregularidades
em questão, como pretende a Excelen�ssima Sra.

Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, restando,
evidenciada, lesão ao ordenamento jurídico configurando
graves violações à norma, consoante art. 80, inciso III, da
LC n. 621/2012, razão para que seja mantido o Parecer
Prévio 137/2017.
Vale destacar que o recorrente apresenta suas razões
recursais, argumentando, em síntese, que os gastos
com diárias na área da saúde revestem-se, por sua
própria natureza, de essencialidade, de necessidade
e continuidade. Que o grande volume de diárias foi
concedido a motoristas da Secretaria de Saúde, que
realizam o transporte de pacientes do Município
de Ibatiba para realização de consultas, exames,
internações, procedimentos cirúrgicos, entre outros, em
diversas localidades, como Venda Nova do Imigrante,
Cachoeiro de Itapemirim e Grande Vitória. Que as diárias
concedidas possibilitam aos motoristas o mínimo de
custeio para as despesas com alimentação e lanches fora
o Município de Ibatiba.
Em sede de sustentação oral, o Dr. Altamiro Thadeu
Frontino reafirma as razões recursais já apresentadas,
ressaltando que a decisão recorrida está em dissonância
com o atual entendimento desta Corte de Contas em
relação à inaplicabilidade do art. 42 da LFR ao exercício
de 2012.
Salientamos que esta alegação é improcedente. A
orientação a que se refere o advogado constitui um
instrumento dirigido às unidades técnicas do TCEES com a finalidade uniformizar técnicas e padrões de
fiscalização e de análise de contas, de acordo com as
orientações expedidas aos prefeitos no ano de 2012, ou
seja, último ano de mandato.
A referida orientação técnica não trouxe, e nem poderia
www.tce.es.gov.br

trazer, nenhum elemento estranho ao conceito de
responsabilidade fiscal contido na LRF cujo conteúdo está
respaldado na metodologia estipulada pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual
seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação
essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional
vigente à época da prestação de contas. Destarte, as
instruções técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser
de forma contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre
expressamente das portarias STN nºs 406 e 407/2011
e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam,
em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).
Ademais, no exercício de 2012, o TCEES ministrou um
workshop “orientações para final de mandato”, para
todos os municípios abrangendo cinco polos no Estado,
onde foram tratados, especificamente, a realização
de despesas no último ano de mandato sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa.
Seguem abaixo, algumas no�cias sobre os encontros,
conforme noticiado, inclusive, no jornal informativo
Acontece, publicado pela Ascom do TCEES.
Gestores serão orientados para final de mandato
Seguindo seu papel orientador o Tribunal de Contas
do Estado (TCE-ES) inicia em agosto uma série de
treinamentos para gestores de recursos públicos com
uma inovação: o workshop “Orientações para final de
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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mandato”. Será a primeira vez que o tema será debatido
pela corte de contas com jurisdicionados.
Também serão discutidos os seguintes assuntos: Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos, Gestão de
Almoxarifado e Patrimônio, A nova Lei Orgânica do TCEES, Sistema de Controle Interno e Plano de Contas.
As aulas serão ministradas nos pólos Colatina, Nova
Venécia, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de
Itapemirim e Vitória.
Tribunal elege 2013 como ano de orientação
________________________________________
Os órgãos de fiscalização, como Tribunal de Contas do
Estado (TCEES), Ministério Público e Controladoria Geral
da União, estão unidos para fazer de 2013 o ano de
orientação aos novos gestores municipais.

na ocasião, a importância do evento para a capacitação
dos servidores e o debate de temas relevantes às
administrações municipais.
“Os prefeitos que irão assumir no próximo ano
encontrarão grandes dificuldades, como, por exemplo,
a diminuição da arrecadação. Nós vamos ter que fazer
mais com menos. E, para isso, a busca pela eficiência
da gestão e a formação de uma boa equipe serão de
extrema importância”, disse Rabelo.
“O prefeito deve começar bem a sua administração.
Por isso, essa oportunidade oferecida pelo Tribunal
de Contas, que tem sido parceiro dos municípios, é
muito relevante para orientar os gestores”, ressaltou o
presidente da Amunes.
Fonte: Ascom TCEES

“A nossa casa está aberta ao bom gestor, nossa missão é
orientar. Neste ano (2012) capacitamos dois mil agentes
municipais; a meta é dobrar este número em 2013, que
será o ano de orientação para a garantia da correta
aplicação do dinheiro público”, disse o presidente do
TCEES, conselheiro Carlos Ranna. “Os prefeitos devem
estar atentos, ser realistas e agir com prudência na
elaboração dos orçamentos”, pontou.

Segundo apontou o chefe da controladoria Romário
Figueiredo, “Fazer despesa no último ano de mandato
sem recursos em caixa é infração grave que pode levar
o gestor a ter as contas rejeitadas e até ser preso. Este
foi um dos alertas feitos no worshop ‘orientações para
o final de mandato’, ministrado em agosto (2012) pelo
chefe da 2ª Controladoria Técnica, Romário Figueiredo,
em cinco pólos do Espírito Santo.”

Para auxiliar os prefeitos que deixaram a gestão e os
que estavam por assumir, a Corte distribuiu no final de
2012 cartilhas com orientações de final e de início de
mandato.

Importante salientar que a análise formulada pela
Eminente Conselheira Substituta Márcia Jaccoud
Freitas, em seu voto, tenta desqualificar toda uma
metodologia amparada nos princípios constitucionais
e infraconstitucionais consubstanciada nas normas
editadas pela Secretaria da Receita Federal.

No dia 7 de dezembro, a Corte realizou ainda o Seminário
de Orientação aos Novos Prefeitos, que reuniu mais
de 500 pessoas na sede do TCEES. Representando os
prefeitos, o presidente da Associação dos Municípios
do Espírito Santo (Amunes), Elieser Rabelo, destacou,

A representatividade do montante apurado como
insuficiência de caixa, por si só, demonstra que estamos
diante de uma ação deliberada e irresponsável do
www.tce.es.gov.br

gestor. Ademais se ressalta a importância que a Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF) confere aos limites
das despesas com pessoal e a assunção de obrigações
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito, nos termos do art. 42.
Acrescenta-se que o Código Penal, na redação dada pela
Lei Federal nº 10.028/2000, houve por bem tipificar
a conduta contrária ao dispositivo estabelecido pelo
referido artigo como delito passível de reclusão (art.
359-C).
Vale salientar que a LRF pretendeu vedar práticas
irresponsáveis dos gestores públicos. Ao longo do tempo,
a atividade de alguns gestores públicos ofertou à rubrica
Restos a Pagar, uma conformação desapegada daquilo
que se poderia definir como gestão administrativa
responsável, num verdadeiro desvirtuamento do
instituto.
Esse desvirtuamento na utilização dos Restos a Pagar
travestiu-se em instrumento de rolagem da dívida,
verdadeira incoerência da prática administrativa.
Isso decorrente do incorreto manejo da ferramenta
orçamentária como instrumento básico do planejamento
público.
Um orçamento mal confeccionado, delineado por
receitas excessivamente estimadas e despesas previstas
a menor, além de autorizações para assunção de
compromissos dissociados de realismo no implemento
de receita, determinava uma frequente dissonância
com a execução financeira, o que impactava, em regra,
o final do exercício, onde se verificava a existência de
pagamentos que não poderiam ser atendidos no mesmo
exercício. A saída era a inclusão em Restos a Pagar.
Prática perniciosa que a Lei de Responsabilidade Fiscal
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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diretamente coibiu.
Tornava-se comum, antes da edição da LRF, gestores
municipais no início de mandato depararem-se com
dívidas de curto prazo descomunais, configurando uma
situação de “terra arrasada” que comprometia a gestão
financeira municipal, prejudicando, por conseguinte,
toda a sociedade.
Diante do exposto, entendo que este Plenário tem a
obrigação de coibir e desestimular a irresponsabilidade
fiscal, em particular no último ano de mandato, tendo
em vista que os mandatários poderiam optar por não
fazer reserva de lastro financeiro para a quitação de suas
obrigações, transferindo dívidas de cur�ssimo prazo à
gestão seguinte, sem a devida cobertura de caixa, o que
colidiria com o princípio do equilíbrio fiscal exposto no §
1º do art. 1º da LRF.
Portanto, no caso ora analisado, denota-se que as
irregularidades que maculam a prestação de contas
em análise consubstanciam graves infrações à norma
constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas manter o
Parecer Prévio 137/2017.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, pedindo vênia por divergir do que
propõe a eminente Conselheira Relatora Substituta
Márcia Jaccoud Freitas, VOTO em consonância com a
área técnica e o Ministério Público de Contas, no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do

Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas neste voto, em negar provimento ao
presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se o
Parecer Prévio 137/2017, recomendando ao Legislativo
Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal
de Ibatiba, sob a responsabilidade do senhor Lindon
Jonhson Arruda Pereira, relativas ao exercício de 2012.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face do
Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, proferido
nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a
rejeição das contas.
Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017:
PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
art. 132, inciso III do Regimento Interno.
1.2. Diante da materialização da hipótese prevista
no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000
www.tce.es.gov.br

e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos
do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de
autos apartados, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013.
1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
e o MPES quanto à fundamentação.
3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Logo, o senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira,
inconformado com a rejeição das contas, interpôs o
presente Recurso de Reconsideração, objetivando a
reforma do Parecer Prévio 137/2017 (ﬂs. 3/21).
Em seguida o Conselheiro Relator Substituto Marco
Antônio da Silva proferiu a Decisão Monocrática
979/2018 (ﬂs. 24/25), pelo conhecimento do presente
recurso e remessa dos autos para regular instrução.
Em ato subsequente o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, exarou a Instrução
Técnica de Recurso 216/2018 (ﬂs. 27/44), opinando
pela manutenção da irregularidade (Insuficiência de
disponibilidade financeira para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato), e por
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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conseguinte negar provimento ao recurso.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, no Parecer 5417/2018 (ﬂs. 48).
Findo o período de substituição do então Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, passou-se a relatoria
à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas que,
posteriormente à 44ª Sessão Ordinária do Plenário
ocorrida no dia 110 de dezembro de 2018, na qual foi
realizada a sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro, apresentou voto 6485/2018 pelo
provimento do Recurso de Reconsideração, reformandose o Parecer 137/2017 – Segunda Câmara, para emissão
de Parecer Prévio pela aprovação das contas da
Prefeitura Municipal de Ibatiba, do exercício de 2012,
de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson Arruda
Pereira.
Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo que, na 3ª sessão
Ordinária do Plenário, realizada em 12 de Fevereiro de
2019, proferiu voto vista 0006/2019 pela negativa de
provimento ao presente recurso de reconsideração,
mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, recomendando
ao legislativo municipal a rejeição das contas da
Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob responsabilidade do
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira.
Em ato sequente, com pedido de vistas vieram os autos
a este Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos presentes autos a Relatora, Conselheira Substituta
Márcia Jaccoud Freitas, discordando da área técnica
e do Ministério Público de Contas, por meio do voto

6485/2018, propôs que fosse dado provimento ao
Recurso emitindo Parecer Prévio pela aprovação das
contas, nos seguintes termos:
[...]
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Os pressupostos recursais foram analisados por meio
da Decisão Monocrática 0979/2018-5, de 26 de junho
de 2018 (ﬂs. 24/25), de lavra do Conselheiro Relator
em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se
manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso.
Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
decisão proferida pelo Relator, passo à análise de mérito
do presente Recurso de Reconsideração.
DO MÉRITO
No referido Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda
Câmara, este Tribunal recomenda ao Legislativo
Municipal de Itaguaçu a Rejeição das Contas do exercício
de 2012, em razão do descumprimento do art. 42 da LC
101/2000. De acordo com a fundamentação do voto do
Conselheiro Relator no Parecer Prévio TC 137/2017, foi
constatada inexistência de disponibilidade líquida de
caixa na Fonte 2301 – Saúde Recursos Próprios, em razão
de concessão de diárias, no período de maio a dezembro
de 2012, no valor de R$ 7.925,00.
O recorrente apresenta suas razões recursais,
argumentando que os gastos com diárias na área
da saúde revestem-se, por sua própria natureza, de
essencialidade, de necessidade e continuidade. Que
o grande volume de diárias foi concedido a motoristas
da Secretaria de Saúde, que realizam o transporte
de pacientes do Município de Ibatiba para realização
www.tce.es.gov.br

de consultas, exames, internações, procedimentos
cirúrgicos, entre outros, em diversas localidades, como
Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e
Grande Vitória. Que as diárias concedidas possibilitam
aos motoristas o mínimo de custeio para as despesas
com alimentação e lanches fora o Município de Ibatiba.
Após análise das razões do recorrente, manteve a
área técnica o entendimento pela rejeição das contas,
mantendo-se o Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda
Câmara, nos termos da ITR 0216/2018.
Na defesa oral apresentada, o recorrente reafirma
as razões recursais já apresentadas, ressaltando que
a decisão recorrida está em dissonância com o atual
entendimento desta Corte de Contas em relação à
inaplicabilidade do artigo 42 da LRF ao exercício de 2012.
Junta aos autos documentos relativos à comprovação
do pagamento de diárias aos motoristas da área de
saúde, que supostamente elidiriam a irregularidade que
ensejou o Parecer pela rejeição das contas.
O artigo 42 da LRF vem sendo amplamente discutido
nesta Corte. Nesse debate, a primeira definição
consolidada, por maioria dos votos dos conselheiros,
foi de que “contrair obrigação de despesa”, expressão
inserta no artigo 42 da LRF, refere-se ao momento da
celebração do contrato administrativo ou instrumento
congênere e não automaticamente pelo empenho,
conforme decisão proferida no processo TC 4003/2013 –
Prestação de contas da prefeitura de Vila Velha, exercício
de 2012.
No julgamento desse processo foi consagrada a tese
proferida no voto vogal prolatado pelo Conselheiro
Sérgio Borges, consubstanciada no Parecer Prévio
27/2018, e que resultou na inaplicabilidade do art. 42
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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da LRF aos gestores com o final de mandato no exercício
de 2012.
Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste
Tribunal e o princípio da colegialidade, que deve ser
aplicado como método decisório dos julgamentos em
órgãos colegiados, constato que a inaplicabilidade do
art. 42 da LRF no exercício de 2012 deve ser aproveitada
ao gestor em comento, devendo, por consequência, ser
excluída da presente análise a irregularidade “obrigações
de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres
do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente
para o seu pagamento”.
O reconhecimento desse fato implica reforma da
deliberação recorrida, haja vista a superveniência de
entendimento que fundamentou o Parecer Prévio
27/2018-3, no qual esta Corte apreciou a infringência ao
art. 42 da LRF referente ao exercício de 2012, e por conta
da segurança jurídica, decidiu-se pela impossibilidade de
se analisar na prestação de contas referente ao exercício
de 2012 a infringência ao art. 42 da LRF.
Por todo o exposto, divergindo da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
11. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste
Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta
Corte;

12. Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a fim
de reformar o Parecer TC 137/2017 – Segunda Câmara,
emitindo Parecer prévio pela aprovação das contas;
13. Determinar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).
14. Dar ciência aos interessados;
15. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
Em voto vista, o Eminente Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, divergiu da Relatora e acompanhou
integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público propondo que fosse negado
provimento ao Recurso, mantendo-se o Parecer Prévio
137/2017, nos seguintes termos:
[...]
Entendo que é bastante por si mesma a fundamentação
da ITR 216/2018 quanto à manutenção do indicativo de
irregularidade apontada, qual seja: a insuficiência de
disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato. Desta
forma, apresento abaixo as seguintes complementações.
No caso em tela, não foram apresentadas provas
suficientes para elidir e afastar as irregularidades
em questão, como pretende a Excelen�ssima Sra.
Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas, restando,
evidenciada, lesão ao ordenamento jurídico configurando
graves violações à norma, consoante art. 80, inciso III, da
LC n. 621/2012, razão para que seja mantido o Parecer
Prévio 137/2017.
www.tce.es.gov.br

Vale destacar que o recorrente apresenta suas razões
recursais, argumentando, em síntese, que os gastos
com diárias na área da saúde revestem-se, por sua
própria natureza, de essencialidade, de necessidade
e continuidade. Que o grande volume de diárias foi
concedido a motoristas da Secretaria de Saúde, que
realizam o transporte de pacientes do Município
de Ibatiba para realização de consultas, exames,
internações, procedimentos cirúrgicos, entre outros, em
diversas localidades, como Venda Nova do Imigrante,
Cachoeiro de Itapemirim e Grande Vitória. Que as diárias
concedidas possibilitam aos motoristas o mínimo de
custeio para as despesas com alimentação e lanches fora
o Município de Ibatiba.
Em sede de sustentação oral, o Dr. Altamiro Thadeu
Frontino reafirma as razões recursais já apresentadas,
ressaltando que a decisão recorrida está em dissonância
com o atual entendimento desta Corte de Contas em
relação à inaplicabilidade do art. 42 da LFR ao exercício
de 2012.
Salientamos que esta alegação é improcedente. A
orientação a que se refere o advogado constitui um
instrumento dirigido às unidades técnicas do TCEES com a finalidade uniformizar técnicas e padrões de
fiscalização e de análise de contas, de acordo com as
orientações expedidas aos prefeitos no ano de 2012, ou
seja, último ano de mandato.
A referida orientação técnica não trouxe, e nem poderia
trazer, nenhum elemento estranho ao conceito de
responsabilidade fiscal contido na LRF cujo conteúdo está
respaldado na metodologia estipulada pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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por base normativa o próprio dispositivo da LRF, qual
seja, o artigo 42 e seu parágrafo único, interpretação
essa baseada nos conceitos trazidos pelo Manual de
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional
vigente à época da prestação de contas. Destarte, as
instruções técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser
de forma contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre
expressamente das portarias STN nºs 406 e 407/2011
e portaria conjunta STN-SOF nº 01/2011, que tratam,
em síntese, da aprovação da 4ª edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).
Ademais, no exercício de 2012, o TCEES ministrou um
workshop “orientações para final de mandato”, para
todos os municípios abrangendo cinco polos no Estado,
onde foram tratados, especificamente, a realização
de despesas no último ano de mandato sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa.
Seguem abaixo, algumas no�cias sobre os encontros,
conforme noticiado, inclusive, no jornal informativo
Acontece, publicado pela Ascom do TCEES.
Gestores serão orientados para final de mandato
Seguindo seu papel orientador o Tribunal de Contas
do Estado (TCE-ES) inicia em agosto uma série de
treinamentos para gestores de recursos públicos com
uma inovação: o workshop “Orientações para final de
mandato”. Será a primeira vez que o tema será debatido
pela corte de contas com jurisdicionados.
Também serão discutidos os seguintes assuntos: Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos, Gestão de
Almoxarifado e Patrimônio, A nova Lei Orgânica do TCE-

ES, Sistema de Controle Interno e Plano de Contas.
As aulas serão ministradas nos pólos Colatina, Nova
Venécia, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de
Itapemirim e Vitória.
Tribunal elege 2013 como ano de orientação
________________________________________
Os órgãos de fiscalização, como Tribunal de Contas do
Estado (TCEES), Ministério Público e Controladoria Geral
da União, estão unidos para fazer de 2013 o ano de
orientação aos novos gestores municipais.

a diminuição da arrecadação. Nós vamos ter que fazer
mais com menos. E, para isso, a busca pela eficiência
da gestão e a formação de uma boa equipe serão de
extrema importância”, disse Rabelo.
“O prefeito deve começar bem a sua administração.
Por isso, essa oportunidade oferecida pelo Tribunal
de Contas, que tem sido parceiro dos municípios, é
muito relevante para orientar os gestores”, ressaltou o
presidente da Amunes.
Fonte: Ascom TCEES

“A nossa casa está aberta ao bom gestor, nossa missão é
orientar. Neste ano (2012) capacitamos dois mil agentes
municipais; a meta é dobrar este número em 2013, que
será o ano de orientação para a garantia da correta
aplicação do dinheiro público”, disse o presidente do
TCEES, conselheiro Carlos Ranna. “Os prefeitos devem
estar atentos, ser realistas e agir com prudência na
elaboração dos orçamentos”, pontou.

Segundo apontou o chefe da controladoria Romário
Figueiredo, “Fazer despesa no último ano de mandato
sem recursos em caixa é infração grave que pode levar
o gestor a ter as contas rejeitadas e até ser preso. Este
foi um dos alertas feitos no worshop ‘orientações para
o final de mandato’, ministrado em agosto (2012) pelo
chefe da 2ª Controladoria Técnica, Romário Figueiredo,
em cinco pólos do Espírito Santo.”

Para auxiliar os prefeitos que deixaram a gestão e os
que estavam por assumir, a Corte distribuiu no final de
2012 cartilhas com orientações de final e de início de
mandato.

Importante salientar que a análise formulada pela
Eminente Conselheira Substituta Márcia Jaccoud
Freitas, em seu voto, tenta desqualificar toda uma
metodologia amparada nos princípios constitucionais
e infraconstitucionais consubstanciada nas normas
editadas pela Secretaria da Receita Federal.

No dia 7 de dezembro, a Corte realizou ainda o Seminário
de Orientação aos Novos Prefeitos, que reuniu mais
de 500 pessoas na sede do TCEES. Representando os
prefeitos, o presidente da Associação dos Municípios
do Espírito Santo (Amunes), Elieser Rabelo, destacou,
na ocasião, a importância do evento para a capacitação
dos servidores e o debate de temas relevantes às
administrações municipais.
“Os prefeitos que irão assumir no próximo ano
encontrarão grandes dificuldades, como, por exemplo,
www.tce.es.gov.br

A representatividade do montante apurado como
insuficiência de caixa, por si só, demonstra que estamos
diante de uma ação deliberada e irresponsável do
gestor. Ademais se ressalta a importância que a Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF) confere aos limites
das despesas com pessoal e a assunção de obrigações
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito, nos termos do art. 42 .
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Acrescenta-se que o Código Penal, na redação dada pela
Lei Federal nº 10.028/2000, houve por bem tipificar
a conduta contrária ao dispositivo estabelecido pelo
referido artigo como delito passível de reclusão (art.
359-C) .
Vale salientar que a LRF pretendeu vedar práticas
irresponsáveis dos gestores públicos. Ao longo do tempo,
a atividade de alguns gestores públicos ofertou à rubrica
Restos a Pagar, uma conformação desapegada daquilo
que se poderia definir como gestão administrativa
responsável, num verdadeiro desvirtuamento do
instituto.
Esse desvirtuamento na utilização dos Restos a Pagar
travestiu-se em instrumento de rolagem da dívida,
verdadeira incoerência da prática administrativa.
Isso decorrente do incorreto manejo da ferramenta
orçamentária como instrumento básico do planejamento
público.

financeira municipal, prejudicando, por conseguinte,
toda a sociedade.
Diante do exposto, entendo que este Plenário tem a
obrigação de coibir e desestimular a irresponsabilidade
fiscal, em particular no último ano de mandato, tendo
em vista que os mandatários poderiam optar por não
fazer reserva de lastro financeiro para a quitação de suas
obrigações, transferindo dívidas de cur�ssimo prazo à
gestão seguinte, sem a devida cobertura de caixa, o que
colidiria com o princípio do equilíbrio fiscal exposto no §
1º do art. 1º da LRF .
Portanto, no caso ora analisado, denota-se que as
irregularidades que maculam a prestação de contas
em análise consubstanciam graves infrações à norma
constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas manter o
Parecer Prévio 137/2017.

Um orçamento mal confeccionado, delineado por
receitas excessivamente estimadas e despesas previstas
a menor, além de autorizações para assunção de
compromissos dissociados de realismo no implemento
de receita, determinava uma frequente dissonância
com a execução financeira, o que impactava, em regra,
o final do exercício, onde se verificava a existência de
pagamentos que não poderiam ser atendidos no mesmo
exercício. A saída era a inclusão em Restos a Pagar.
Prática perniciosa que a Lei de Responsabilidade Fiscal
diretamente coibiu.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, pedindo vênia por divergir do que
propõe a eminente Conselheira Relatora Substituta
Márcia Jaccoud Freitas, VOTO em consonância com a
área técnica e o Ministério Público de Contas, no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.

Tornava-se comum, antes da edição da LRF, gestores
municipais no início de mandato depararem-se com
dívidas de curto prazo descomunais, configurando uma
situação de “terra arrasada” que comprometia a gestão

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas neste voto, em negar provimento ao

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
ACÓRDÃO

www.tce.es.gov.br

presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se o
Parecer Prévio 137/2017, recomendando ao Legislativo
Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal
de Ibatiba, sob a responsabilidade do senhor Lindon
Jonhson Arruda Pereira, relativas ao exercício de 2012.
Pois bem.
A razão recursal dos presentes autos é a rejeição das
contas sob responsabilidade do Recorrente tendo em
vista a manutenção da irregularidade intitulada “final
de mandato” que trata da violação ao art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2012.
Neste sentido, releva considerar que consoante voto
vogal 0030/2018-5 que proferi nos autos do Processo TC
4003/2013 , revi posionamentos adotados na apreciação
da matéria e propus, nas contas do exercício de 2012,
“excluir da análise a irregularidade que tratasse de
infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, conforme excerto de voto reproduzido a seguir:
[...]
Quanto à irregularidade atinente ao item 6.5.1.1 do RTC
203/2014 (Obrigações de despesas contraídas, nos dois
últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento), em linha
com os fundamentos por mim apresentados na 17ª
sessão Plenária, realizada em 05 de Junho do corrente
ano, acolhido pela maioria, teço as considerações a
seguir.
Após melhor reﬂetir acerca do tema, entendi por
bem alterar o meu posicionamento anteriormente
apresentado. A matéria possui ampla relevância para
gestores, jurisdicionados e até mesmo para esta Corte de
Contas, eis que a decisão a ser proferida pode impactar
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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não só em efeitos jurídicos internos mas, também,
possui o condão de alterar a dinâmica procedimental
interna deste Tribunal de Contas.
Tal fato se reﬂete nos sucessivos pedidos de vista
formulados por quase todos os Conselheiros que
compõem este Plenário conduzindo-se, até o momento,
na existência de quatro votos apresentados com
fundamentos divergentes, todos eles debruçados sobre
a análise dos Pareceres Consultas TC nº. 25/2004,
03/2005 e 12/2007.
Cumpre observar, a respeito destas manifestações Pareceres Consultas TC nº. 25/2004 e 03/2005-, foram
recentemente revogadas, dando lugar à edição de nova
Decisão Normativa 001/2018 por este Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo - com efeitos prospectivos que não soluciona, portanto, a situação para as contas
pretéritas, muito embora apresente novo entendimento
sobre a adequada interpretação a ser conferida ao artigo
42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
O tema não se apresenta pacífico e merece debate
e ponderação, dada a multiplicidade de dados e
elementos que estabelecem uma relação intrincada a
ser esclarecida antes de se chegar a alguma conclusão.
Insta destacar, porém, que o procedimento inaugurado
pela Nota Técnica (NT) nº. 001/2013 não foi aquele
aplicado ao julgamento das prestações de contas
referentes ao exercício financeiro de 2008, suscitando
questionamento acerca do prejuízo à segurança jurídica,
conforme voto proferido pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva, durante o julgamento deste
Processo (TC nº. 4003/2013).

Naquela ocasião, o Conselheiro Substituto Marco
Antônio da Silva advertiu que “ao mudar o critério de
metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF,
resultou em uma aplicação retroativa de metodologia
muito mais criteriosa e rigorosa da que a área técnica
vinha adotando em exercícios anteriores, de forma a
violar ﬂagrantemente os princípios constitucionais da
segurança jurídica, bem como pelo exercício do princípio
do contraditório e da ampla defesa”.
A observação formulada pelo Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva deve ser considerada em sua
plenitude. A respeito do princípio da segurança jurídica
nunca é demais relembrar as lições do Professor Almiro
do Couto e Silva quando aduz que:
A segurança jurídica é entendida como sendo um
conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em duas
partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza
subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela
que envolve a questão dos limites à retroatividade dos
atos do Estado até mesmo quando estes se qualifiquem
como atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção
ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada. [...] A outra, de natureza subjetiva, concerne
à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos
atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais
diferentes aspectos de sua atuação.
Discorrendo sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro
observa:
Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva
em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos
e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela
própria Administração e por terceiros.
www.tce.es.gov.br

Ademais, o referido princípio integra o ordenamento
jurídico aplicável à espécie, notadamente por encontrarse previsto de forma expressa o caput do art. 2º.,
da Lei Federal nº. 9.784/99, de aplicação subsidiária
aos Tribunais de Contas, cujo teor regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Recentemente, ainda, a Lei Federal nº. 13.655/2018,
alterou as disposições contidas no Decreto-Lei Federal
nº. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro) para fazer constar que:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Extrai-se do texto legal, portanto, a necessidade de se
estabelecer um período de transição entre a entrada
em vigor de um novo parâmetro hermenêutico quando
se tratar de interpretação de normas de conteúdo
indeterminado.
No caso concreto, porém, não há como se fixar um
período para adaptação, já que a entrada em vigor da
nova interpretação conferida pela Corte de Contas à
forma de aferição do art. 42, da Lei Complementar
Federal nº. 101/2000 se deu, exatamente, no último
ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos
gestores à nova sistemática.
Muito

embora

tenham

sido

realizados
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institucionais com vistas à conceder esclarecimentos aos
gestores públicos, é de se recordar que o novo marco
interpretativo se deu quando já iniciado o período de
vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava
o seu atendimento sem o risco da imputação de sanções
por sua violação.
Ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar
Federal nº. 101/2000, faça previsão das vedações
impostas e das obrigações a serem observadas em caso
de sua incidência, assim como a 4ª. Edição do Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e
do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados
pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido
considerados como fonte para a elaboração da Nota
Técnica nº. 001/2013, é de se constatar que o Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES mantinha
uma sistemática específica de aferição do referido artigo
o que, de certa forma, conferia aos jurisdicionados
segurança jurídica e confiança no sentido de que o
exame das contas seguiria este padrão.
De acordo com o entendimento firmado por Humberto
Ávila , a segurança jurídica, considerando os estudos
contemporâneos, pode ser entendida sob três enfoques.
O primeiro seria o da segurança como um fato; o
segundo, da segurança como valor; e o terceiro, da
segurança como uma norma princípio.
Por segurança como um fato, depreende o autor
supracitado, que a “segurança pode referir-se a um
estado de fato, isto é, a uma determinada realidade
passível de constatação”. Sob essa concepção, segurança
jurídica seria o estado de previsibilidade e certeza, de
maneira concreta, dos desdobramentos jurídicos dos
atos e condutas praticados.

A segurança jurídica como um valor teria a sua
significação relacionada a um estado ideal de
existência do ordenamento jurídico, sendo cotejada
e dimensionada por um juízo axiológico de valores
previamente estabelecidos.
Ainda para Humberto Ávila, pode a segurança jurídica
consubstanciar uma prescrição normativa, sendo
qualificada como uma norma jurídica da espécie normaprincípio. Essa caracterização de norma-princípio provém
da teoria do constitucionalista alemão Robert Alexy , que
caracterizou regras e princípios como normas, uma vez
que “podem ser formulados por meio das expressões
deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição”.
Desta feita, sob esse enfoque, a segurança jurídica,
como norma-princípio,“é a prescrição para a adoção de
comportamentos destinados a assegurar a realização
de uma situação de fato de maior ou menor difusão e
a extensão da capacidade de prever as conseqüências
jurídicas dos comportamentos”
Assim, norma-princípio seria aquela imbuída com grau
de generalidade que supera, em muito, o estabelecido
nas normas com caráter de regra, considerando-se estas
como normas de comportamento e os princípios como
normas de argumentação.
Logo, a alteração dos parâmetros interpretativos
previstos na Nota Técnica nº. 001/2013 promoveu
profunda alteração na metodologia de aferição do
art. 42, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000,
impedindo que os gestores públicos se adaptassem às
novas diretrizes.
Por estas razões, reviso o meu posicionamento anterior
para alterá-lo, propondo seja considerado impossível
www.tce.es.gov.br

a análise nesta prestação de contas da irregularidade
“Obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento”, diante
das alterações interpretativas promovidas e da falta de
informações necessárias para sua aferição, considerando,
ainda, a Decisão Normativa 001/2018, aprovada por esta
Corte de Contas, que sugere a inviabilidade de reabertura
da instrução processual dos autos.
Desta forma, tal qual salientado pelo E. Conselheiro
em substituição, Marco Antonio da Silva (Voto Vista
048/2018) “ não decorre do art. 5º, inciso III, §§ 1º e
2º, aplicação de penalidade administrativa, em face da
infringência do artigo 42 da LRF, havendo sanção para
tal situação no âmbito do direito penal, bem como não
é possível aplicação analógica ou extensiva em matéria
de sanção, seja ela penal ou administrativa, motivo
pelo qual, peço vênia ao Eminente Relator, para votar
no sentido da não aplicação do citado dispositivo como
sanção administrativa ao descumprimento do art. 42
da LRF, deixando de determinar a formação de autos
apartados para este fim.”
Destaco que o julgamento do Processo 4003/2013, após
intenso debate, se deu por maioria, nos termos do voto
de desempate do presidente, que acompanhou o voto
vogal 0030/2018-5, retro citado, tendo por alicerce o
princípio da segurança jurídica.
Após este julgamento, este entendimento orientou as
deliberações Plenárias nos Recursos de Reconsideração
das Prestações de Contas de 2012, cuidados nos autos dos
Processos TC 6033/2016; TC 6064/2016 ; TC 1063/2018;
TC 5027/2016; TC 5030/2016 e TC 1438/2018, todos com
trânsito em julgado e, na maioria dos casos arquivados.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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O mesmo ocorre nos processos TC 2326/2018; TC
3014/2018; TC 3110/2018 e TC 3685/2018, já julgados
por esta corte, mas que ainda cabe recurso.
Registro ainda, por oportuno, que também a apreciação
dos Processos de Prestação de Contas Anual, exercício
2012, debatidas após a prolação do voto vogal acima
citado o Plenário desta Corte, também por maioria,
acolheu aquela tese – vide Processos TC 2820/2013 –
PCA Vitória; TC 3093/2013 – PCA Linhares; TC 3084/2013
– PCA Serra.
Assim, ainda que haja decisões anteriores que destoam
desta, verifico que o debate acerca do exame do art.
42 da LRF nas contas de 2012 já se encontra encerrado
neste Tribunal de Contas. Neste sentido cabe citar trecho
do voto do Eminente Conselheiro Rodrigo Chamoun nos
autos do Recurso de Reconsideração TC 3685/2018
[...]
Assim, verifico encerrada a discussão neste Colegiado
sobre o tratamento a ser dado aos jurisdicionados na
apreciação do artigo 42 da LRF especificamente no
exercício de 2012 e, em que pese a posição divergente
assumida à época da apreciação da PCA de Vila Velha
(TC 4003/2013), não posso deixar de me curvar e
acompanhar os termos em que foi proferido o voto
paradigma sobre o assunto.
Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste
Tribunal e o princípio da colegialidade, que deve ser
aplicado como método decisório dos julgamentos em
órgãos colegiados, uma vez que a jurisdição não deve
se ater ao raciocínio jurídico de uma única voz, constato
que a inaplicabilidade do artigo 42 da LRF no exercício
de 2012 deve ser aproveitada ao gestor em comento,

segundo entendimento majoritário deste Colegiado,
razão pela qual, afasto a irregularidade sob análise.

reconsideração, com consequente reformulação do
Parecer Prévio – 2ª Câmara 137/2017, no sentido de:

Entendo ainda que em nome do princípio da duração
razoável do processo, seis anos após a entrada das
Contas neste E. Tribunal de Contas, não se mostra
razoável reiniciar tal debate.

a. EXCLUIR a irregularidade “final de mandato” (item 3
do RTC) que apontou infringencia ao art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar 101/2000),
nos termos deste voto;

Por todas essas razoes, acompanho a Eminente Relatora,
Conselheira em Substituição Marcia Jccoud Freitas para
excluir da análise das Contas de 2012 do Município de
Ibatiba, a irregularidade “Final de Mandato”.

b. Recomendar à Câmara Municipal de Ibatiba
a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de
Responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal do exercício de 2012

Todavia, divirjo da relatora em relação a aprovação das
contas. à vistas dos votos sobre a matéria que proferi
nos processos TC 3049/2013; TC 3370/2013; 6033/2016;
6064/2016 e TC 1438/201 é meu pensamento que
merecem ressalvas as contas do exercício de 2012, em
que a área técnica apontou descumprimento ao art.
42, vez que a não análise por mim defendida baseiase nas alterações interpretativas promovidas, falta de
informações necessárias para sua aferição e a publicação
da Decisão Normativa TC nº. 001/2018, que sugere a
inviabilidade de reabertura da instrução processual dos
autos.

c. Deixar de determinar a formação de autos apartados
com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o
Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no
art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00;

Por todo o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e parcialmente
da Relatora, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas neste voto vista, em:

3. MANTER o restante do Parecer Prévio – 1ª Câmara
137/2017 em seus exatos termos.
4. Dar ciência ao recorrente.
5.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
COELHO DO CARMO:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face do
Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, proferido
nos autos do Processo TC 3065/2013,que recomendou a
rejeição as contas.

1. CONHECER do presente recurso;

Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017:PARECER
PRÉVIO:

2. Dar PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os

www.tce.es.gov.br
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1.Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº621/2012,c/c o art.
132, inciso III do Regimento Interno.
1.2.Diante da materialização da hipótese prevista
no art.5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000
e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos
do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de
autos apartados, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013.
1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.4.Dar ciência ao interessado;
1.5.Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2.Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
e o MPES quanto à fundamentação.
3.Data da Sessão: 08/11/2017 -38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Amparado na previsão regimental, o Senhor Lindon
Jonhson Arruda Pereira interpôs o presente Recurso
de Reconsideração, objetivando a reforma do Parecer

Prévio 137/2017 (ﬂs. 3/21).
A Decisão Monocrática 979/2018 (ﬂs. 24/25) do
Conselheiro Relator Substituto Marco Antônio da Silva
foi pelo conhecimento do presente recurso e remessa
dos autos para regular instrução.
Chamado aos autos, o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas –NRC exarou a Instrução
Técnica de Recurso 216/2018 (ﬂs. 27/44), opinando
pela manutenção da irregularidade (Insuficiência de
disponibilidade financeira para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato) e, por
conseguinte, negar provimento ao recurso.
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de
Contas, no Parecer 5417/2018 (ﬂs. 48).
Findo o período de substituição do então Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, passou-se a relatoria
à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas.
Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 11 de
dezembro de 2018, foi realizada a sustentação oral pelo
Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, oportunidade
em que a citada conselheira substituta apresentou Voto
6485/2018 concluindo pelo provimento do Recurso de
Reconsideração, reformando-se o Parecer 137/2017–
Segunda Câmara, para emissão de Parecer Prévio pela
aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba,
do exercício de 2012, de responsabilidade do senhor
Lindon Jonhson Arruda Pereira.
Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo que, na 3ª sessão
Ordinária do Plenário, realizada em 12 de Fevereiro de
2019, proferiu voto vista 0006/2019 pela negativa de
provimento ao presente recurso de reconsideração,
www.tce.es.gov.br

mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, recomendando
ao legislativo municipal a rejeição das contas da
Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob responsabilidade do
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira.
Na mesma sessão, foi feita nova concessão de vistas ao
Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, o qual, por
meio do seu Voto vista 0026/2019-7, deu provimento
parcial ao referido Recurso de Reconsideração, com
consequente reformulação do Parecer Prévio – 2ª
Câmara 137/2017, excluindo a irregularidade “final de
mandato” (item 3 do RTC), que apontou infringência
ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal ( Lei
Complementar 101/2000), e recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a aprovação com ressalvas das
contas de Responsabilidade do Sr.Lindon Jonhson Arruda
Pereira, Prefeito Municipal do exercício de 2012.
Na 6ª Sessão Ordinária do Plenário, pedi vistas dos
autos em tela, o que os fizeram ser encaminhados a este
Gabinete.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A única irregularidade que, após as competentes
análises, restou, no referido Parecer Prévio TC 137/2017
da Segunda Câmara, foi o descumprimento do artigo 42
da LC 101/2000, apontada no item 3 - Final de Mandato
no RTC 332/2014 (Processo TC 3065/2013), que culminou
na irregularidade das Contas.
O recurso de reconsideração com pedido de sustentação
oral interposto pelo Senhor Lindon Jonhson Arruda
Pereira, Prefeito Municipal de Ibatiba, no exercício
de 2012, por intermédio de seus advogados, em face
do Parecer Prévio TC 137/2017 da Segunda Câmara,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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contrapõe à posição do Conselheiro Relator Sergio
Manoel Nader Borges, que desconsiderou a dedução,
no cômputo do art. 42 da LRF, das despesas com diárias,
executadas com recursos próprios da saúde, no valor
de R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco
reais), por não considerá-las revestidas dos requisitos
de essencialidade, da emergência e de necessidade de
continuidade do serviço público, como acobertadas
pelos Pareceres Consulta n. 025/2004, 003/2005 e
012/2007.
Alegou também que os gastos com diárias, concedidas
pela Secretaria Municipal de Saúde, referem-se ao
serviço de assistência médica e hospitalar, que, na
opinião do Recorrente, são serviços essenciais e
con�nuos, visto que os mesmos subsidiam o transporte
diário de pacientes ou a remoção inesperada desses
em situações de emergências médicas, acidentes, etc e,
por isso, estão classificados no art. 10, inciso II da Lei n.
7.783/1989, como serviços ou atividades essenciais.’
Por derradeiro, afirmam, os advogados, que a exclusão
dos gastos considerados essenciais, con�nuos e
necessários, e ainda, ao se desconsiderar os gastos que
não tiveram a data da contratação identificada impediu
que se constatasse a suficiência financeira da Prefeitura
Municipal de Ibatiba para cobrir de forma plena as
despesas com diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio.
O Núcleo de Recursos e Consultas - NRC, considerando
essas alegações da defesa, através da Instrução Técnica
de Recurso 216/2018-1, manifesta-se conclusivamente
pelo não provimento ao recurso
No Processo TC 3065/2013 – PCA da Prefeitura
Municipal de Ibatiba referente ao exercício de 2012,
após a sustentação oral, foi exarada a Manifestação

Técnica 409/2016-1 informando que, mesmo após a
dedução do valor de R$ 920.845,19, correspondente
à suficiência financeira de recursos não vinculados, do
valor de R$ 1.406.795,83, ainda restaram compromissos
assumidos sem disponibilidade financeira no total de R$
485.950,00.
Em atendimento à Decisão 2450/2017, que determinou a
realização de diligência in loco, no prazo improrrogável de
30 (trinta dias), para verificar se os empenhos levantados
pela área técnica foram oriundos ou de contratos
firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício de
2012, na forma fundamentada do Conselheiro Relator,
Sr. Sérgio Manoel Nader Borges, a nova Manifestação
Técnica 1088/2017, com base na consulta feita ao SISAUD
(Sistema Informatizado de Suporte a Auditoria), detectou
os seguintes resultados financeiros: Recursos Vinculados:
superávit financeiro de R$ 730.283,25; Saúde Recursos
Próprios: déficit financeiro de R$ 867.518,35; Educação
Recursos Próprios: déficit financeiro de R$ 348.715,52,
além da necessidade de aporte financeiro no montante
de R$ 1.216.233,87 (867.518,35 + 348.715,52) e déficit
financeiro, após reserva de recursos para pagamento
do passivo financeiro em 31/12/2012, no valor de R$
485.950,62 (750.283,25 –1.216.233,87).
O Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, em seu
voto, com base nos Pareceres de Consultas nºs 25/04
e 03/05, procedeu à exclusão de R$ 7.925,00 (sete mil,
novecentos e vinte e cinco reais), referentes às despesas
com diárias empenhadas e liquidadas para pagamento
na fonte Saúde Recursos Próprios, no período vedado,
sem disponibilidade financeira para pagamento. Ainda
neste mesmo voto, que acompanha o Parecer Prévio TC
137/2017 –Segunda Câmara, houve também a dedução
www.tce.es.gov.br

de algumas despesas realizadas no exercício de 2012,
tais como: folha de pagamento e encargos, luz, água,
telefone, Embratel, correios, entre outras despesas
essenciais para não interrupção dos serviços públicos,
as quais, embora tenham contribuído e muito no caso
da Prefeitura de Ibatiba, para a insuficiência financeira
das fontes: Saúde Recursos Próprios (déficit de R$
867.518,35) e Educação Recursos Próprios (déficit de
R$348.715,52), foram excetuadas da vedação imposta
pelo artigo 42 da LRF.
Acerca das diárias, que totalizaram R$ R$ 7.925,00
(sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), o NRC, em
sua Instrução Técnica de Recurso, pondera a ausência
de provas documentais da concessão das mesmas,
inscritas em restos a pagar processados em dezembro
de 2012, limitando-se apenas a informar os credores
que ocupavam cargos de motoristas da Secretaria
Municipal de Saúde, sem trazer nenhuma prova quanto
aos empenhos (número e data) e serviços alegados
como executados. Na visão daquele setor, faltou enviar
documentação probatória que evidenciasse alguma
forma de controle de concessão e aplicação de tais
diárias, como por exemplo: boletins de diárias onde
constasse os nomes e dados dos solicitantes, finalidade,
data e destino da viagem, quantidade e valor da diária,
tudo devidamente assinado por autoridade superior
competente.
Em que pese a força imperativa do dever de usarmos
as decisões plenárias desta Casa de Contas como
balizadoras nas decisões posteriores em processos cuja
natureza encontrar similaridades, faz-se mister trazer à
baila, à guisa de ampliar a discussão ainda recorrente
nesta Corte de Contas acerca da análise do cumprimento
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do art. 42 da LC 101/200, alguns comentários sobre
a decisão plenária explicitada no Parecer Prévio TC
027/2018 – Plenário (Processo TC 4003/2013), lido na
sessão de 26 de junho de 2018 e, por esta razão, solicitei
vista dos autos.
PRELIMINARMENTE:
I – SOBRESTAMENTO:
Em 3ª sessão ordinária ocorrida em 12/02/2019, o
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna, fez proposta de
sobrestamento dos presentes autos e todos os demais
que tratam da análise da matéria referente ao artigo 42
da LRF, sob o argumento de que os autos do processo
TC 4003/2013 que trata da Prestação de Contas do
Município de Vitória, consta discussão acerca do tema,
com entendimento divergentes dos membros desta
Corte de Contas, não ocorrendo o trânsito em julgado.
Pois bem, rememoro a Vossas Excelências que o voto
proferido pelo Relator Rodrigo Chamoun referente
ao item: Obrigações de despesas contraídas, nos dois
últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento (item 6.5.1.1
do RTC 203/2014 e 2.5 da ICC 13/2015), acompanhou
o entendimento técnica e ministerial par manter a
irregularidade recomendando ao Poder Legislativo a
Rejeição das Contas.
Em voto vista TC 86/2016 o Conselheiro Sérgio Borges,
entendendo que a irregularidade apontada deveria
ser afastada, por entender inexistir naqueles autos
elementos para se afirmar com escorreita convicção se
ocorreu ou não a irregularidade, porque seria necessário
que haja subsunção do fato a norma, visto que não
consta do processo demonstrativo de dívidas contraídas

nos dois últimos quadrimestres do mandato do Gestor,
sugerindo a aprovação com ressalvas.
Solicitando Vistas, o Conselheiro Ranna, argumentando
que a nota técnica deste Tribunal decorreu de normas
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não
trazendo nenhum elemento estranho da Lei de
Responsabilidade Fiscal, propôs a recomendação pela
Rejeição das Contas.
Seguindo o Julgamento, o Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva, apresentou voto vista, trouxe
entendimento no sentido de que a análise com base
na orientação do STN, resultou em uma aplicação
retroativa de metodologia muito mais criteriosa e
rigorosa da que a área técnica vinha adotando em
exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente
os princípios constitucionais da segurança jurídica, bem
como pelo exercício do princípio do contraditório e da
ampla defesa, pugnou que seja negada eficácia da Nota
Técnica 001/2013, bem como a orientação constante da
Portaria Conjunta STN-SOF nº01/2011 e acompanhando
os fundamentos exarados pelo Conselheiro Sérgio
Borges, votou pela aprovação com ressalvas, sugerindo
diligência para apuração se os empenhos decorriam de
contratos firmados nos dois últimos quadrimestres..
Em razão dos votos proferidos, o então Conselheiro
José Antônio Pimentel requerendo vistas, emitiu
posicionamento acompanhando o entendimento
esposado acerca da segurança jurídica, bem como,
a desnecessidade de diligências para analisar os
documentos relativos ao ano de 2012 em razão de que
já encontrava o Tribunal na fase de apreciação do ano
de 2016, onde poderia ocorrer a dificuldades ao gestor
de conseguir a documentação da época, votando pela
www.tce.es.gov.br

Aprovação das Contas.
O Eminente Relator Rodrigo Chamoun levando em
consideração as manifestações, proferiu voto no sentido
de diligência in loco no prazo improrrogável de 30
dias, se os empenhos levantados pela área técnica no
descumprimento do art. 42 da LRF são oriundos ou não
de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres
do exercício de 2012.
Após vários debates ocorrido na 15ª Sessão Ordinária, foi
determina a diligência, contudo os Conselheiros Ranna e
Rodrigo Chamoun divergem quanto a forma de apuração
do artigo 42 da LRF, entendendo pela metodologia
orientada pelo STN, gerando a Decisão TC 1828/2017.
Realizada a diligência e após manifestação do Relator
e voto vistas dos Conselheiros Sérgio Borges e Marco
Antônio da Silva, prevaleceu o voto vogal do Conselheiro
Sérgio Borges, onde votou, alterando posicionamento
anterior propôs a exclusão da análise, considerado
impossível o aferimento naquela prestação de contas
a irregularidade referente à “Obrigações de despesas
contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato,
sem disponibilidade financeira suficiente para o seu
pagamento”, diante das alterações interpretativas
promovidas e da falta de informações necessárias para
sua aferição, considerando, ainda, a Decisão Normativa
001/2018, aprovada por esta Corte de Contas, que sugere
a inviabilidade de reabertura da instrução processual
dos autos, resultando no Parecer Prévio TC 27/2018.
O Parecer Prévio exclui da análise o artigo 42 da LRF, onde
em consulta no sistema etcees não visualizei que houve
interposição de recurso com a finalidade de rediscutir a
matéria acima ventilada.
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Com efeito, sobrestamento é o ato jurídico que permite
ao julgador ganhar tempo até que outras informações
sejam prestadas sobre o processo em pauta ou
congêneres, para evitar decisões conﬂitantes acerca de
um mesmo tema.
Nessa linha de intelecção observando que os presentes
autos encontram-se em fase final de julgamento de
Recurso de Reconsideração em desfavor do Parecer
Prévio 137/2017 onde houve a análise das contas
trazendo a única irregularidade a infringência ao artigo
42 da LRF utilizando a metodologia orientada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, entendo que postergar
o julgamento dos presentes autos e os demais autos
que tratam da matéria, estaria contrariando o princípio
da razoável durabilidade dos processos, acrescentando
que resta prejudicada a rediscussão quanto à forma de
análise em relação à matéria ora ventilada.
Nesse caminhar, não acolhendo a proposição de
sobrestamento dos presentes autos, passo a analisar os
presentes autos.
I - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
CONTAS:
É inegável, na atualidade, a relevância do papel
desempenhado pelos Tribunais de Contas sobre o Estado
Democrático de Direito e, com sua estrutura, serve
como instrumento de exercício de cidadania, onde sua
jurisdição e competência, específicas no Controle Externo
e na Fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da Administração Pública,
estão submetidas, acima de tudo, à Constituição, à lei e
ao interesse público.
A competência dada ao Tribunal de Contas para apreciar

as contas prestadas pelo Chefe do Executivo, mediante
parecer prévio, está disciplinada na Constituição Federal
em seu artigo 71, inciso I.

nosso ordenamento jurídico, quando da alteração da Lei
de Introdução às Normas Brasileiras, com a inclusão do
art. 22, verbis:

Também é certo afirmar que, nos últimos anos, o Brasil
vem passando por reformas administrativas, com
mudanças de paradigmas, saindo de uma administração
burocrática para assumir um modelo gerencial, com foco
em resultados.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais
do gestor e as exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Atentas a estas transformações, as instituições passaram
a preocupar-se em reformular suas estratégias de
atuação, de modo a atender às exigências impostas pelo
novo modelo.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente.

Nessa perspectiva, os Tribunais de Contas do Brasil
iniciaram discussão acerca da necessidade de
incremento da eficácia, eficiência e efetividade das suas
ações, sendo o aparato legitimador dessa necessária
mudança a Constituição Federal de 1988, intitulada
como “Constituição Cidadã”.

Sobre o dispositivo supra transcrito, lícito afirmar que
pode ser entendido como o fundamento normativo
específico, de per si¸no nosso direito, para a adoção da
deferência judicial (ou, mais amplamente, deferência
do controlador) às interpretações razoáveis da
administração pública.

Em consequência desta nova forma de agir, o controle
externo está se tornando cada vez mais interativo,
através de ações amparadas no artigo 1º da Constituição
Federal, a fim de buscar maior efetividade e transparência
em suas manifestações.

Não que este fundamento normativo específico fosse
imprescindível ou que houvesse qualquer vedação
anterior, no ordenamento jurídico brasileiro, à adoção
das teorias da deferência, tão comuns em tantos países
estrangeiros.

Nesse contexto, sobretudo, o processo de apreciação
nos Tribunais de Contas não se limita às estreitas e
frias fronteiras da legalidade. Consagra, em toda sua
extensão, uma possibilidade de apreciação jurídica dos
fatos, permitindo que sejam sopesados, pelo órgão de
controle, todos os fatores que incidiram sobre o agente
no momento em que buscava a realização do interesse
público. É, portanto, um processo que almeja justiça.

Mas, sem dúvidas, esta previsão específica encoraja
ainda mais a nós, controladores, a atuarem neste sentido,
em respeito a interpretações e decisões razoáveis da
administração em contexto de indeterminação jurídica,
ou, na expressão da lei, em contexto de “dificuldade”
jurídica.

Esta prática, inclusive, foi recentemente positivada no
www.tce.es.gov.br

m que pese esta nova realidade consagrada no
ordenamento jurídico pátrio, Eesta Corte de Contas, no
seu dever constitucional de apreciar/julgar as contas dos
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gestores públicos, vê-se submetida aos ordenamentos
que norteiam a elaboração das mesmas, à luz da boa
técnica.
Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,
por meio da Lei nº 10.180/2001, no seu art. 17, inciso I,
assume a incumbência de órgão central de contabilidade
da União:
Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I -a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central
O artigo 50, §2 do mesmo diploma normativo também
estabelece a competência para a STN de elaborar as
normas gerais para consolidação das contas públicas, ao
STN, verbis:
Art. 50...
§2º. A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade
da União, enquanto não implantado o conselho de que
trata o art. 67.
, aprovados pelas Portarias STN nº 406 e 407/2011 e
Portaria Conjunta STN-SOF nº 01/2011, entrando em
vigor na data da sua publicação 22/06/2011, aplicandose seus efeitos a partir da execução da Lei Orçamentária
de 2012.
A Nota Técnica SEGEX 001/2013, de fato, foi emitida em
2013, sendo embasada nas Portarias mencionadas, em
consonância com a legislação vigente, alterando a forma
de metodologia anteriormente aplicada neste Tribunal
acerca do artigo 42 da LRF.
Em sua Lei Orgânica, a Lei Complementar nº 621/2012,
este Tribunal de Contas considera os responsáveis pelo
registro e escrituração contábil, financeira, orçamentária

e patrimonial, bem como das operações de gestão dos
negócios públicos, como jurisdicionados e, inclusive,
atribui a estes responsabilidades. É o que mostra o art.
5º, X:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
....
X - os responsáveis pelo registro e escrituração contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial, bem como
das operações de gestão dos negócios públicos nas
entidades mencionadas no artigo lº, inciso IV, bem como
da fiscalização, da execução e da exação dos registros
procedidos;
O Código de Ética dos Contadores, aprovado pela
RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96, atualizado pela NORMA
BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 07.02.2019,
tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem
conduzir os Profissionais da Contabilidade, quando no
exercício profissional e nos assuntos relacionados à
profissão e à classe.
Em seu art. 2º, ao tratar dos deveres, é incisivo na
exigência da observância da legislação vigente, em
especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas
Brasileiras de Contabilidade:
Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade:
(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de
09/12/2010)
I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade
e capacidade técnica, observada toda a legislação
vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e
as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados
os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem
prejuízo da dignidade e independência profissionais;
www.tce.es.gov.br

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de
09/12/2010)
Ainda em seu art. 3º, que trata das vedações, há a
disposição da obrigatoriedade do cumprimento dos
regramentos do Conselho Federal de Contabilidade por
parte dos contabilistas:
Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao
Profissional da Contabilidade: (Redação alterada pela
Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)
... XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem
observância dos Princípios de Contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade; (Redação alterada
pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)
Assim, a princípio, não poderia se cogitar justificativas
plausíveis para o desconhecimento, por parte dos
responsáveis técnicos pela contabilidade dos municípios,
dos regramentos impostos pelo arcabouço jurídico
vigente, no qual se insere as normativas da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN.
A Nota Técnica SEGEX 001/2013 apenas se limitou a criar
diretrizes que nortearam os procedimentos operacionais
de apuração do art. 42 da LRF, com abrangência restrita
ao corpo técnico desta Corte, em obediência ao seu
Regimento Interno, RESOLUÇÃO TC Nº 261, DE 4 DE
JUNHO DE 2013, em seu art. 47, II:
Art. 47. Compete a Secretaria Geral de Controle Externo
– Segex:
... II - emitir notas técnicas orientando suas unidades
subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e
padrões nas fiscalizações e análise de contas;
Lado outro, também deve ser levado em consideração
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que, muito embora, a STN seja o órgão competente
para a edição de normas gerais, compete aos órgãos de
controle tolerar, por dever de lógica, um conjunto de
interpretações consideradas juridicamente razoáveis,
observando que, em decorrência de novas orientações
possa vir o administrador sofrer efeitos de fatores
razoavelmente imprevistos.
Todavia, o gestor dominava a metodologia aplicada
em 2008, a qual norteou sua postura nos dois últimos
quadrimestres do exercício de 2012, o que, de certa
forma, conferia aos jurisdicionados segurança jurídica e
confiança no sentido de que o exame das contas seguiria
este padrão.
Em virtude de sua natureza pontual e temporária,
a limitação legal enseja adequações na rotina dos
procedimentos administrativos e contábeis voltados a
qualquer contração de despesa que possa ultrapassar
o último ano de mandato do Chefe do Executivo, sendo
que estes procedimentos são planejados ao longo do
mandato, e mudança de entendimento ou de forma de
metodologia próximo ao final do mandato pode gerar
prejuízos na análise das contas.
Tanto é assim que o art. 24 da LINDB dispõe que “a
revisão, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações
gerais da época, sendo vedado que, com base em
mudança posterior de orientação geral, se declarem
inválidas situações plenamente constituídas”.
Pois bem, muito embora a Lei Complementar nº
101/2000 esteja em vigor há mais de uma década, não
havia uma regulamentação precisa e específica aos

procedimentos práticos da regra veiculada no artigo 42,
ficando ao encargo dos municípios interpretá-la e aplicála de acordo com os parâmetros do sistema normativo
brasileiro.

números trazidos na prestação de contas objeto da
análise, ora proposto, imperioso, ainda, esclarecer que,
em absoluto, a segurança jurídica constitui obstáculo
para tanto.

Deve, pois, ser levada em consideração obediência à
citada lei, sem perder de vista os princípios da eficiência,
razoabilidade e economicidade, proporcionando ao
administrador público, uma transição de governo
mais transparente, sempre em atenção ao interesse
público, analisando as diferentes correntes doutrinárias;
posicionamento do Poder Judiciário acerca do tema;
verificação dos parâmetros dos Tribunais de Contas
na avaliação do cumprimento dessas exigências legais
pelos seus entes fiscalizados e, por fim, examine das
consequências resultantes da desobediência aos
dispositivos legais.

Não só porque decorre deste, o princípio da proteção
à confiança, mas, sobretudo e em especial, porque o
julgador não só pode como deve, por imposição de o�cio,
apreciar todas as questões que lhe são submetidas.

Dito isso, defensável e razoável entendimento a ser
adotado por este Plenário, baseado no princípio da
proteção da confiança e, via reﬂexa, da segurança
jurídica, por meio do qual as legítimas expectativas
depositadas por terceiros em atos ou condutas estatais,
com fundamento numa base de confiança, sejam
considerados.

O Art. 1º, II da Lei Complementar nº 621/2012 estabelece
que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios,
nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma
estabelecida nesta Lei Complementar, compete apreciar
as contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado, com a emissão de parecer prévio no prazo de
sessenta dias a contar do seu recebimento.

Portanto, nessa via de entendimento, revela-se prudente
aplicar, nas contas de 2012, a metodologia de apuração
adotada por esta Corte de Contas no exercício de 2008,
para efeito de confronto dos resultados frente às duas
metodologias que possa conduzir o julgamento das
contas em análise.
II - OBRIGAÇÃO FUNCIONAL DO JULGADOR:
Antes de se proceder ao confronto de metodologia de
apuração dos exercícios de 2008 e 2012, à vista dos
www.tce.es.gov.br

E, como dito, hoje, mais do que antes, de suma importância
que a motivação daqueles que julgam ou controlam os
atos jurídicos leve em conta as circunstâncias fáticas
do caso concreto, bem como àquelas envoltas à figura
do próprio agente que praticou a conduta, levando
em consideração as percepções de um “administrador
médio”, pois só assim haverá julgamentos consentâneos
com a realidade.

Também, aborda no artigo 55, III que faz parte da etapa
do processo a apreciação ou o julgamento dos processos
de sua competência.
Diz, o artigo 140 do Código de Processo Civil, que o
juiz não pode se eximir de julgar o conﬂito, ainda que
não exista lei expressa prevendo aquela hipótese
verificada nos autos, alegando lacuna ou obscuridade do
ordenamento jurídico.
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Para tanto, deverá valer-se da jurisprudência, da
doutrina estrangeira, dos usos e costumes, mas não
lhe é dado deixar de arbitrar o conﬂito, código aplicado
subsidiariamente conforme estabelece o artigo 70 da LC
621/2012.
De igual modo e com mais razão, não pode o magistrado
deixar de aplicar a lei quando a situação de fato é clara
a demonstrar a ocorrência da hipótese prevista pelo
legislador.
Conforme esclarecimentos de Alexandre de Moraes
o Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade de
ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido
de prestação jurisdicional requerido pela parte de
forma regular, pois a indeclinabilidade da prestação
jurisdicional é princípio básico que rege a jurisdição, uma
vez que a toda violação de um direito responde uma
ação correlativa, independentemente de lei especial
que a outorgue (Direitos Humanos Fundamentais.
Teoria Geral. Comentários aos artigos 1º ao 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina
e Jurisprudência. São Paulo, 1998, volume 3, p. 197).
A obrigatoriedade de julgar está prevista no artigo 35 da
Lei Orgânica da Magistratura, que, diga-se de passagem,
aplica-se aos Conselheiros dos Tribunais de Contas, em
seu inciso I que são deveres do magistrado: cumprir
e fazer cumprir, com independência, serenidade e
exatidão, as disposições legais e os atos de o�cio e no
inciso III que o juiz deve determinar as providências
necessárias para que os atos processuais se realizem
nos prazos legais, decorre desta norma que é dever do
magistrado interpretar e aplicar a legislação, dada pelo
Poder Político Constituinte.
Nessa toada, divirjo do entendimento esposado pela

Eminente Conselheira Substituta, em seu voto TC
6485/2018, que expôs seu fundamento baseado na
decisão do TC 4003/2013, que se encontra em fase
recursal, onde, em nome do princípio da segurança
jurídica, decidiu-se pela impossibilidade de analisar o
artigo 42 da LRF referente ao exercício de 2012.
Consequentemente, no exercício da obrigação que me
é imposta, na condição de julgador,. passo a descrever
a metodologia utilizada no exercício de 2008, conforme
posicionamento por mim exarado neste voto quando da
apreciação das normas estipuladas na metodologia de
análise técnica.
III - MÉRITO
Assim, face ao que acima foi exposto, passo a descrever
a metodologia utilizada no exercício de 2008.
Os conceitos adotados foram os apresentados como
instruções preenchimento na planilha denominada
“AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LC
101/2000 (LRF)”:
<DISPONIBILIDADES EM 31/12/2008> - O resultado
desta linha evidenciará o saldo contábil existente em
31/12/2008 das contas que compõem o Ativo Disponível
descontados os valores vinculados às obrigações
decorrentes de compromissos assumidos a serem
custeados com recursos de transferências involuntárias e
as reservas financeiras do regime próprio de previdência.
<Ativo disponível> - O resultado desta linha deve
evidenciar o total do saldo existente em 31/12/2008 na
conta contábil “Ativo Disponível”. (deve conferir com o
Balanço Patrimonial ou com Fluxo Contábil de Caixa
do mês de dezembro de 2008 - “Saldo para o exercício
seguinte”)
www.tce.es.gov.br

<Disponibilidades não vinculadas> - Nesta linha será
evidenciado o saldo contábil em 31/12/2008 das contas
correntes e aplicações financeiras que não mantém
vinculação com despesas específicas em fontes de
recursos provenientes de transferências involuntárias
(convênios, programas, projetos, etc.) (A informação
pode ser extraída do Fluxo de Caixa em 30/04/2008 e
31/12/2008 - Saldo contábil)
<Disponibilidades vinculadas> - Esta linha evidenciará
o valor total do saldo contábil em 31/12/2008 das
contas correntes e aplicações financeiras que mantém
vinculação com despesas específicas em fontes de
recursos provenientes de transferências involuntárias.
(convênios, programas, projetos, etc.) e o saldo das
reservas financeiras do regime próprio de previdência.
(A informação pode ser extraída do Fluxo de Caixa em
30/04/2008 e 31/12/2008 - Saldo contabil)
<ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM
31/12/2008> - Esta linha evidenciará o valor total
das despesas assumidas no exercício de 2008 que
devem possuir suficiente disponibilidade de caixa
para seu pagamento no exercício seguinte. Seu valor
é representado pelo total do Passivo Financeiro
(exceto pelos RPs processados inscritos decorrentes
de transferências involuntárias, cujos recursos para
custeio decorram de covênios, programas ou projetos
específicos) somado ao cancelamento de liquidações em
2008 e às inclusões de despesas processadas em 2008.
<Passivo financeiro> - Nesta linha registrar o valor total
do passivo financeiro representado pelo somatório dos
RPs processados, somado ao serviço da dívida a pagar,
aos depósitos, aos débitos de tesouraria, às obrigações
por empenhos liquidados, aos valores registrados no
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grupo de credores - entidades e agentes e aos valores
pendentes a curto prazo. Deve coincidir com o valor
demonstrado no Balanço Patrimonial de 2008 ou com
o saldo da conta “passivo financeiro” do Balancete
Contábil do mês de dezembro de 2008.
Observar ainda, se existem contas de natureza financeira
demonstradas no grupo Passivo Permanente.
<RP não processados (vinculados e não vinculados.)>
- Neste campo deve ser informado o total dos restos a
pagar não processados em 30/04/08 e 31/12/08 que
consta no Passivo Financeiro.
<RP processados> - Nesta linha registrar o valor total dos
restos a pagar processados inscritos. (extrair do Balanço
Patrimonial ou do Balancete Contábil do mês 12/2008)
e do saldo de RP de exercícios anteriores (extrair o saldo
anterior do Balanço Patrimonial de 2007 e deduzir os
pagamentos com base no Balancete das despesas extraorçamentárias em 30/04/08 e 31/12/08). Anexar cópia
dos balancetes.
<RP processados - vinculados> - Nesta linha registrar o
valor total dos restos a pagar processados decorrentes de
obrigações assumidas para serem pagas exclusivamente
com recursos vinculados a transferências involuntárias
(convênios, programas, projetos, etc.) Extrair
informações dos mesmos documentos relacionados
para RP processados.
<Cancelamento de liquidações em 2008> - Nesta
linha registrar o valor total das despesas que tiveram
suas liquidações canceladas no exercício de 2008.
(extrair informações da relação de cancelamentos
de liquidações - neste caso, juntar cópia do relatório,
notas de cancelamento de liquidações com respectivas

justificativas)
<Inclusões de despesas processadas em 2008> - Nesta
linha registrar o valor total das despesas que pelo
regime de competência deveriam ter sido liquidadas
em 2008 no entanto não foram reconhecidas na
contabilidade. (extrair estas informações a partir da
análise de processos de despesas tomando-se por base
as liquidações de restos a pagar realizadas nos primeiros
meses do exercicio de 2009 - o relatório de liquidações
de restos a pagar pode ser uma fonte de pesquisa. Outra
fonte de pesquisa pode ser o relatório de empenhos no
elemento de despesa “despesas de exercícios anteriores”
realizados em 2009.
<SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
EM 2008> - O resultado desta linha demonstra que há
disponibilidade de caixa suficiente para o pagamento das
obrigações assumidas no exercício. Situação regular face
ao artigo 42 da LRF.
<INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
EM 2008> - O resultado desta linha demonstra que não
há disponibilidade de caixa suficiente para o pagamento
das obrigações assumidas no exercício.
<INSUFICIÊNCIA DE CAIXA - OBRIGAÇÕES VINCULADAS>
- O resultado desta linha demonstra que houve inscrição
de restos a pagar decorrente da execução de despesas
cuja fonte de recursos provém de transferências
involuntárias, sem efetiva arrecadação. Neste caso,
observar se a despesa liquidada possui suporte financeiro
no instrumento de convênio firmado.
<INSUFICIÊNCIA DE CAIXA SEM AFETAÇÃO AO ART.
42> - O resultado desta linha demonstra que a dívida
líquida em 31/12/2008 manteve-se inferior à dívida
www.tce.es.gov.br

em 30/04/2008, demonstrando que nos dois últimos
quadrimestres as despesas assumidas contaram todas
com disponibilidade financeira, estando o Poder em
situação regular perante o artigo 42 da LRF.
<DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO EM 31/12/2008> O resultado desta linha demonstra que a dívida líquida
em 31/12/2008 foi maior que a de 30/04/2008, restando
caracterizado que nos dois últimos quadrimestres
as despesas assumidas não contaram com suficiente
disponibilidade financeira, estando o Poder em situação
de desrespeito ao artigo 42 da LRF.
Dos conceitos apresentados, verifiquei os seguintes
pontos relevantes:
Em 2008, assim como em 2012, deu-se a separação da
disponibilidade de caixa e despesas compromissadas por
fonte de recursos;
• Para a apuração das disponibilidades de caixa, foram
incluídas todas as contas do passivo financeiro, exceto
os restos a pagar não processados, sendo que estas, na
metodologia de 2012, eram incluídas;
• A apuração do cumprimento do art. 42 foi aferida
sobre as disponibilidades de caixa das fontes não
vinculadas (recursos próprios) em confronto com as
despesas compromissadas não vinculadas, exceto os
restos a pagar não processados; diferente de 2012, que
foram confrontadas em todas as fontes de recursos
separadamente, inclusive sobre os Restos a Pagar Não
Processados;
• No que pese a vigência dos Pareceres Consulta
25/2004, 03/2005 e 12/2007, que tem, no seu cerne, a
necessidade do lastro financeiro quanto à sua execução
até 31/12 das despesas de carácter continuado, estas
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foram contempladas quando da exclusão dos Restos a
Pagar Não Processados, ou seja, sua liquidação deve
ocorrer dentro do exercício financeiro, permanecendo,
então, apenas os Restos a Pagar Processados.
A aplicação da metodologia usada em 2008 nestas
contas de 2012 leva ao seguinte resultado:
Vale ressaltar que, para efeito da metodologia de 2008,
ao considerar somente os Restos a Pagar Processados,
contemplou-se os ditames dos Pareceres Consulta
25/2004, 03/2005 e 12/2007, que impõem a necessidade
de existência do lastro financeiro em caixa em 31/12
para a execução das despesas de carácter continuado.
Isso ficou garantido na exclusão dos Restos a Pagar Não
Processados.
Vê-se, portanto, que, quando aplicamos a metodologia
de 2008 sobre os mesmos dados contábeis que
subsidiaram a apuração da metodologia de 2012 (ﬂs.
202 e 203), verifica-se que a insuficiência financeira
permanece, no montante de R$ 112.631,77, embora
inferior à metodologia de 2012, na qual se observa
insuficiência de R$ 540.501,19.
É importante salientar que, embora o artigo 42 se
refira pontualmente às despesas contraídas nos oito
meses do último ano de mandato, o inciso XII do
artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de
responsabilidade do Prefeito que “antecipar ou inverter
a ordem de pagamento a credores do Município, sem
vantagens para o erário”.
Proibição semelhante está disposta no artigo 5º da Lei nº
8.666/93, a saber:
“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda

corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42
desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada.
Tanto o TCU (Acórdão nº 2360 – Plenário) como esta Corte
(Acórdão 1184/2014 – Plenário e Acórdão 1215/2017 Plenário) já se manifestaram sobre este tema.
Nesse passo, destaco que o pagamento das despesas
contraídas nos oito meses finais do último ano do
mandato não poderá ser priorizado, em prejuízo
daquelas despesas contraídas em período anterior, visto
que a quebra da ordem cronológica não corresponderia
à interpretação literal e sistemática da LRF, a qual,
textualmente, define, no parágrafo único do artigo 42,
que na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a
pagar até o final do exercício.
Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas
compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio
exercício e as eventualmente remanescentes de
exercícios anteriores.
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso, ser
pagas no ano seguinte com recursos provisionados no
ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a ser
observado é o de disponibilidade de caixa, considerados
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o
www.tce.es.gov.br

final do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.
Diante dos dois cenários, pode-se afirmar que ambas as
metodologias de apuração do art. 42 da LRF demonstram
que o gestor, de fato, não se preocupou em manter em
caixa os lastros financeiros daquelas despesas executadas
nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012, de
forma que a execução destas não comprometessem o
orçamento do exercício seguinte.
De forma complementar e visando dar mais robustez
à análise, entende-se que a aplicação da metodologia
adotada em 2008 sobre as contas de 2012 extingue
qualquer suspeita de ausência de critério seguro que
justifique a omissão de julgamento das contas em tela
por parte desta Corte de Contas.
IV – CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica, Ministério Público de Contas, pedindo
vênia para divergir do voto da relatora 6485/2018-8,
Conselheira Substituta Marcia Jaccoud Freitas e do Voto
Vista 0026/2019-7, do Conselheiro Relator Sergio Manoel
Nader Borges, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1. CONHECER do Recurso de Reconsideração, pois
presentes os pressupostos de admissibilidade.
2. NÃO ACOLHER o sobrestamento dos presentes autos,
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com fundamento esposado no presente voto;
3. NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o
Parecer Prévio TC 137/2017;
4. REMETER os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, posteriormente à
confecção do acórdão deste julgamento, nos termos do
art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
5. ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
VOTO VISTA
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista na 8ª Sessão
Ordinária do Plenário, em 26 de março de 2019, o que
me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade
submeto à apreciação do Colegiado.
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração
interposto pelo senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira,
prefeito do município de Ibatiba no exercício de 2012,
em face do Parecer Prévio TC-137/2017 – Segunda
Câmara, proferido nos autos TC-3065/2013, nos
seguintes termos:

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
art. 132, inciso III do Regimento Interno.

A admissibilidade recursal foi realizada pelo conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva por meio da
Decisão Monocrática 00979/2018-5, através da qual
constatou-se que o pleito atende às hipóteses de
cabimento, decidindo pelo CONHECIMENTO do presente
Recurso de Reconsideração.

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista
no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000
e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos
do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de
autos apartados, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013.

Na Instrução Técnica de Recurso 00261/2018-1, o Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC
manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
e o MPES quanto à fundamentação.

V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante as razões expostas, por estarem presentes
os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração.
Examinou-se as justificativas apresentadas pelo
recorrente, os documentos disponíveis nos autos,
confrontou-se com as demonstrações contábeis
encaminhadas na Prestação de Contas Anual 2012 (TC
3065/2013 – apenso) resultando na opinião de NÃO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram
encaminhados ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
manifestou-se no mesmo sentido do NRC (Parecer do
Ministério Público de Contas 5417/2018).

1. PARECER PRÉVIO:

4. Especificação do quórum:

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

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

Tendo os autos integrado a pauta da 44ª Sessão Ordinária
do Plenário, em 11 de dezembro de 2018, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas,
conforme Notas Taquigráficas 246/2018-1 e Memorial
114/2018-9.

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

Findo o período de substituição do então conselheiro
substituto Marco Antônio da Silva, passou-se a relatoria

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
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à conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas. Assim,
a conselheira relatora apresentou voto divergindo da
área técnica e do Ministério Público de Contas, dando
provimento ao recurso de reconsideração, a fim de
reformar o Parecer Prévio 137/2017 pela aprovação das
contas.
Após, foram concedidas vistas ao conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, que proferiu voto vista
acompanhando a área técnica e o Ministério Público
de Contas, pela negativa de provimento ao recurso de
reconsideração, mantendo incólume o Parecer Prévio
137/2017.
Em seguida, o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
solicitou vistas dos autos e apresentou voto divergindo
da área técnica, do Ministério Público de Contas e
da conselheira relatora, no sentido de recomendar à
Câmara Municipal de Ibatiba a aprovação com ressalvas
das contas.
Na 6ª sessão ordinária do Plenário, o conselheiro Rodrigo
Coelho do Carmo solicitou vistas dos autos, e proferiu
voto no sentido de negar provimento ao presente
recurso de reconsideração.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a
inclusão do relatório técnico, com vistas à apreciação e à
emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento
da prestação de contas anual do prefeito pelo Poder
Legislativo municipal.

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

relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de
2016, informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação direta ajuizada em face de
dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que
dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas
estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte
final do inciso XII do art. 68, que permite que as Câmaras
Legislativas apreciem as contas anuais prestadas pelos
prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal
de Contas do Estado, caso este não o ofereça em 180
dias a contar do respectivo recebimento, o Colegiado
vislumbrou ofensa ao art. 31, §2º, da Constituição
Federal. Asseverou, no ponto, que o parecer prévio a
ser emitido pela Corte de Contas seria imprescindível,
somente deixando de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor
de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais
é da pessoa �sica do prefeito. (FURTADO, José de
Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas
de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de
Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima que
só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave que,
quando as contas não forem prestadas devidamente, na
forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em
seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº
201, de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de
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responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar
de prestar contas anuais da administração financeira do
município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a
Constituição do estado indicar, nos prazos e condições
estabelecidos.

responsáveis por recursos públicos – foi matéria
analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro
relator: Sepúlveda Pertence, julgada em 11 de fevereiro
de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua
ementa.

No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é
punido com a pena de detenção de três meses a três
anos, e a condenação definitiva acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação.

É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre
as duas competências, além de manifesta, é tradicional,
sempre restrita a competência do Poder Legislativo para
o julgamento das contas gerais da responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio
do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial
adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as
presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas
como responsável geral pela execução orçamentária:

Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.
Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo
parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento
jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato
de prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de
fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer
prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos

[...]

Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança
– ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz,
julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe
do Executivo é diverso do conteúdo das contas dos
administradores e gestores de recurso público. As
primeiras demonstram o retrato da situação das finanças
da unidade federativa (União, estados, DF e municípios).
Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
www.tce.es.gov.br

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

parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até
vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80, I,
II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo
poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ficar caracterizada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que
eventuais determinações serão objeto de monitoramento
pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando
comprovada grave infração à norma constitucional,
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial.
II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00332/2014-1
A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do
chefe do Poder Executivo municipal, no exercício
das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas, em respeito
aos programas, projetos e atividades estabelecidos
pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo
Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas
fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e
legais aplicáveis.
www.tce.es.gov.br

As contas consolidadas foram objeto de análise pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas
anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
II.3 DO MÉRITO RECURSAL
Preliminarmente, entendo pertinente realçar as
inovações trazidas em abril de 2018, pela Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB),
regulamentada pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro
de 1942, em que foram inseridas fortes alterações
introduzidas pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018,
dentre elas a inclusão do art. 28, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a
responsabilização do agente público à prática de ato
doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro,
restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização
de agentes públicos por atuação culposa.
Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar
o significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo
sua definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi
vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de
interpretar este conceito que carrega o conteúdo jurídico
indeterminado.
É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário
de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e,
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mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação
culposa que pode ser decorrente de uma atitude
imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero
equívoco justificável.
Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:
[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister
(por exemplo, quando expedir um ato administrativo
de cassação de uma licença, com base numa legislação
revogada). Não se trata de violar a probidade, por
divergência de interpretações com o seu controlador,
mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a
função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime
jurídico para o administrador honesto. Disponível em <
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindbregime-juridico-administrador-honesto> Acesso em
25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada
ao de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação
legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
ao avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de
improbidade administrativa, tratado no art. 10, da
Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE
ALENCAR BARROS

ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) PE025183

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II,
459 E 515, CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA
AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.

EMENTA

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a atuação do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
27/09/2010 (julgado em 8/2/2018)
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS
ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749
www.tce.es.gov.br

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A
OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
SANÇÕES.
PROPORCIONALIDADE
DAS
PENAS.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar
a existência de todos os elementos necessários à
condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa, inclusive no que diz respeito ao elemento
anímico vetor da conduta perpetrada pelos agentes
condenados.
2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a
caracterização de improbidade, que a atuação do agente
seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas
nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos
eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 479.812/
SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que
restou devidamente comprovada nos autos. (julgado em
27/2/2018)
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)
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RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS: WALTER DE AGRA JUNIOR E OUTRO(S) PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PB013264
AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS
AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO
AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO
E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal
de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara
improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada
pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos
arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos
ora agravados pela prática de atos de improbidade
administrativa, consubstanciados em irregularidades em
procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de
Assunção/PB, para execução de obras custeadas com
verbas oriundas de convênio firmado com o Ministério
das Cidades.
III. Em se tratando de improbidade administrativa, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “a improbidade é ilegalidade tipificada
e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do
agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera
indispensável, para a caracterização de improbidade, que
a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das
condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92,
ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10”
(STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
CORTE ESPECIAL, Documento: 61172580 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/11/2017 Página 1
de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe de 28/09/2011).
Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014;
AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014.
www.tce.es.gov.br

(julgado em 7/11/2017)
Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona
Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
culposo de improbidade administrativa. Vejamos:
[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres
objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma
falta de observância qualquer dos deveres de uma boa
administração, mas de enganos grosseiros, da culpa
manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz
da racionalidade que se espera dos agentes públicos e de
padrões objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade
Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 246-247).
Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em
consonância com entendimento doutrinário e
jurisprudencial pátrios.
Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada
uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou,
ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que
sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato
praticado – autorizada estará a manutenção de sanções,
uma vez que nestes casos, ausentes os elementos
excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta
analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação
equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por
irregular.
Na linha de intelecção da LINDB, passo a análise do
mérito recursal:
II.3.1 APLICABILIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA EM
2008 ÀS CONTAS DE 2012
É de conhecimento de todos que minha convicção
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pessoal a respeito do tema sempre foi no sentido de que
a infringência ao art. 42, LRF configura irregularidade
grave que deve ensejar a rejeição das contas do Chefe
do Executivo.
Tanto é assim que ao apreciar o processo TC 4003/20131, do qual fui relator e voto vencido, o Plenário desta
Corte percorreu diferentes linhas intelectivas na busca
de identificar a mais apropriada metodologia de cálculo
a ser incidida para verificação do cumprimento do citado
dispositivo legal.
Ocorre que, mesmo após a manifestação dos diversos
atores que integram esta Corte (conselheiros titulares,
substitutos, Ministério Público de Contas e área
técnica), o desfecho alcançado, contudo, resultou na
inaplicabilidade do art. 42, da LRF aos gestores em fim de
mandato no exercício de 2012, por alegada inexistência
de elementos de convicção para avaliar a ocorrência ou
não da irregularidade.
Na ocasião, o fundamento nodal do Parecer Prévio
00027/2018-3, proferido em apertada maioria que
contou inclusive com voto de desempate do conselheiro
presidente, foi o princípio da segurança jurídica,
privilegiado ante a possível incerteza a respeito das
fórmulas aplicáveis à época.
A partir daí, esse precedente passou a ser utilizado como
paradigma para casos similares, tendo seguido nessa
mesma linha o voto agora proferido pela conselheira
relatora neste recurso.
Aliás, desde o padrão alcançado por esta Corte no
processo TC 4003/2013-1, me curvei ao entendimento
majoritário e o venho aplicando a casos análogos,
sempre homenageando o princípio da colegialidade em

detrimento da minha própria convicção pessoal, até hoje
vencida e minoritária, priorizando, desse modo, a força
normativa dos precedentes deste Colegiado.
Todavia, a reﬂexão que faço agora leva em consideração
a composição deste Plenário à época da apreciação do
TC 4003/2013-1. Embora inequivocamente respaldado
no modelo constitucional, o retrato dos quóruns então
atingidos demonstrava a vicissitude pela qual este
Tribunal atravessou durante 12 anos, caracterizado pelo
revezamento de julgadores efetivos e substitutos.
Doravante, o contexto é outro e a formatação deste
Plenário enfim voltou a encontrar a fiel e exata
correspondência no texto constitucional, volvendo a se
subsumir à perfeita arquitetura traçada pelo § 2º do art.
74 da Constituição Estadual, in verbis:
Art. 74. [...]
§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão
escolhidos obedecendo-se a seguinte proporção:
I - 03 (três) de escolha do Governador do Estado, com
aprovação da Assembleia Legislativa, observado a
condição de:
a) 01 (um) de livre indicação, com aprovação da
Assembleia Legislativa;
b) 02 (dois) alternadamente dentre Auditores e
Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo
os critérios de antiguidade e merecimento, e recebidas
as indicações o Governador do Estado, indicará um que
submeterá à aprovação da Assembleia Legislativa;
II - 04 (quatro) escolhidos pela Assembleia Legislativa.
Ademais, a proposição jurídica alcançada pelo conselheiro
www.tce.es.gov.br

Rodrigo Coelho do Carmo, no sentido de reconhecer que
o gestor de 2012 dominava a metodologia aplicada por
esta Corte em 2008, não apenas elimina qualquer grau
de incerteza na apuração de eventual descumprimento
ao art. 42, da LRF, como também vai ao encontro do
próprio entendimento formado a partir do julgamento
do processo TC 4003/2013-1, na medida em que revela
uma solução convergente, capaz de harmonizar, a meu
ver, até mesmos os votos contrários já proferidos,
assegurando o exercício da jurisdição deste Tribunal
de Contas sem qualquer desvio à segurança jurídica,
cerne das deliberações posteriores à apreciação do TC
4003/2013-1.
Por isso, passo a defender, não a mitigação do princípio
da colegialidade, que eu mesmo invocava até agora, mas
sim a modificação de um precedente que, desde meados
do ano passado, vem tolhendo este Tribunal de Contas
de exercer em plenitude sua relevante missão de ser o
guardião da LRF.
Para tanto, recorro aos artigos 926 e 927, § 4º, do
Código de Processo Civil, que autorizam os Tribunais
a modificarem seus precedentes, orientando-os a
firmarem uma jurisprudência estável, íntegra e coerente,
apoiada nos preceitos da segurança jurídica, da proteção
da confiança e da isonomia, o que certamente será a
marca dos anos vindouros. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. [...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de
jurisprudência pacificada ou de tese adotada em
julgamento de casos repetitivos observará a necessidade
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

183

ATOS DO PLENÁRIO

de fundamentação adequada e específica, considerando
os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
Nesse sentido, vale destacar da Exposição de Motivos de
Juristas do Código de Processo Civil os seguintes trechos:
Haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes
e incompa�veis, nos Tribunais, a respeito da mesma
norma jurídica leva a que jurisdicionados, que estejam
em situações idênticas tenham de submeter-se a regras
de conduta diferentes.
(...)
Esse fenômeno
intranquilidade.

fragmenta

o

sistema

e

gera

(...)
A tendência, portanto, é criar es�mulos para que a
jurisprudência se uniformize, à luz do que venha a decidir
tribunais superiores. Essa é a função e a razão de ser dos
tribunais superiores: proferir decisões que moldem o
ordenamento jurídico.
Tais exigências, obviamente, estendem-se aos tribunais
de contas, que devem atuar para que suas decisões
promovam estabilidade e previsibilidade, onde os
princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança
são pilares do Estado de Direito. Segundo José Joaquim
Gomes Canotilho “o homem necessita de segurança
para conduzir, planificar e conformar autônoma e
responsavelmente a sua vida”.
Pelo exposto, acompanho a tese defendida no voto vista
proferido pelo conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo
para definir que a metodologia adotada por este Tribunal
em 2008 deve ser aplicada às contas de 2012.

II.3.2 DESCUMPRIMENTO DO ART. 42, DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
Feita a necessária contextualização em torno do
parecer prévio, é importante registrar que a Lei de
Responsabilidade Fiscal consolidou-se como um
dos marcos regulatórios mais austeros do mundo.
Com quase duas décadas de vida, conseguiu mudar
radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira.
Historicamente, é uma revolução nas finanças públicas
e, procedimentalmente, um rígido código de conduta
para os administradores públicos.
A quase totalidade de suas normas relaciona-se à
viabilização do equilíbrio orçamentário intertemporal,
à prevenção de déficits e ao controle da dívida pública,
objetivos amplamente contemplados em seu art. 1º,
§1º:
“Art. 1º [...]
§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.” Grifei
Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único
da mesma norma:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
www.tce.es.gov.br

ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício.” Grifei
De início, percebe-se que o dispositivo sob análise, em
harmonia com a concepção lógica da LRF, busca impedir
o déficit fiscal na sua origem, ou seja, no momento em
que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser
paga até o final do mandato.
Relativamente ao aspecto temporal, maiores dúvidas
não há. A regra é peremptória para alcançar o final de
mandato, especificamente, os seus oito últimos meses.
Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas
dispostas na LRF para combater o déficit público, o
legislador foi além. Em discussão contemporânea, o
Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.028/2000
e desse modo, o Código Penal passou a contar com
remédios amargos contra o administrador público que
agredir as questões centrais da Lei Complementar nº
101/2000, a saber:
(...)
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS
(...)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de
obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último
ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa
ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste
parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha
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contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:

exercício.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas
compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio
exercício e as eventualmente remanescentes de
exercícios anteriores.

(...)
É importante salientar que, embora o artigo 42 se
refira pontualmente às despesas contraídas nos oito
meses do último ano de mandato, o inciso XII, do
artigo 1º, Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de
responsabilidade do Prefeito que “antecipar ou inverter
a ordem de pagamento a credores do Município, sem
vantagens para o erário”. Proibição semelhante está
disposta no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, a saber:
“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42
desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa
da autoridade competente, devidamente publicada.”
[destaquei]
Nesse passo, destaco: o pagamento das despesas
contraídas nos oito meses finais, do último ano do
mandato não poderá ser priorizado em prejuízo daquelas
despesas contraídas em período anterior, visto que a
quebra da ordem cronológica não corresponderia à
interpretação literal da LRF a qual, textualmente, define
no parágrafo único do artigo 42 que na determinação da
disponibilidade de caixa serão considerados os encargos
e despesas compromissadas a pagar até o final do

Feitas essas considerações, acompanho o entendimento
desta corte quanto aos conceitos insertos no art. 42 e
seu parágrafo único, in verbis:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido
no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifo
nosso)
Em quanto “contrair obrigação de despesa” refere-se
ao momento da celebração do contrato administrativo
ou instrumento congênere, os “encargos e despesas
compromissadas a pagar” tratam de todas as despesas
do exercício.
Ambos os conceitos estão disciplinados nas LDOs da
União, conforme estabelecido na LDO, Lei 13.408/2016,
art. 147 e parágrafo único:

à manutenção da administração pública federal,
consideram-se compromissadas apenas as prestações
cujos pagamentos devam ser realizados no exercício
financeiro, observado o cronograma pactuado. (grifei)
Assim, conforme muito bem expressa FIGUEIREDO
(2006), “contrair obrigação de despesa constitui-se em
qualquer ato ou fato que imponha à administração a
obrigatoriedade de realizar despesa”, e que deve possuir
integral lastro financeiro, in verbis:
Percebemos que a obrigação de despesa deve possuir
lastro financeiro que a suporte integralmente. A regra
não estabelece a obrigatoriedade de disponibilidade
financeira apenas para parcelas a serem liquidadas no
exercício (não se trata de obrigação de pagamento), e
sim para suportar a obrigação de despesa (regra geral, o
contrato firmado) integralmente.
II.3.3 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE,
DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA AO
CASO CONCRETO - PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO
COM RESSALVA
No cenário dos autos, em que se discute uma
indisponibilidade de caixa em final de mandato da
ordem de R$ 7.925,00, é essencial debater princípios
como os da proporcionalidade e da razoabilidade que
não são temas novos.

Art. 147. Para efeito do artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, considera-se contraída a
obrigação no momento da formalização do contrato
administrativo ou instrumento congênere. (grifo nosso)

Muito pelo contrário, tais preceitos já eram abordados
pela filosofia na antiguidade. Aristóteles, ao tratar do
sentido de equidade e suas respectivas relações com
a justiça, definiu que o justo é uma espécie de termo
proporcional:

Parágrafo Único. No caso de despesas relativas à
prestação de serviços já existentes e destinados

Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto
é o que viola a proporção. Desse modo, um dos termos
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torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno,
como realmente acontece na prática; porque o homem
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente
tratado tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos
de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: Nova
Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o
direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou
proibição de excesso é o vetor por meio do qual o
intérprete busca a adequação, a racionalidade, a
idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a
moderação no ato de compreender os textos normativos,
eliminando o arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam
ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso
é o que interessa.

Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do
Estado do Espírito Santo também cuidou de direcionar
a atuação dos órgãos da Administração pública segundo
os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira
expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta
de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios
obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse
público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação
[...]:

A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal
de 1988, consagrou princípios explícitos e implícitos
derivados do devido processo legal de que trata o art.
5º, LIV da CF, entre os quais se encontram os princípios
implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:

Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de
dúvida a respeito da aplicabilidade de tais princípios
às diferentes searas de atuação administrativa, quando
afirma que “um princípio ou postulado intimamente
conectado ao devido processo legal substancial é o
da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e dos
administrativos, que preside, por certo, toda a atividade
estatal sancionadora”. Para Medina, deve-se exigir um
devido processo legal proporcional e razoável, pois são
princípios complementares e indissociáveis. E mais:

TÍTULO II

A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do

(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 691.)
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devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui,
do modo mais amplo possível. Não se trata de pena
privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos
não é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente
do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se
a cargos públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do
direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém
de contratar com a Administração Pública, ou dela
receber bene�cios fiscais ou credi�cios, subvenções por
determinado período, atinge sua liberdade de contratar
e de participar da vida negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a
serem obedecidas pela Administração Pública, inclusive
quando sua atuação se der no âmbito administrativo
processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
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salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas
as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;

interpretada de forma ampla, merecendo, então, a
mesma intensidade a privação de bens, na medida em
que um processo administrativo que visa aplicar multa ou
impor ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral
Garcia decodificam outra questão relevante para os
direitos e garantias constitucionais. Eles asseveram que
ao não estabelecer seguro critério e devida apuração
de proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher
outro legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho,
o�cio ou profissão, que é a básica garantia individual
expressamente assentada no inciso XIII, do art. 5º da
Constituição Federal. Por isso:

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados;

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

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação
de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de li�gio;

(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador.
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico
disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais,
ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de o�cio, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a
que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. [g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui
Barbosa define o princípio da proporcionalidade da
seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito
Administrativo a sua primeira aparição na Ciência
Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado,
os administrativistas perceberam que a defesa da
www.tce.es.gov.br

boa ordem da coisa pública, em especial quando se
tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma
intervenção estatal reguladora que não desbordasse
da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha
figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se
que a Administração Pública não poderia utilizar um
canhão para abater um pequeno alvo. De lá para cá, o
tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a
doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes,
cunhado alguns parâmetros para que, no caso concreto,
fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade
de certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo
menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende a
aprovação no teste da proporcionalidade:
1. Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins:
Esta diretriz exige relação de pertinência entre os
meios escolhidos e os fins colimados pela lei ou ato
administrativo.
2. Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto
a necessidade dos fins, porém e sobretudo, a palpável
inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder
Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve
optar em favor daquela que afetar o menos possível os
interesses e as liberdades em jogo.
3. Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para
atingir o fim, contudo, ainda assim, desproporcionais em
relação ao custo-bene�cio.”
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A exigência dos três exames fundamentais acima
descritos revela o objetivo central do princípio da
proporcionalidade: os meios devem ser adequados para
atingir o fim.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca
da aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao Administrativo Sancionador,
conclui-se que a adoção dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na apreciação dos pareceres
prévios emitidos pelos tribunais de contas sobre as
contas que os prefeitos devem anualmente é medida
que se impõe por decorrência da ordem constitucional
instaurada e do Estado Democrático de Direito.
O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que
a fiscalização do município será exercida pelo Poder
Legislativo municipal, mediante controle externo, e
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
municipal, na forma da lei e que o controle externo
da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos
tribunais de contas dos estados ou do município ou dos
conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde
houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só
deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico
brasileiro conferiu admirável importância ao parecer
prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum
de dois terços é superior ao de três quintos exigidos para
a aprovação de emendas à Constituição, concedendo
um elevado status constitucional à emissão de tais
pareceres. Nesse sentido, vale conferir a lição de Antônio
Carlos Doogal de Andrada e Laura Correa de Barros na

Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(Belo Horizonte: v. 77, no 4, ano XXVIII, 2010).
A regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas
anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal de
Contas por meio da emissão do parecer prévio.
O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o
cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos
programas governamentais, dos limites impostos aos
níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo
previstos no ordenamento para saúde, educação e
despesas com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe,
temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito
das finanças públicas são avaliados pelos tribunais de
contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo
na esfera jurídica de quem as prestou, podendo
servir de base, por exemplo, para o indeferimento de
candidatura pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o
amplo leque de assuntos ligados à administração pública
municipal é avaliado na emissão dos pareceres prévios
das contas prestadas anualmente pelos prefeitos,
se faz indispensável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
estabelece que na fiscalização e no julgamento de contas
que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia,
www.tce.es.gov.br

a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade
dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes,
bem como da aplicação de subvenção e da renúncia de
receitas.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II,
a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas
com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual
não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo
Tribunal de Contas.
A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso
concreto, em que se aprecia a indisponibilidade de
caixa em final de mandato da ordem de R$ 7.925,00,
pois somente uma análise ponderada do conjunto
das informações acima analisadas, permitirá que este
Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude verificar
que a insuficiência financeira em questão além de não
ter causado dano ao erário, tem baixa materialidade,
razão pela qual deve se dar ênfase à gestão fiscal do
Município sob a ótica dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta
Corte deve estar voltada para a conduta do Chefe do
Executivo na condução da gestão fiscal do Ente, vista de
maneira global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição
de José de Ribamar Caldas Furtado:
Tratando-se de exame de contas de governo o que
deve ser focalizado não são os atos administrativos
vistos isoladamente, mas a conduta do administrador
no exercício das funções políticas de planejamento,
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organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo
e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância
as formalidades legais em favor do exame da eficácia,
eficiência e efetividade das ações governamentais.
Importa a avaliação do desempenho do chefe do
Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.

oportunidade e conveniência conectados à relação
custo-bene�cio do processo punitivo. É o que ensina
Fábio Medina Osório em seu Direito Administrativo
Sancionador (op. cit. p. 201 e 203).

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

Lembre-se que a tipificação formal é apenas um primeiro
passo no enquadramento da conduta do agente, fruto,
via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário,
ainda, verificar a adequação material de sua conduta
à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais
profundas, exame de particularidades comportamentais,
circunstâncias concretas, causas e motivações específicas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos e
inﬂuentes no resultado, enfim, um conjunto interminável
de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma
espécie de estágio preliminar no raciocínio jurídico da
decisão, não o estágio definitivo.

Com o exposto, pretende-se demonstrar que a
imposição de sanção ou de consequências jurídicas
prejudiciais ao gestor depende da observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem
como independe da identificação da tipicidade formal,
devendo superá-la, pois a reação deve se dar em face
da ofensa ao bem jurídico tutelado, no caso o equilíbrio
intertemporal das contas públicas, que inegavelmente
não foi afetada no caso concreto.
Nesse contexto, cumpre observar o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente
sob o ângulo do subprincípio da insignificância, de
maior utilização no ramo do Direito Penal, mas também
aplicável a outras esferas jurídicas, notadamente na
defesa de direitos fundamentais da pessoa humana.
Tal corolário ganha relevo na análise individualizada
do caso concreto quando é dever do aplicador do
Direito ponderar as circunstâncias em torno do fato,
a natureza do evento, a vida pregressa do agente e
outras particularidades que circundam a realidade sob
exame, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de

O autor lembra que, para a imposição da sanção ou
de qualquer consequência jurídica, não basta a mera
compreensão do fato como norma hipoteticamente
violada, limitando-se a atuação sancionadora ao registro
da infração, sendo este apenas o primeiro passo,
exigindo-se do órgão judicante, ir além:

[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano
legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta
fatores complexos e múltiplos que podem aparecer
nos casos concretos. Descreve-se a conduta proibida
com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas
comportamentais básicas, levando em conta padrões de
conduta abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva
da conduta no mundo real torna imperioso o exame
das particularidades do caso concreto, daí emergindo a
possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de
www.tce.es.gov.br

fato, o bem juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a
ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê,
ainda que implique um mergulho em universo bastante
indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
Portanto, ancorado nesses princípios, reconhecidos
em fartos precedentes desta Corte de Contas (Parecer
Prévio 81/2014, TC 4482/2008; Acórdão 825/2017,
TC 4288/2015; Acórdão 308/2015, TC 2998/2013;
Acórdão 64/2015, TC 1972/2006; Acórdão 172/2015,
TC 3445/2013; Acórdão 186/2014, TC 1937/2012), voto
por que seja dado provimento ao presente recurso
de reconsideração, reformando-se o Parecer Prévio
00137/2017-1, proferido pela Segunda Câmara.
II.4
QUADRO
GOVERNAMENTAL

RESUMIDO

DO

RESULTADO

No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas
principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando
que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da
Administração Pública sejam demonstrados no Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
A contabilidade pública no Brasil vem passando por
significativas transformações, que ao longo do tempo
aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como
marcos históricos os seguintes eventos: (i) a edição
da Lei no 4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes
de Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo
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de convergência das práticas de contabilidade ao
setor público brasileiro às normas internacionais de
contabilidade; e (iv) a edição da Lei da Transparência.
No tocante ao controle externo, embora a Constituição
Federal de 1988 tenha destacado como primeira
competência atribuída aos tribunais de contas a
apreciação das contas prestadas anualmente pelos
chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir
da LRF que ele ganhou contornos operacionais para
garantir o cumprimento da responsabilidade da gestão
fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de
instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos
de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal constantes
do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras
importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal
das contas públicas, instituiu condições e limites para
despesas obrigatórias de caráter continuado, despesas
com pessoal, despesas com seguridade social, dívida
pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar
e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podemse extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram que o município obteve
superávit financeiro de R$ 2.362.575,97, que poderá ser
utilizado para abertura de créditos adicionais, conforme

artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/1964.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu os
limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou os
limites de despesas com pessoal, não realizou operações
de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou
acima do limite mínimo com ensino, Fundeb, saúde e
passou o duodécimo ao legislativo dentro do máximo
permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Ibatiba, sob a responsabilidade
do senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito
Municipal, referente ao exercício de 2012, atendeu em
sua plenitude os aspectos constitucionais, legais e os
pilares da LRF.
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), divirjo do
entendimento técnico e ministerial, acompanho a tese
defendida pelo conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo
quanto à aplicabilidade da metodologia adotada em
2008 às contas de 2012 e, quanto ao caso concreto,
VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte
proposta de deliberação:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, em:
III.1 CONHECER o recurso de reconsideração para, no
mérito, reformar o Parecer Prévio 00137/2017-1, dandolhe PROVIMENTO;
III.2 Emitir parecer prévio recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
www.tce.es.gov.br

contas de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson
Arruda Pereira, prefeito municipal no exercício de 2012,
nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES) c/c
art. 132, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013
(Regimento Interno);
III.3 DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal;
III.4 Dar CIÊNCIA às partes, aos interessados e ao MPC,
na forma regimental; e
III.5 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
VOTO COMPLEMENTAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Lindon Johnson Arruda Pereira, Prefeito Municipal de
Ibatiba no exercício de 2012, em face do Parecer Prévio
n.º 00137/2017-1 – Segunda Câmara, prolatado nos
autos do Processo TC 3065/2013, por meio do qual esta
Corte de Contas recomendou ao Legislativo Municipal a
rejeição das contas do recorrente, em razão de ter sido
evidenciado o descumprimento ao previsto no artigo 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal (despesas contraídas
nos dois últimos quadrimestres de mandato sem
disponibilidade de caixa para pagamento).
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Conforme constou do Parecer Prévio recorrido, foram
evidenciados R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte
e cinco reais) em despesas – que seriam atinentes ao
pagamento de diárias – sem que houvesse disponibilidade
financeira para o seu adimplemento.
Em sua peça recursal, suscita o gestor que os
mencionados gastos configurariam despesas essenciais,
já que pertinentes ao custeio de diárias de motoristas
da Secretaria de Saúde, responsáveis pelo transporte de
pacientes do Município de Ibatiba para a realização de
consultas, exames, internações, cirurgias, entre outros,
em localidades diversas, tais quais Venda Nova do
Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e outros Municípios
da Grande Vitória.
Assim sendo, não se enquadrariam nas despesas a serem
observadas pela regra do artigo 42 da LRF, razão pela qual
requereu a reforma do Parecer Prévio n.º 00137/2017-1,
para recomendar a aprovação das contas do gestor ou,
subsidiariamente, a sua aprovação com ressalvas.
Encaminhados os autos ao corpo técnico, o Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, por
meio da Instrução Técnica de Recurso n.º 00216/2018-1,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
recurso, por considerar que o recorrente não colacionou
aos autos provas que ilustrem a sua tese a respeito das
diárias.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 05417/2018-1, de lavra do Procurador Luciano
Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso.
Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia
11/12/2018, o recorrente apresentou defesa oral,

representado por seu advogado, Dr. Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro, conforme Notas Taquigráficas
juntadas às ﬂs. 55/57 e documentos juntados por meio
do Protocolo TC 18217/2016 (ﬂs. 59/234).
Na sessão seguinte, proferi meu voto – Voto do Relator
n.º 06485/2018-8 –, por meio do qual, em respeito ao
princípio da colegialidade, invocando precedente da
Corte – Parecer Prévio n.º 00027/2018-3, prolatado nos
autos do Processo TC 4003/2013 –, me manifestei pelo
conhecimento e provimento do recurso, para reformar
o Parecer Prévio n.º 00137/2017-1, recomendando a
aprovação das contas do gestor.

O Conselheiro propõe a utilização do mencionado
parâmetro e, assim sendo, evidencia insuficiência
financeira de R$ 112.631,77 (cento e onze mil, seiscentos
e trinta e um reais e setenta e sete centavos), razão pela
qual se manifesta pelo conhecimento e não provimento
do recurso.
Por fim, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, no Voto Vista n.º 00057/2019-2, acompanhou
o Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, no que diz
respeito à aplicação dos parâmetros de análise do
exercício de 2008 ao exercício de 2012.

Prosseguiu o julgamento destes autos, com manifestação
do Voto Vista n.º 00006/2019-1, no qual o Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo apresentou
divergência, opinando pelo conhecimento e negativa
de provimento, mantendo incólume o Parecer Prévio
recorrido.

No entanto, neste caso concreto, entende que a sua
observância implicaria em reformatio in pejus, já que se
trata de recurso interposto pelo gestor responsabilizado
e a insuficiência financeira evidenciada no Parecer
Prévio recorrido foi de apenas R$ 7.925,00 (sete mil,
novecentos e vinte e cinco reais), razão pela qual deixa
de aplicá-la.

No Voto Vista n.º 00026/2019-7, o Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges manifestou-se no sentido de
acompanhar a conclusão originariamente exposta por
esta relatora, sugerindo apenas que o parecer prévio
recomende a aprovação com ressalvas das contas do
gestor, em observância a casos análogos já apreciados
pelo Tribunal.

Observa, ainda, que o valor da insuficiência representa
baixa materialidade e, em observância aos princípios
da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade,
propõe o conhecimento e provimento ao recurso, para
reformar o Parecer Prévio recorrido, recomendando ao
Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas das
contas do gestor.

O Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, por sua vez, no
Voto Vista n.º 00048/2019-3, arguiu que a razão pela qual
se deixou de analisar a irregularidade prevista no artigo
42 da LRF, no processo paradigma, pode ser afastada,
caso o Tribunal utilize, como base para aferição da
mesma, os parâmetros utilizados nas contas pertinentes
ao exercício de 2008.
www.tce.es.gov.br

É o relatório. Passo a fundamentar.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Os pressupostos recursais foram analisados por meio
da Decisão Monocrática 0979/2018-5, de 26 de junho
de 2018 (ﬂs. 24/25), de lavra do Conselheiro Relator
em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se
manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
decisão proferida pelo Relator, passo à análise de mérito
do presente Recurso de Reconsideração.

do Conselheiro Valci Ferreira no segundo semestre de
2018, pautei os julgamentos que conduzi observando o
precedente e propondo a apreciação da irregularidade
no mesmo sentido.

DO MÉRITO

Destaco, no entanto, que, em momento algum,
manifestei o meu entendimento sobre a matéria, tendo
apenas conduzido os julgamentos de casos correlatos em
observância ao paradigma, até pelo fato de não haver
provocação nesse sentido no âmbito deste colegiado.

Primeiramente, entendo como importante pontuar
que, nos autos do Processo TC 4003/2013 (Prestação
de Contas Anual de Prefeito de Vila Velha, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Neucimar Ferreira Fraga), o Plenário desta Corte, por
maioria, nos termos do Voto Vogal n.º 00030/2018-5,
proferido pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
deliberou por excluir da análise, nas contas referentes
ao exercício de 2012, a irregularidade pertinente às
obrigações de despesas contraídas nos últimos dois
quadrimestres do mandato, sem disponibilidade
financeira para o seu pagamento, em decorrência das
(aspas para o voto de Borges) “alterações interpretativas
promovidas e da falta de informações necessárias para a
sua aferição, considerando, ainda, a Decisão Normativa
001/2018, aprovada por esta Corte de Conta, que sugere
a inviabilidade de reabertura da instrução processual
dos autos”.
Rememoro que, na ocasião, não participei da composição
do quórum de julgamento, já que quem substituía
o então Conselheiro Valci Ferreira era o Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva.
Como a decisão desta Corte, proferida nos autos do
suscitado Processo TC 4003/2013, passou a ser adotada
como paradigma para os demais casos de contas
referentes ao exercício de 2012, em especial no que
tange à infringência ao artigo 42 da LRF, em respeito
ao princípio da colegialidade, ao assumir a substituição

Parece evidente, no entanto, que o Plenário desta Corte,
nestes autos e no Processo TC 2958/2018, inicia uma
rediscussão da tese que fora apreciada nos autos do
Processo TC 4003/2013, razão pela qual fico à vontade
para expor meus argumentos acerca da análise, por este
Tribunal, da irregularidade prevista no artigo 42 da LRF.
Entendo não haver qualquer impedimento legal ou
processual, que justifique o afastamento da apreciação,
por parte deste Tribunal, da irregularidade prevista
no artigo 42 da LRF das contas referentes ao exercício
de 2012, como foi feito no processo, até o momento,
paradigmático.
Em princípio, entendo por pertinente tecer algumas
considerações acerca da proposta do Conselheiro
Rodrigo Coelho do Carmo, que defende a utilização dos
parâmetros de análise aplicados no exercício de 2008 aos
processos de contes pertinentes ao exercício de 2012.
Prima facie, não vejo impedimento para a sua adoção
nos processos de contas que porventura ainda não
tenham sido originariamente analisados ou nos casos
em que o recurso tenha sido interposto pelo Ministério
Público de Contas.
Em contrapartida, nos casos em que o recurso tenha sido
www.tce.es.gov.br

manejado pelo gestor responsável, entendo que a Corte,
na análise do mesmo, tenha que permanecer adstrita
às razões recursais, aos princípios que devem nortear
o julgamento e ao Acórdão ou Parecer Prévio recorrido,
sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa do
recorrente.
No caso concreto em análise, por exemplo, caso a Corte
de Contas observe a metodologia de 2008, evidenciaria
uma insuficiência financeira de R$ 112.631,77 (cento e
onze mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete
centavos).
Utilizar tal parâmetro no julgamento do recurso, quando
o recorrente interpôs o mesmo e conduziu a sua defesa
tendo que justificar apenas uma insuficiência de R$
7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais),
causa evidente prejuízo à parte.
Destaco, inclusive, que, em sua defesa oral, o gestor
colacionou aos autos vasta documentação, que atestaria
a característica de “essencialidade” dos R$ 7.925,00 (sete
mil, novecentos e vinte e cinco reais), o que, nos termos
do Parecer Prévio recorrido, faria com que a despesa não
fosse considerada para o fim da análise à infringência ao
artigo 42 da LRF.
Na ocasião, não houve manifestação por parte do
recorrente acerca dos valores evidenciados com base na
metodologia proposta pelo Conselheiro Rodrigo Coelho
do Carmo, já que, em momento algum, a mesma foi
efetivamente debatida nos autos, até a apresentação do
seu Voto Vista.
Adotar metodologia diversa daquela proposta no Acórdão
ou Parecer Prévio recorrido, nos casos em que o recurso
tenha sido interposto pelo gestor responsabilizado, em
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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linhas gerais, impõe ao mesmo reformatio in pejus, ou
seja, situação mais prejudicial que aquela evidenciada
na decisão recorrida, o que é vedado pelo regramento
pátrio.
Destaco que esta Corte já reconheceu a aplicação do
princípio da non reformatio in pejus em processos aqui
em trâmite. Vejamos:
[Finanças públicas. Despesa com pessoal. Acréscimo.
Fim de mandato. Princípio da non reformativo in pejus]
ACÓRDÃO TC-981/2017 – PLENÁRIO
Cuida-se de Pedido de Reexame interposto pelo Senhor
(...), Presidente Municipal de Cariacica, em face do
ACÓRDÃO TC-1576/15, que considerou parcialmente
procedente os atos analisados em sede da Representação
apresentada pela empresa Construtora Arpa e Serviços
Ltda., condenando o recorrente com multa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como o Senhor (...).
(...) Em síntese, o recorrente questiona a tipificação
dos atos, descritos pela equipe técnica, como de grave
infração à norma legal e regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, aplicada sob a fundamentação do art.
135, II da Lei Complementar nº 621/20122 e art. 389,
II da Resolução TC nº 261/20133 . Alega ainda, que a
tipificação dada por esta Casa foi incorreta, pois a lei
municipal promulgada pela Câmara seria constitucional.
Nessa linha, arguiu o recorrente:
“Assim, data vênia, não foi o ato concretizado, razão pela
qual não poderemos considerar, assim, grave infração a
norma contábil. A Lei nº 101/2000 fala, expressamente,
em ato que provoque o aumento de despesa com
pessoal. Em outras palavras, a lei veda o ato em concreto

e não o ato em abstrato. Portanto, como a Lei Municipal
promulgada tem efeitos limitados, depende de norma
infra legal para a produção de seus efeitos, não poderia o
recorrente, na condição de Presidente da Câmara, e não
de ordenador de despesa, ser acusado de ter praticado
ato em concreto, que aumentaria, em tese, despesas
com pessoal.”
De outra banda, fundamenta a Secex Recursos:
“Um primeiro ponto a ser ressaltado é que o item 3
do Acórdão recorrido alcança as três irregularidades
mantidas na decisão. Ou seja, as três irregularidades
foram consideradas, por esta Corte de Contas, como
“prática de ato com grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial”.
O recorrente, ao apresentar suas razões recursais
admite a segunda e a terceira irregularidades:
ausência de estimativa de impacto orçamentáriofinanceiro/ ausência de declaração do ordenador sobre
a adequação orçamentária da despesa e nomeação de
AGPs sem o quantitativo de cargos previsto por lei. Sua
linha argumentativa aduz, equivocadamente, que tais
condutas poderiam ser sanadas caso houvesse nova
lei abordando a estimativa de impacto orçamentário e
apontando o quantitativo de cargos de AGPs. Impende
destacar que as duas irregularidades caminham juntas,
pois sem o quantitativo de cargos não há como fazer a
estimativa do impacto orçamentário. Ademais, este deve
ser anterior à aprovação da lei, até porque a aprovação
deve, obrigatoriamente, levar em consideração a referida
estimativa de impacto. Ou seja, a justificativa do gestor
fere a lógica, sendo impossível de ser acatada. Não se
poderia aceitar depois, algo que obrigatoriamente
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deveria ser considerado antes da aprovação da lei.
O artigo 21 da LRF prescreve ser nulo de pleno direito o
ato que provoque aumento da despesa com pessoal e
não atenda as exigências dos artigos 16 e 17 da própria
LRF e o disposto no inciso XIII do artigo 27 da Constituição
e no § 1º do artigo 169 também da Constituição.
Os artigos 16 e 17, por seu turno, estabelecem: (...).
Nota-se, da leitura dos artigos acima elencados, que a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem
como a declaração de adequação orçamentária devem
instruir o projeto de lei que cria as despesas com
pessoal. Não podem ser apresentados em momento
posterior, pois não poderiam então cumprir a função a
eles conferida pela LRF.
O mesmo ocorre com a ausência de quantitativo de
cargos. A falta do quantitativo torna impossível saber
quais serão as consequências financeiras da lei que se
pretende aprovar (e que de fato, foi aprovada). As duas
irregularidades, conjuntamente analisadas, subvertem
totalmente o regime jurídico de responsabilidade fiscal
estabelecido pela LC n. 101/00, o que traduz de forma
eloquente a gravidade das condutas ora examinadas,
não merecendo prosperar a argumentação do gestor de
uma possível convalidação, em momento posterior.
Quanto à irregularidade de aumento de despesa com
pessoal nos últimos 180 dias do mandato, declara não
ter produzido ato em concreto, que aumentasse a
despesa, existindo nesse contexto apenas a lei que criou
os cargos, Lei Municipal n. 4962/2012.
Não é esta, contudo, a melhor exegese do artigo 21, §
único da Lei de Responsabilidade Fiscal. O dispositivo
legal mencionado assim estabelece: (...).
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A expressão “ato de que resulte aumento da despesa”
deve ser interpretada a partir de uma análise sistemática
da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, deve ter
uma interpretação compa�vel com os critérios de
planejamento e controle de despesas tão caros à
mencionada norma.
Assim é que a vedação legal não se dirige ao ato em si,
ou o objetivo da norma seria facilmente burlado. “Ato
de que resulte aumento de despesa”, portanto, guarda
um significado de potencialidade; o ato combatido pela
lei irá resultar, no futuro, em aumento de despesa com
pessoal.
(...) Isto posto, não merece ser acatado o argumento do
gestor de que não praticou ato de aumento de despesas
com pessoal, tendo em vista que a Lei Municipal
n. 4962/2012 foi aprovada e promulgada em lapso
temporal proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
ainda que os atos concretos dela decorrentes tenham
ocorrido no exercício seguinte.

nomeação de servidores que tenham por fundamento
a Lei Municipal n. 4962/2012, permito-me divergir, por
considerá-la mais gravosa ao recorrente, já que a decisão
a quo não traz tal exigência.
Assim, em obediência ao princípio da non reformatio in
pejus, cujo fundamento se sustenta no juízo de que a
pena imposta ao réu não poderá ser agravada quando
apenas ele houver recorrido da decisão, deixo de
encampar a citada determinação.
Nesse ponto, a doutrina majoritária entende que a
nova decisão não pode piorar o gravame anteriormente
sofrido pela parte. Em que pese tal princípio ser aplicado,
por previsão legal, ao processo penal e, por interpretação
sistemática, ao processo civil, no processo administrativo
há farta jurisprudência de sua aplicabilidade.
Corroborando a tese de impossibilidade de agravar a
decisão recorrida, peço vênias à equipe técnica para
transcrever a Súmula Vinculante nº 03 do STF, que vai de
encontro ao direcionamento sugerido: (...).

Na mesma linha, temos o Parecer em Consulta n.
072/2001, deste Tribunal de Contas, que entende
proibida no período abrangido pelo art. 21, parágrafo
único, da LC n. 101/00, a criação de cargos...”

Nesse passo, verificando a impossibilidade de proceder à
anulação de ato de nomeação, sem ao menos oportunizar
a oitiva da parte afetada, deixo de acompanhar a Área
Técnica e Ministério Público de Contas neste ponto.

Esclareço que em relação aos pontos levantados pelo
recorrente, acompanho in totum o r.voto proferido
pelo ilustre Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
acompanhando a equipe técnica e o douto corpo
ministerial.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, (...).
(TCE/ES; Processo TC 3385/2016; Acórdão TC 981/2017
– Plenário; Relator Cons. Subs. João Luiz Cotta Lovatti;
Julgado em 01/08/2017)

Contudo, em relação à proposta da equipe técnica,
encampada pelo Ministério Público de Contas, de
determinar à Câmara Municipal de Cariacica a adoção
de providências necessárias à anulação dos atos de

Com efeito, ainda no caso concreto em debate, corroboro
com a conclusão exposta pelo Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, no que diz respeito à observância
dos princípios da insignificância, razoabilidade e
www.tce.es.gov.br

proporcionalidade.
O valor da insuficiência evidenciado no Parecer Prévio
recorrido representa baixa materialidade, não tendo
sido observado dano ao erário, sendo a irregularidade,
por consequência, passível de ressalva.
Assim sendo, reviso meus entendimentos anteriormente
expostos nestes autos e encampo a tese defendida
pelo Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo – quanto à
aplicação da metodologia adotada em 2008 às contas de
2012 – apenas nos processos de contas que porventura
ainda não tenham sido originariamente analisados ou
nos casos em que o recurso tenha sido interposto pelo
Ministério Público de Contas.
Neste caso concreto, pelas razões expostas, divergindo
da área técnica e do Ministério Público de contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste
Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta
Corte;
2. Dar provimento ao Recurso de Reconsideração, a
fim de reformar o Parecer Prévio n.º 00137/20171 – Segunda Câmara, emitindo Parecer prévio pela
aprovação com ressalvas das contas;
3. Determinar ao Poder Executivo Municipal que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao
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exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer
Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei nº. 101/00).

do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de
autos apartados, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013.

4. Dar ciência aos interessados;

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
VOTO VISTA COMPLEMENTAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face do
Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, proferido
nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a
rejeição das contas.
Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017:
PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o
art. 132, inciso III do Regimento Interno.
1.2. Diante da materialização da hipótese prevista
no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000
e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos

1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
e o MPES quanto à fundamentação.
3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Logo, o senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira,
inconformado com a rejeição das contas, interpôs o
presente Recurso de Reconsideração, objetivando a
reforma do Parecer Prévio 137/2017 (ﬂs. 3/21).
Em seguida o Conselheiro Relator Substituto Marco
Antônio da Silva proferiu a Decisão Monocrática
979/2018 (ﬂs. 24/25), pelo conhecimento do presente
recurso e remessa dos autos para regular instrução.
Em ato subsequente o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas – NRC, exarou a Instrução
Técnica de Recurso 216/2018 (ﬂs. 27/44), opinando
pela manutenção da irregularidade (Insuficiência de
disponibilidade financeira para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato), e por
conseguinte negar provimento ao recurso.
www.tce.es.gov.br

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, no Parecer 5417/2018 (ﬂs. 48).
Findo o período de substituição do então Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, passou-se a relatoria
à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas que,
posteriormente à 44ª Sessão Ordinária do Plenário
ocorrida no dia 11 de dezembro de 2018, na qual foi
realizada a sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro, apresentou voto 6485/2018 pelo
provimento do Recurso de Reconsideração, reformandose o Parecer 137/2017 – Segunda Câmara, para emissão
de Parecer Prévio pela aprovação das contas da
Prefeitura Municipal de Ibatiba, do exercício de 2012,
de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson Arruda
Pereira.
Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo que, na 3ª sessão
Ordinária do Plenário, realizada em 12 de Fevereiro de
2019, proferiu voto vista 0006/2019 pela negativa de
provimento ao presente recurso de reconsideração,
mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, recomendando
ao legislativo municipal a rejeição das contas da
Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob responsabilidade do
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira.
Na mesma sessão, pedi vistas, o qual me manifestei por
meio do Voto-Vista 00026/2019-7.
Por fim, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário, o Conselheiro
Rodrigo Coelho pediu vistas dos autos em tela, momento
em que proferiu o Voto-Vista 00048/2019, trazendo
certa inovação sobre o caso, momento em que entendi
necessário me manifestar sobre a matéria em debate no
voto complementar em comento.
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Em ato sequente, com pedido de vistas vieram os autos
a este Gabinete.
É o relatório. Passo a fundamentar.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Os pressupostos recursais foram analisados por meio
da Decisão Monocrática 0979/2018-5, de 26 de junho
de 2018 (ﬂs. 24/25), de lavra do Conselheiro Relator
em substituição, Marco Antônio da Silva, o qual se
manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso.
Considerando que os pressupostos de admissibilidade já
foram objeto de análise e conhecimento do recurso na
decisão proferida pelo Relator, passo à análise de mérito
do presente Recurso de Reconsideração.
DO MÉRITO
Primeiramente, entendo como importante pontuar
que, nos autos do Processo TC 4003/2013 (Prestação
de Contas Anual de Prefeito de Vila Velha, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Neucimar Ferreira Fraga), o Plenário desta Corte, por
maioria, nos termos do Voto Vogal n.º 00030/2018-5,
por mim proferido, deliberou por excluir da análise, nas
contas referentes ao exercício de 2012, a irregularidade
pertinente às obrigações de despesas contraídas
nos últimos dois quadrimestres do mandato, sem
disponibilidade financeira para o seu pagamento, em
decorrência das “alterações interpretativas promovidas
e da falta de informações necessárias para a sua aferição,
considerando, ainda, a Decisão Normativa 001/2018,
aprovada por esta Corte de Contas, que sugere a
inviabilidade de reabertura da instrução processual dos
autos”.
De início, faço saber que alguns conceitos devem ser

expostos para que possamos entender a seriedade do
que se julga no caso, momento em que dividirei este
Voto em tópicos que entendo ser pertinentes antes da
elucidação do mérito da irregularidade aqui tratada.
a) DA SEGURANÇA JURÍDICA

demarcar os limites, isto é, nosso papel é ainda mais
peculiar e delicado, pois se a positivação do direito já
é de extrema complexidade, subsiste, juntamente com
esta atividade, a problemática crucial de se escolher a
melhor interpretação e segui-la com afinco.

Primeiramente, registro que assiste razão ao jurista
Antônio Gidi, que, ao fazer uma análise acerca da
segurança jurídica no Brasil, afirma que a mesma decorre
de certa inefetividade do próprio sistema, isto é, em
vista da existência de uma Constituição com múltiplos
microssistemas, inúmeras leis, analítica, com extensos
códigos e estatutos, o que acaba por dar margem à uma
propensa possibilidade de interpretações.

Rememoro que o caso paradigma que deu início à toda
esta discussão diz respeito ao Processo TC 4003/2013,
em que fora suscitada a questão sobre o modo como o
Tribunal de Contas havia mudado a forma de análise em
2013, entendendo abrir fonte por fonte, fato que nunca
havia sido feito até o exercício de 2012, ou seja, mudouse a forma de análise em 2013, querendo esta Corte,
àquela época, aplicá-la retroativamente ao ano de 2012.

É de se reconhecer que um dos principais valores que
devem irradiar o ordenamento jurídico gira em torno da
segurança jurídica, sobretudo diante da complexidade
que baliza a sociedade atual, na qual inúmeras questões
conﬂitantes se apresentam.

Na sustentação oral do causídico realizada no processo
supra, o mesmo levantou justamente a questão de estar
sendo aplicada uma nova orientação, elaborada em
2013, em 2012. Assim, defendeu o advogado que fosse,
no mínimo, “adotada a partir das contas de 2014”, e
não de 2013 e, muito menos, retroativamente à 2012,
tudo em virtude, justamente, do mínimo da segurança
jurídica que se espera do ordenamento pátrio, restando
assentado o entendimento do Plenário, neste sentido.

O Direito deve, assim, selecionar e positivar as melhores
expectativas que poderão determinar e vincular o
comportamento social, isso porque, é papel desta
ciência a pacificação dos entendimentos, uma vez que
se encontra inserida em um ambiente onde muitas
possibilidades, em princípio, parecem ser válidas.
Portanto, diante de uma atmosfera diversificada e
plural em que se encontra o Direito, é que ele deve
desempenhar a função de noção de segurança jurídica,
sendo através dele que se propicia um mínimo de
certeza, previsibilidade e eficácia da norma, gerando
sentimento de confiança nas instituições.
Cabe aos tribunais, magistrados, juízes e, neste caso
concreto, aos Conselheiros desta Corte, o papel de
www.tce.es.gov.br

Razoável, portanto, a linha de intelecção seguida pela
maioria, àquela época.
Pois bem.
Seguindo-se o raciocínio, trago à baila o fato de que
a edição da Lei Federal nº. 13.655/2018, alterou
as disposições contidas no Decreto-Lei Federal nº.
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro) para fazer constar novos artigos que servem
para extirpar qualquer dúvida quanto à observação de
certas premissas a serem seguidas quando da tomada
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

196

ATOS DO PLENÁRIO

de decisões no âmbito público, administrativo e judicial,
não abrindo qualquer margem para a elaboração de
decisões abstratas, delimitando a atuação do julgador
para que não opere ilimitadamente, momento em que
trago à baila aquelas premissas que se relacionam com o
caso em questão, vejamos:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa,
controladora ou judicial, quanto à validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja
produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com
base em mudança posterior de orientação geral, se
declarem inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Em relação à observância da segurança jurídica, o art. 30
e o art. 23 delimitam, de forma clara e cristalina, o que
deve ser observado, vejamos:
Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para
aumentar a segurança jurídica na aplicação das
normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas
administrativas e respostas a consultas.
Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput
deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão
ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo

novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
O que se vê, dentro deste tópico, é que há uma definição
de atuação com padrões mínimos a serem seguidos
quando da aplicação de alguma nova interpretação,
ou quando diante de um julgamento em que deve ser
considerada certas peculiaridades da época em que
ocorreram os fatos, prescrevendo, nestes termos, o art.
22, §1º, da LINDB:
1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente.
Essas premissas servem de balizadoras ao julgamento.
Outrossim, em alusão ao grande filósofo Sócrates, o que
separa o homem da barbárie, é a legalidade.
Este é, pois, um dos limitadores imprescindíveis para
se pautar a atividade judicante, de forma a evitar
arbitrariedades e julgamentos que possam atingir outros
fins, que não aqueles à que se propõe.
Em vista disso, imprescindível que esta Corte respeite
a segurança jurídica que se espera de sua atividade,
evitando a atuação de forma desmedida e fora de
padrões razoáveis necessários para a manutenção da
ordem democrática de Direito, pautando sua atuação
na confiança mínima que os jurisdicionados anseiam das
suas instituições.
Propor, portanto, que se reabra uma instrução
www.tce.es.gov.br

processual, pautada em métodos aplicados ao exercício
de 2008 ao ano de 2012, faria com que todas as demais
contas, já julgadas da forma como se pacificou pelo Voto
paradigma do Processo TC – 4003/2013, que deu origem,
inclusive, à Instrução Normativa 001/2018, também
fossem submetidas a essa mesma metodologia, ou não
seria o caso de reabertura da instrução processual de
processos já transitados? Em que medida esta proposta,
então, garantiria a isonomia dos julgados? Afinal, a
norma é, pois, de aplicação igualitária para todos os
administrados, sem distinção ou preferência, vedada
qualquer atuação contrária ao tratamento isonômico.
Relembro que o julgamento assentado no Processo
4003/2013 orientou as deliberações Plenárias nos
Recursos de Reconsideração das Prestações de Contas de
2012, cuidados nos autos dos Processos TC 6033/2016;
TC 6064/2016; TC 1063/2018; TC 5027/2016; TC
5030/2016 e TC 1438/2018, todos com trânsito em
julgado e, na maioria dos casos arquivados. O mesmo
ocorre nos processos TC 2326/2018; TC 3014/2018; TC
3110/2018 e TC 3685/2018, já julgados por esta corte,
mas que ainda cabe recurso. Se, então, fosse aceita a
aplicação do método utilizado em 2008 nas contas de
2012 tão somente neste processo, como se daria com
todos os demais supramencionados que não foram
apreciados da forma como neste momento é proposto?
Como ficaria a observância da isonomia? Da justiça das
decisões?
Aliás, é o questionamento que levanto: quais seriam as
consequências jurídicas desse novo posicionamento?
Como se daria o processamento das contas que já
transitaram em julgado neste ínterim? Reabrir-seiam todas? O que se propõe de fato? Como seria o
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processamento de reabertura da instrução processual?
Em qual medida seria observado o contraditório e
ampla defesa? Haveria algum período de transição para
a aplicação do novo entendimento? Abarcaria então,
todos os demais processos que já foram julgados ou não?
A segurança jurídica que se suscita, neste momento,
refere-se justamente ao fato de que sua não observância
torna o próprio sistema vulnerável.
Explico.
De maneira alguma está se propondo o não julgamento
destes autos de forma a se imiscuir o Tribunal da sua
atividade precípua, mas tão somente que se mantenha a
decisão que já orientou o julgamento de casos análogos
anteriores.
Abro parênteses para comentar que, se os Conselheiros
desta Corte perceberam, neste momento, após
considerável lapso temporal, que houve qualquer
equívoco quando do assentamento de entendimento
no julgamento do Processo TC 4003/2013, orientador
das decisões, cabe então, também a esta Corte, debater
como se dará a nova percepção, de forma a delimitar
o processamento dos julgados que envolvem matéria
correlata, sempre em observância a não prejudicialidade
dos jurisdicionados, firmando marco temporal para a
adequação da nova interpretação. É o mínimo que se
espera.
O que quero dizer é que não pode este Tribunal sortear
ao acaso uma prestação de contas, que trata da mesma
matéria já debatida em julgamentos anteriores onde
fora firmado o direcionamento de um pensamento claro
e cristalino à época, e simplesmente aplicar premissas
inovadoras, que não trarão os mesmos resultados

atingidos pelos outros julgamentos, implicando inclusive
no questionamento da própria isonomia dos vereditos.
Não vejo razoabilidade em se inovar em raciocínio
apenas para garantir a observância de um julgamento
em outros moldes. É preciso que se mantenha a ordem
esperada.
Ressalto, novamente, que não há que se falar na
possibilidade desta Corte estar se eximindo do seu papel
de apreciadora das contas dos jurisdicionados, mesmo
porque o que se vê no caso é que não há como se garantir
a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, promover
o julgamento que se propõe, sem nos resvalarmos
em ilegalidades que vão desde a não observância do
contraditório, da confiança, da decisão não surpresa e
tantos outros princípios constitucionais de observância
obrigatória.
Ao contrário do que propõe o Voto-Vista 00048/2019,
o princípio da segurança jurídica pode, sob certas
circunstâncias, e atendidos os requisitos legais, prevalecer
diante do princípio da legalidade, e, neste caso, sobre a
afirmação de que o Tribunal tem o dever de julgamento,
em ordem a se estabilizar atos administrativos que
podem ser entendidos como inválidos, mas que, em
vista do decurso do tempo, devem ser tolerados – caso
seja assim entendido por esta Corte.
É a partir desses questionamentos que abro a discussão
do segundo tópico deste complemento de Voto:
b) DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
O Novo Código de Processo Civil foi enfático ao prever
a vedação às decisões-surpresa, em seu art. 10,
prescrevendo que “O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito
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do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de o�cio.”
É certo que o novo regramento se coaduna com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do devido
processo legal e do contraditório, reforçando a hipótese
de que qualquer tomada de decisão deve ofertar
oportunidade de manifestação prévia da parte contrária.
A questão guarda, inclusive, relação com uma atuação
pautada na boa-fé objetiva prescrita no art. 5º/NCPC,
bem como do princípio da colaboração insculpido no art.
6º e 9º/NCPC, em que “não se proferirá decisão contra
uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”
Conforme preceitua o ilustre Cássio Scarpinella Bueno:
O art. 10, aplicando (e desenvolvendo) o que se pode
extrair do art. 9º, quer evitar o proferimento das
chamadas ‘decisões-surpresa’, isto é, aquelas decisões
proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido
previamente às partes a oportunidade de inﬂuenciar
sua decisão e, mais do que isso, sem permitir a elas que
tivessem conhecimento de que decisão como aquela
poderia vir a ser proferida.
Antes que se dê margem para a invocação do brocado
iura novit cúria, já é mais do que sabido sobre a
necessidade de se fazer uma releitura do mesmo, isso
porque, ante a possibilidade do julgador de se valer
de norma não invocada pelas partes para aplicação
ao caso, deve ser observado a necessidade de prévia
manifestação das mesmas sobre a qualificação jurídica
que se pretende dar aos fatos/fundamentos. Assim,
impossível a possibilidade de se aplicar um método
que não foi observado em julgamentos anteriores que
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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possuem matéria correlata, como o que ora se propõe,
sem que se dê oportunidade à parte de se manifestar
ANTES da tomada de decisão.
Trago à baila, já aproveitando a ocasião para encampar
os fundamentos e conclusões explicitadas no trecho
abaixo, tornando-os parte integrante do presente voto,
fragmento de jurisprudência assentada nesta Corte
tratando do tema (vedação à decisão não surpresa),
em que restou devidamente observada na Decisão Plenário 02883/2016-6, proferida no bojo do processo
05715/2007-9 – à unanimidade –, vejamos:
(...) O Tribunal Superior do Trabalho – Tribunal Pleno,
por meio da Resolução nº 203, de 15/03/2016, ao editar
a Instrução Normativa n° 39, assim defini o que seja
“decisão-surpresa”, previsto pelo legislador:
“ Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas
do CPC que regulam o princípio do contraditório, em
especial os artigos 9º e 10, no que vedam a decisão
surpresa.
§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no
julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau
de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasarse em fato não submetido à audiência prévia de uma ou
de ambas as partes.
Assim, de fundamental importância este princípio, pois
previsto, de forma taxativa, que o novo processo civil
brasileiro terá uma base dialética e um contraditório
EFETIVO, antes de ser tomada qualquer decisão pelo
órgão julgador, ainda que seja matéria conhecível de
o�cio, ou tudo resumindo: o contraditório deve ser
concretizado em todos os momentos do processo,
sempre antes de serem proferidas quaisquer decisões,

colocando todos os sujeitos do processo em simetria.

elaboração.

A questão da não surpresa das decisões judiciais
tem ligação direta com a garantia constitucional do
contraditório e, por isso, já era reclamada há tempos em
sede doutrinária. Vejamos:

(...)

“Para que as partes e os advogados não sejam mais
surpreendidos com as decisões surpresas, o art. 10º
do NCPC traz a exigência de previsibilidade e garantia
das partes não serem surpreendidas, demonstrando
de forma efetiva que para a construção do Estado
Democrático de Direito não é mais cabível a leitura
superficial do contraditório como mera bilateralidade
e que se desconsidera o que é dito no processo, com
surpresas constantes nas fundamentações das decisões.
(JUS NAVEGANDI – Artigos – Publicado em 03/2015 – “O
art. 10 do Novo Código de Processo Civil: O contraditório
como inﬂuência e não surpresa” – Isabella Fonseca Alves
e Daniela Moreira de Souza)
Diz LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA: É preciso
observar o contraditório, a fim de evitar um “julgamento
surpresa”. E, para evitar “decisões surpresa”, toda
questão submetida a julgamento deve passar antes
pelo contraditório. Quer isso dizer que o juiz tem o
dever de provocar, preventivamente, o contraditório
das partes, ainda que se trate de uma questão que
possa ser conhecida de o�cio, ou de uma presunção
simples. Se a questão não for submetida ao contraditório
prévio, as partes serão surpreendidas com decisão que
terá fundamento numa questão que não foi objeto de
debate prévio, não lhes tendo sido dada oportunidade
de participar do convencimento do juiz. A decisão, nesse
caso, não será válida, faltando-lhe legitimidade, haja
vista a ausência de participação dos litigantes na sua
www.tce.es.gov.br

Temos, portanto, que a regra insculpida no sobredito
artigo impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade
de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico NÃO
ALVITRADO POR QUALQUER DAS PARTES NO PROCESSO,
conceda, antes da prolação da sentença, PRAZO PARA
QUE OS LITIGANTES SE MANIFESTEM SOBRE A MATÉRIA
INOVADORA, não sendo possível, do contrário, empregar
tal fundamento na motivação do decisium, SOB PENA DE
INVALIDADE DO ATO.
Assim, ante a vedação das decisões-surpresa, por
expressa disposição no novo Diploma legal, tenho como
compulsória a aplicação de tal princípio aos presentes
autos e, ante a ausência de normatização acerca do
contraditório EFETIVO na Lei Complementar nº 621/2012
e Resolução TC nº 261/2013, tenho como razões deste
convencimento o estabelecido na Lei Orgânica deste
Tribunal de Contas - LC 621/2012, que assim dispõe:
“Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal
de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código
de Processo Civil.
Igualmente, tenho que constatado FATO SUPERVENIENTE
ainda não examinado nos autos, deve a parte ser intimada
para se manifestar em 05 (cinco) dias úteis, nos exatos
termos do artigo 933 do NCPC, em razão da necessidade
de transmitir segurança jurídica aos jurisdicionados, bem
assim com escopo de prevenir nulidades processuais em
detrimento de sua desejável celeridade.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC05715/2007-9, DECIDEM os srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, na 35ª sessão
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ordinária do Plenário, realizada no dia quatro de outubro
de dois mil e dezesseis, À UNANIMIDADE, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, que integra esta Decisão (...).
Menciono ainda o Acórdão Tc-846/2015 – Plenário, no
mesmo sentido.
Dessa feita, sem saber ainda como se daria o
processamento da nova conjuntura proposta no
Voto-Vista 00048-2019 - Conselheiro Rodrigo Coelho,
imperioso que, independente do que se decida, deva ser
ofertada à parte a oportunidade de manifestação nos
autos.
Por fim, vê-se que, do princípio exposto e da sua
aplicação ao caso concreto, o Voto-Vista supra levanta
outra questão, qual seja:
c) DA IMPRESCINDIBILIDADE DA BAIXA DOS AUTOS
À UNIDADE TÉCNICA, CASO ESTA CORTE DECIDA
MODIFICAR A FORMA DE CÁLCULO E AFERIÇÃO
Imperioso que se destaque, neste momento, que quando
quis esta Corte, no caso em que comporta a discussão
acerca do art. 42 previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal, modificar a forma de aferição da assunção de
despesa, isto é, se seria da assinatura do contrato ou no
momento do empenho, quando restou definida aquela
contenda, baixaram-se todos os autos relativos à matéria
para a área técnica, em diligência, deste Tribunal, para
que os novos entendimentos fossem então aplicados,
momento em que foram refeitos os cálculos em
observância à nova linha interpretativa determinada por
quem é de fato legítimo para tal.
Chamo atenção justamente para a situação de que,
quando da nova linha de intelecção aplicada pelo Plenário

deste Tribunal de Contas, os autos que tratavam da
matéria foram imediatamente submetidos à apreciação
dos técnicos da Corte, sendo que, em momento algum,
os atos de o�cio foram praticados nos Gabinetes dos
Conselheiros.
Nesse espectro, é de se questionar o método como
foram feitas as análises e cálculos de todo um processo
de prestação de contas, uma vez que a metodologia
aplicada se deu de o�cio em gabinete, de certa forma,
chamando para si a competência da área técnica, e,
ainda, sem a observância do contraditório e da ampla
defesa.
Subverter a ordem regimental quanto à instrução
processual, fase esta que, de acordo com o regimento
interno, cabe à área técnica, põe em discussão a forma
como se deu o processamento do feito.
É nesta linha de raciocínio que ainda assevero a
importância de se deixar claro que a mudança de
metodologia, sem a observância do contraditório, com a
realização dos cálculos de o�cio em gabinete, a meu ver,
além de conﬂitar com a competência da área técnica,
não se perfaz de todo razoável, deixando margem para
questionamento quanto a imparcialidade.
Cabe à nós, Conselheiros, se prudente for, definir a
metodologia, mas não aplicá-la. Assim, resolvendo o
método, respeitando devidamente o contraditório e a
ampla defesa, o devido processamento do feito e trâmite
previstos em sede de regimento interno, creio que, se
ainda entenderem pela continuidade dos trabalhos
propostos, que a aplicação seja, ao menos, empreendida
pela área técnica, afinal, esta é mesmo a sua razão de ser,
e não dentro do próprio gabinete, com vistas até mesmo
em se promover maior transparência ao procedimento,
www.tce.es.gov.br

afastando qualquer forma de questionamentos futuros.
Sem a necessidade de me alongar ainda mais neste
capítulo, volto novamente a questionar como se daria a
aplicação da nova proposta de julgamento, uma vez que
estamos diante da existência de processos que já foram
julgados, e NÃO observaram a forma de procedimento
aplicada.
Ainda que se possa entender como louvável o que se
propõe, o que seria feito com os demais processos já
transitados em julgado? Seria caso de ignorar totalmente
a segurança jurídica que se espera das decisões em que
não se comportam mais recursos, findas e acabadas?
Tudo isso sobre a premissa de que o Tribunal deve julgar
as contas, ao que parece, a todo custo? Como mesmo
diria o renomado filósofo e professor da USP, Robert
Henry Srour, autor da grande obra “Poder, Cultura e Ética
nas Organizações”: “Di�cil não é fazer o que é certo, é
descobrir o que é certo fazer”, e, neste caso, me parece
não ser razoável (e nem certo) o que se propõe, por ferir
de forma direta e perigosa, o princípio da segurança
jurídica.
Volto a enfatizar sobre a necessidade de se deixar claro
como se dariam os desdobramentos da referida decisão,
quais as consequências jurídicas e o que poderia ocorrer
com os jurisdicionados.
Parafraseando trecho de Voto já proferido por mim
acerca do assunto em voga, denoto que “entendo ainda
que em nome do princípio da duração razoável do
processo, seis anos após a entrada das Contas neste E.
Tribunal de Contas, não se mostra razoável reiniciar tal
debate. ” Inclusive, agora completam-se sete anos.
É meu pensamento que merecem ressalvas as contas
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do exercício de 2012, em que a área técnica apontou
descumprimento ao art. 42, vez que a não análise por
mim defendida baseia-se nas alterações interpretativas
promovidas, falta de informações necessárias para sua
aferição e a publicação da Decisão Normativa TC nº.
001/2018, que sugere a inviabilidade de reabertura da
instrução processual dos autos.

de cumprimento das decisões tomadas por esta Corte
em sede de instrução normativa, sob pena, inclusive, de
responsabilidade.

Reforço que a Instrução Normativa TC nº 001/2018 de
29 de maio de 2018, é de pouquíssimo lapso temporal
(friso, menos de um ano).

Art. 438. O Regimento Interno do Tribunal somente
poderá ser alterado mediante aprovação de projeto
de Emenda Regimental, pela maioria absoluta dos
Conselheiros efetivos.

Admitir uma mudança de entendimento pacificada
em sede do Plenário desta Corte, seria, então, caso de
revogar, mesmo que em parte, a resolução 001/2018?
E acrescento: teríamos como descumprir uma decisão
normativa dentro desta discussão? Não seria o caso,
no mínimo, de observar uma maior formalidade
procedimental?
Digo isso, porque, conforme se verifica do próprio
regimento interno desta Corte, existe orientação
expressa quanto ao modo de modificação de qualquer
entendimento decidido em sede de Instrução Normativa.
Primeiramente, trago à baila o que prescreve o art. 3
da Lei Complementar 621/2012, que se manifesta nos
seguintes termos:
Art. 3º Ao Tribunal de Contas, no âmbito de sua
competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar,
podendo, em consequência, expedir atos e instruções
normativas sobre matéria de suas atribuições e
sobre a organização dos processos que lhe devam ser
submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena
de responsabilidade.
Há, portanto, referência expressa quanto a obrigação

Apresento ainda a matéria descrita nos artigos 438 e 439
do Regimento Interno, constantes do tópico “CAPÍTULO
II: DA ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ATOS
NORMATIVOS”, vejamos:

atos normativos específicos, em:
III - Instrução Normativa, quando se tratar de: a)
instruções gerais ou especiais relativas ao controle
externo; b) fixação de critérios e orientações gerais;
A superação de um precedente normativo deve,
necessariamente,
observar
as
formalidades
procedimentais para que se mantenha a ordem dos
julgamentos. É dessa forma que o sistema é capaz,
inclusive, de evitar o se profiram decisões arbitrárias.
Neste aspecto, menciono o fenômeno chamado
“overruling”.

Art. 439. A apresentação de projeto concernente a
Resolução e a Instrução Normativa é de iniciativa do
Presidente e dos Conselheiros. (Redação dada pela
Emenda Regimental nº 003, de 7.10.2014)

Abro parênteses, à �tulo de complementação da linha de
raciocínio até o momento desenvolvida, para mencionar
o respectivo dispositivo, afim de enriquecer ainda mais
o debate.

O que se vê é que, na vontade de se revisar ou
modificar alguma Resolução ou Instrução Normativa
elaborada pela Corte, é necessário observar quem é de
Direito legitimo para tal, obedecendo ao que orienta o
Regimento Interno para o desenvolvimento regular dos
procedimentos formais.

É de se saber que os precedentes judiciais garantem
a segurança jurídica do ordenamento, uma vez que
se colocam como ferramentas para que não sejam
proferidas decisões divergentes ou surpresas pelos
magistrados.

Outrossim, menciono ainda o que prescreve no art. 428
Do RIITCEES:

O papel dos precedentes vai muito além da mera função
de orientador da interpretação dos atos normativos,
servindo, inclusive, como forma de persuasão da atuação
do julgador, fazendo com que o mesmo desenvolva sua
atividade de forma a adotar o fundamento das decisões
anteriores (a tese paradigmática), seguindo a expressão
em latim “stare decisis et non quieta movere”, em uma
tradução livre: mantenha-se a decisão e não se mexa no
que foi estabelecido).

Art. 428. As deliberações do Plenário e, no que couber,
das Câmaras ou do Relator, serão formalizadas,
observado o disposto na Lei Orgânica do Tribunal e em

Não quero, de forma alguma, dizer que não há mais
a possibilidade de revisão de instruções normativas
desenvolvidas nos trabalhos desta Corte, até mesmo

De todo o exposto, conclui-se, portanto, pela
impossibilidade de alteração, suspensão ou modificação
da Instrução Normativa 001/2018 no momento
processual em que se apresenta, por não restar
condizente com as normas processuais internas deste
Tribunal.
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porque a sociedade não é estanque e nada obsta a
superação de entendimentos, mas tão somente quero
chamar atenção para o fato de que quando se utiliza
a técnica de superação de teses, é necessário que se
observem determinadas formalidades.

de julgamento de casos submetidos a esta Corte.

Decorrerá, portanto, quando da substituição expressa
do precedente (por ser considerado ultrapassado
ou equivocado) – per incuriam ou per ignorantia
legis (overruling), a revogação do antigo paradigma
hermenêutico – ratio decidendi – que perde seu valor
vinculante (overruling), aí ocorrendo o overrulling.

Nestes termos, há que se mencionar, portanto, que
não pode haver reforma da decisão para pior. Assim,
havendo apenas recurso da defesa, o juízo ad quem não
poderá agravar a situação do réu, premissa que entendo
dever ser observada neste caso.

A técnica do overruling é, portanto, uma forma
de superação de precedentes que ocorre tanto no
plano horizontal (quando o órgão supera seu próprio
precedente) como também no plano vertical (ocorre
quando um tribunal superior revoga um precedente de
um órgão hierarquicamente inferior.
Por todo o exposto, entendo por bem abrir um último
tópico para tratar do tema, qual seja:
d) DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
Por força do princípio da proibição da reformatio in
pejus, não pode o Tribunal agravar a situação do réu, isto
é, não pode o Tribunal proceder de o�cio contra o réu.
Caso não se observe este regramento, incorre o julgador
em nulidade absoluta. Aliás, rememoro que não pode
o Tribunal reconhecer nulidade absoluta contra o réu,
quando somente ele recorreu, conforme prescreve a
Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal.
Chamo atenção para o fato, ainda, de que nada obsta que
preceitos aplicados em outras ciências do Direito não
possam se comunicar. Não há nenhuma problemática na
observância do princípio em questão, também em sede

Ademais, qualquer princípio possui matéria e valor que
se irradia por todo o ordenamento, servindo de critério
para a delimitação da lógica e a racionalidade do sistema
normativo, introduzindo, inclusive, harmonia.

Por outro lado, em caso de interposição de recurso
(neste caso pelo Parquet), poderá a instância superior
impor gravame maior ao condenado, uma vez que há
pedido nesse sentido, fato que, friso, não corresponde
ao tratado no momento.
No caso em apreço, não pode o recorrente, portanto, ser
prejudicado indiretamente por um recurso dele mesmo,
evento que deve ser observado quando for delimitada as
consequências do possível acatamento do que propõe o
Voto-Vista 00048/2019.
Por fim, pelas razões expostas, divergindo da área técnica
e do Ministério Público de contas, VOTO para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado, concluindo da mesma forma do voto
proferido por mim de nº 00026/2019, processo TC –
2721/2018, com os acréscimos da fundamentação supra.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:
1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração,
com fulcro no artigo 162, 2º da Lei Orgânica deste
www.tce.es.gov.br

Tribunal c/c artigo 397, IV do Regimento Interno desta
Corte;
2. DAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração, a
fim de reformar o Parecer Prévio n. º 00137/2017-1 –
Segunda Câmara, excluindo a irregularidade “final de
mandato” que apontou infringencia ao art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar 101/2000),
bem como deixar de determinar a formação de autos
apartados, nos termos do Voto Vista 00026/20197, recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba a
aprovação com ressalvas das contas de Responsabilidade
do Sr. Lindon Jonhson Arruda Perreira, MANTENDO
os demais termos do Parecer Prévio - 2º Câmara - n. º
00137/2017 em seus exatos termos.
3. Dar ciência aos interessados;
4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO
O CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO COELHO DO
CARMO:
VOTO COMPLEMENTAR
Em 13ª sessão ordinária – Plenário em profundo debate
com os Conselheiros desta Corte de Contas, entendi
por manter tese empossado no meu voto, mas passei a
acolher parte do voto 59/2019 – peça 26 do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, em que dispõe sobre os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância
ao caso concreto, alterando assim a parte dispositiva e
ementa do voto.
Passando o meu voto ter o seguinte teor:
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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CARMO:

1.4.Dar ciência ao interessado;

VOTO VISTA

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

I - RELATÓRIO

2.Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica
e o MPES quanto à fundamentação.

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face do
Parecer Prévio TC 137/2017 – Segunda Câmara, proferido
nos autos do Processo TC 3065/2013, que recomendou a
rejeição as contas.
Transcrevo abaixo o Parecer Prévio TC-137/2017:
PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1.Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a REJEIÇÃO DAS CONTAS de
responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira,
Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº621/2012,c/c o art.
132, inciso III do Regimento Interno.
1.2.Diante da materialização da hipótese prevista
no art.5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.028/2000
e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos
do Regimento Interno, DETERMINAR a formação de
autos apartados, com reprodução de todas as peças da
Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013.
1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por
meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.Data da Sessão: 08/11/2017 -38ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
Amparado na previsão regimental, o Senhor Lindon
Jonhson Arruda Pereira interpôs o presente Recurso
de Reconsideração, objetivando a reforma do Parecer
Prévio 137/2017 (ﬂs. 3/21).
A Decisão Monocrática 979/2018 (ﬂs. 24/25) do
Conselheiro Relator Substituto Marco Antônio da Silva
foi pelo conhecimento do presente recurso e remessa
dos autos para regular instrução.
Chamado aos autos, o Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas –NRC exarou a Instrução
Técnica de Recurso 216/2018 (ﬂs. 27/44), opinando
pela manutenção da irregularidade (Insuficiência de
disponibilidade financeira para arcar com as obrigações
de despesas contraídas em final de mandato) e, por
conseguinte, negar provimento ao recurso.
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de
Contas, no Parecer 5417/2018 (ﬂs. 48).
Findo o período de substituição do então Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, passou-se a relatoria
à Conselheira Substituta Márcia Jaccoud Freitas.
Na 44ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 11 de
dezembro de 2018, foi realizada a sustentação oral pelo
Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, oportunidade
www.tce.es.gov.br

em que a citada conselheira substituta apresentou Voto
6485/2018 concluindo pelo provimento do Recurso de
Reconsideração, reformando-se o Parecer 137/2017–
Segunda Câmara, para emissão de Parecer Prévio pela
aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba,
do exercício de 2012, de responsabilidade do senhor
Lindon Jonhson Arruda Pereira.
Após foram concedidas vistas ao Exmo. Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo que, na 3ª sessão
Ordinária do Plenário, realizada em 12 de Fevereiro de
2019, proferiu voto vista 0006/2019 pela negativa de
provimento ao presente recurso de reconsideração,
mantendo-se o Parecer Prévio 137/2017, recomendando
ao legislativo municipal a rejeição das contas da
Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob responsabilidade do
senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira.
Na mesma sessão, foi feita nova concessão de vistas ao
Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, o qual, por
meio do seu Voto vista 0026/2019-7, deu provimento
parcial ao referido Recurso de Reconsideração, com
consequente reformulação do Parecer Prévio – 2ª
Câmara 137/2017, excluindo a irregularidade “final de
mandato” (item 3 do RTC), que apontou infringência
ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal ( Lei
Complementar 101/2000), e recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a aprovação com ressalvas das
contas de Responsabilidade do Sr.Lindon Jonhson Arruda
Pereira, Prefeito Municipal do exercício de 2012.
Na 6ª Sessão Ordinária do Plenário, pedi vistas dos
autos em tela, o que os fizeram ser encaminhados a este
Gabinete.
É o relatório.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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II – FUNDAMENTAÇÃO
A única irregularidade que, após as competentes
análises, restou, no referido Parecer Prévio TC 137/2017
da Segunda Câmara, foi o descumprimento do artigo 42
da LC 101/2000, apontada no item 3 - Final de Mandato
no RTC 332/2014 (Processo TC 3065/2013), que culminou
na irregularidade das Contas.
O recurso de reconsideração com pedido de sustentação
oral interposto pelo Senhor Lindon Jonhson Arruda
Pereira, Prefeito Municipal de Ibatiba, no exercício
de 2012, por intermédio de seus advogados, em face
do Parecer Prévio TC 137/2017 da Segunda Câmara,
contrapõe à posição do Conselheiro Relator Sergio
Manoel Nader Borges, que desconsiderou a dedução,
no cômputo do art. 42 da LRF, das despesas com diárias,
executadas com recursos próprios da saúde, no valor
de R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco
reais), por não considerá-las revestidas dos requisitos
de essencialidade, da emergência e de necessidade de
continuidade do serviço público, como acobertadas
pelos Pareceres Consulta n. 025/2004, 003/2005 e
012/2007.
Alegou também que os gastos com diárias, concedidas
pela Secretaria Municipal de Saúde, referem-se ao
serviço de assistência médica e hospitalar, que, na
opinião do Recorrente, são serviços essenciais e
con�nuos, visto que os mesmos subsidiam o transporte
diário de pacientes ou a remoção inesperada desses
em situações de emergências médicas, acidentes, etc e,
por isso, estão classificados no art. 10, inciso II da Lei n.
7.783/1989, como serviços ou atividades essenciais.’
Por derradeiro, afirmam, os advogados, que a exclusão
dos gastos considerados essenciais, con�nuos e

necessários, e ainda, ao se desconsiderar os gastos que
não tiveram a data da contratação identificada impediu
que se constatasse a suficiência financeira da Prefeitura
Municipal de Ibatiba para cobrir de forma plena as
despesas com diárias ressalvadas pelo Parecer Prévio.
O Núcleo de Recursos e Consultas - NRC, considerando
essas alegações da defesa, através da Instrução Técnica
de Recurso 216/2018-1, manifesta-se conclusivamente
pelo não provimento ao recurso.
No Processo TC 3065/2013 – PCA da Prefeitura
Municipal de Ibatiba referente ao exercício de 2012,
após a sustentação oral, foi exarada a Manifestação
Técnica 409/2016-1 informando que, mesmo após a
dedução do valor de R$ 920.845,19, correspondente
à suficiência financeira de recursos não vinculados, do
valor de R$ 1.406.795,83, ainda restaram compromissos
assumidos sem disponibilidade financeira no total de R$
485.950,00.
Em atendimento à Decisão 2450/2017, que determinou a
realização de diligência in loco, no prazo improrrogável de
30 (trinta dias), para verificar se os empenhos levantados
pela área técnica foram oriundos ou de contratos
firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício de
2012, na forma fundamentada do Conselheiro Relator,
Sr. Sérgio Manoel Nader Borges, a nova Manifestação
Técnica 1088/2017, com base na consulta feita ao SISAUD
(Sistema Informatizado de Suporte a Auditoria), detectou
os seguintes resultados financeiros: Recursos Vinculados:
superávit financeiro de R$ 730.283,25; Saúde Recursos
Próprios: déficit financeiro de R$ 867.518,35; Educação
Recursos Próprios: déficit financeiro de R$ 348.715,52,
além da necessidade de aporte financeiro no montante
de R$ 1.216.233,87 (867.518,35 + 348.715,52) e déficit
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financeiro, após reserva de recursos para pagamento
do passivo financeiro em 31/12/2012, no valor de R$
485.950,62 (750.283,25 –1.216.233,87).
O Conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, em seu
voto, com base nos Pareceres de Consultas nºs 25/04
e 03/05, procedeu à exclusão de R$ 7.925,00 (sete mil,
novecentos e vinte e cinco reais), referentes às despesas
com diárias empenhadas e liquidadas para pagamento
na fonte Saúde Recursos Próprios, no período vedado,
sem disponibilidade financeira para pagamento. Ainda
neste mesmo voto, que acompanha o Parecer Prévio TC
137/2017 –Segunda Câmara, houve também a dedução
de algumas despesas realizadas no exercício de 2012,
tais como: folha de pagamento e encargos, luz, água,
telefone, Embratel, correios, entre outras despesas
essenciais para não interrupção dos serviços públicos,
as quais, embora tenham contribuído e muito no caso
da Prefeitura de Ibatiba, para a insuficiência financeira
das fontes: Saúde Recursos Próprios (déficit de R$
867.518,35) e Educação Recursos Próprios (déficit de
R$348.715,52), foram excetuadas da vedação imposta
pelo artigo 42 da LRF.
Acerca das diárias, que totalizaram R$ R$ 7.925,00
(sete mil, novecentos e vinte e cinco reais), o NRC, em
sua Instrução Técnica de Recurso, pondera a ausência
de provas documentais da concessão das mesmas,
inscritas em restos a pagar processados em dezembro
de 2012, limitando-se apenas a informar os credores
que ocupavam cargos de motoristas da Secretaria
Municipal de Saúde, sem trazer nenhuma prova quanto
aos empenhos (número e data) e serviços alegados
como executados. Na visão daquele setor, faltou enviar
documentação probatória que evidenciasse alguma
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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forma de controle de concessão e aplicação de tais
diárias, como por exemplo: boletins de diárias onde
constasse os nomes e dados dos solicitantes, finalidade,
data e destino da viagem, quantidade e valor da diária,
tudo devidamente assinado por autoridade superior
competente.
Em que pese a força imperativa do dever de usarmos
as decisões plenárias desta Casa de Contas como
balizadoras nas decisões posteriores em processos cuja
natureza encontrar similaridades, faz-se mister trazer à
baila, à guisa de ampliar a discussão ainda recorrente
nesta Corte de Contas acerca da análise do cumprimento
do art. 42 da LC 101/200, alguns comentários sobre a
decisão plenária explicitada no Parecer Prévio TC
027/2018 – Plenário (Processo TC 4003/2013), lido na
sessão de 26 de junho de 2018 e, por esta razão, solicitei
vista dos autos.
II.1 PRELIMINARMENTE:
II.1.1 – SOBRESTAMENTO:
Em 3ª sessão ordinária ocorrida em 12/02/2019, o
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna, fez proposta de
sobrestamento dos presentes autos e todos os demais
que tratam da análise da matéria referente ao artigo 42
da LRF, sob o argumento de que os autos do processo
TC 4003/2013 que trata da Prestação de Contas do
Município de Vitória, consta discussão acerca do tema,
com entendimento divergentes dos membros desta
Corte de Contas, não ocorrendo o trânsito em julgado.
Pois bem, rememoro a Vossas Excelências que o voto
proferido pelo Relator Rodrigo Chamoun referente
ao item: Obrigações de despesas contraídas, nos dois
últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade

financeira suficiente para o seu pagamento (item 6.5.1.1
do RTC 203/2014 e 2.5 da ICC 13/2015), acompanhou
o entendimento técnica e ministerial par manter a
irregularidade recomendando ao Poder Legislativo a
Rejeição das Contas.
Em voto vista TC 86/2016 o Conselheiro Sérgio Borges,
entendendo que a irregularidade apontada deveria
ser afastada, por entender inexistir naqueles autos
elementos para se afirmar com escorreita convicção se
ocorreu ou não a irregularidade, porque seria necessário
que haja subsunção do fato a norma, visto que não
consta do processo demonstrativo de dívidas contraídas
nos dois últimos quadrimestres do mandato do Gestor,
sugerindo a aprovação com ressalvas.
Solicitando Vistas, o Conselheiro Ranna, argumentando
que a nota técnica deste Tribunal decorreu de normas
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não
trazendo nenhum elemento estranho da Lei de
Responsabilidade Fiscal, propôs a recomendação pela
Rejeição das Contas.
Seguindo o Julgamento, o Conselheiro Substituto
Marco Antônio da Silva, apresentou voto vista, trouxe
entendimento no sentido de que a análise com base
na orientação do STN, resultou em uma aplicação
retroativa de metodologia muito mais criteriosa e
rigorosa da que a área técnica vinha adotando em
exercícios anteriores, de forma a violar ﬂagrantemente
os princípios constitucionais da segurança jurídica, bem
como pelo exercício do princípio do contraditório e da
ampla defesa, pugnou que seja negada eficácia da Nota
Técnica 001/2013, bem como a orientação constante da
Portaria Conjunta STN-SOF nº01/2011 e acompanhando
os fundamentos exarados pelo Conselheiro Sérgio
www.tce.es.gov.br

Borges, votou pela aprovação com ressalvas, sugerindo
diligência para apuração se os empenhos decorriam de
contratos firmados nos dois últimos quadrimestres.
Em razão dos votos proferidos, o então Conselheiro
José Antônio Pimentel requerendo vistas, emitiu
posicionamento acompanhando o entendimento
esposado acerca da segurança jurídica, bem como,
a desnecessidade de diligências para analisar os
documentos relativos ao ano de 2012 em razão de que
já encontrava o Tribunal na fase de apreciação do ano
de 2016, onde poderia ocorrer a dificuldades ao gestor
de conseguir a documentação da época, votando pela
Aprovação das Contas.
O Eminente Relator Rodrigo Chamoun levando em
consideração as manifestações, proferiu voto no sentido
de diligência in loco no prazo improrrogável de 30
dias, se os empenhos levantados pela área técnica no
descumprimento do art. 42 da LRF são oriundos ou não
de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres
do exercício de 2012.
Após vários debates ocorrido na 15ª Sessão Ordinária, foi
determina a diligência, contudo os Conselheiros Ranna e
Rodrigo Chamoun divergem quanto a forma de apuração
do artigo 42 da LRF, entendendo pela metodologia
orientada pelo STN, gerando a Decisão TC 1828/2017.
Realizada a diligência e após manifestação do Relator
e voto vistas dos Conselheiros Sérgio Borges e Marco
Antônio da Silva, prevaleceu o voto vogal do Conselheiro
Sérgio Borges, onde votou, alterando posicionamento
anterior propôs a exclusão da análise, considerado
impossível o aferimento naquela prestação de contas
a irregularidade referente à “Obrigações de despesas
contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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sem disponibilidade financeira suficiente para o seu
pagamento”, diante das alterações interpretativas
promovidas e da falta de informações necessárias para
sua aferição, considerando, ainda, a Decisão Normativa
001/2018, aprovada por esta Corte de Contas, que sugere
a inviabilidade de reabertura da instrução processual
dos autos, resultando no Parecer Prévio TC 27/2018.
O Parecer Prévio exclui da análise o artigo 42 da LRF, onde
em consulta no sistema etcees não visualizei que houve
interposição de recurso com a finalidade de rediscutir a
matéria acima ventilada.
Com efeito, sobrestamento é o ato jurídico que permite
ao julgador ganhar tempo até que outras informações
sejam prestadas sobre o processo em pauta ou
congêneres, para evitar decisões conﬂitantes acerca de
um mesmo tema.
Nessa linha de intelecção observando que os presentes
autos encontram-se em fase final de julgamento de
Recurso de Reconsideração em desfavor do Parecer
Prévio 137/2017 onde houve a análise das contas
trazendo a única irregularidade a infringência ao artigo
42 da LRF utilizando a metodologia orientada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, entendo que postergar
o julgamento dos presentes autos e os demais autos
que tratam da matéria, estaria contrariando o princípio
da razoável durabilidade dos processos, acrescentando
que resta prejudicada a rediscussão quanto à forma de
análise em relação à matéria ora ventilada.
Nesse caminhar, não acolhendo a proposição de
sobrestamento dos presentes autos, passo a analisar os
presentes autos.
II.1.2 - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE

CONTAS:
É inegável, na atualidade, a relevância do papel
desempenhado pelos Tribunais de Contas sobre o Estado
Democrático de Direito e, com sua estrutura, serve
como instrumento de exercício de cidadania, onde sua
jurisdição e competência, específicas no Controle Externo
e na Fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da Administração Pública,
estão submetidas, acima de tudo, à Constituição, à lei e
ao interesse público.

Federal, a fim de buscar maior efetividade e transparência
em suas manifestações.
Nesse contexto, sobretudo, o processo de apreciação
nos Tribunais de Contas não se limita às estreitas e
frias fronteiras da legalidade. Consagra, em toda sua
extensão, uma possibilidade de apreciação jurídica dos
fatos, permitindo que sejam sopesados, pelo órgão de
controle, todos os fatores que incidiram sobre o agente
no momento em que buscava a realização do interesse
público. É, portanto, um processo que almeja justiça.

A competência dada ao Tribunal de Contas para apreciar
as contas prestadas pelo Chefe do Executivo, mediante
parecer prévio, está disciplinada na Constituição Federal
em seu artigo 71, inciso I.

Esta prática, inclusive, foi recentemente positivada no
nosso ordenamento jurídico, quando da alteração da Lei
de Introdução às Normas Brasileiras, com a inclusão do
art. 22, verbis:

Também é certo afirmar que, nos últimos anos, o Brasil
vem passando por reformas administrativas, com
mudanças de paradigmas, saindo de uma administração
burocrática para assumir um modelo gerencial, com foco
em resultados.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública,
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais
do gestor e as exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Atentas a estas transformações, as instituições passaram
a preocupar-se em reformular suas estratégias de
atuação, de modo a atender às exigências impostas pelo
novo modelo.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou
condicionado a ação do agente.

Nessa perspectiva, os Tribunais de Contas do Brasil
iniciaram discussão acerca da necessidade de
incremento da eficácia, eficiência e efetividade das suas
ações, sendo o aparato legitimador dessa necessária
mudança a Constituição Federal de 1988, intitulada
como “Constituição Cidadã”.

Sobre o dispositivo supra transcrito, lícito afirmar que
pode ser entendido como o fundamento normativo
específico, de per si¸no nosso direito, para a adoção da
deferência judicial (ou, mais amplamente, deferência
do controlador) às interpretações razoáveis da
administração pública.

Em consequência desta nova forma de agir, o controle
externo está se tornando cada vez mais interativo,
através de ações amparadas no artigo 1º da Constituição

Não que este fundamento normativo específico fosse
imprescindível ou que houvesse qualquer vedação
anterior, no ordenamento jurídico brasileiro, à adoção
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das teorias da deferência, tão comuns em tantos países
estrangeiros.
Mas, sem dúvidas, esta previsão específica encoraja
ainda mais a nós, controladores, a atuarem neste sentido,
em respeito a interpretações e decisões razoáveis da
administração em contexto de indeterminação jurídica,
ou, na expressão da lei, em contexto de “dificuldade”
jurídica.
Por outro lado, em que pese esta nova realidade
consagrada no ordenamento jurídico pátrio, esta Corte
de Contas, no seu dever constitucional de apreciar/julgar
as contas dos gestores públicos, vê-se submetida aos
ordenamentos que norteiam a elaboração das mesmas,
à luz da boa técnica.
Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,
por meio da Lei nº 10.180/2001, no seu art. 17, inciso I,
assume a incumbência de órgão central de contabilidade
da União:
Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I -a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central
O artigo 50, §2 do mesmo diploma normativo também
estabelece a competência para a STN de elaborar as
normas gerais para consolidação das contas públicas, ao
STN, verbis:
Art. 50...
§2º. A edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade
da União, enquanto não implantado o conselho de que
trata o art. 67.
O art. 42 da LC 101/2000, no exercício em análise, teve
seu tratamento contábil delineado nos moldes da 4ª

edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público (MCASP) e do Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), aprovados pelas Portarias STN nº 406 e 407/2011
e Portaria Conjunta STN-SOF nº 01/2011, entrando em
vigor na data da sua publicação 22/06/2011, aplicandose seus efeitos a partir da execução da Lei Orçamentária
de 2012.
A Nota Técnica SEGEX 001/2013, de fato, foi emitida em
2013, sendo embasada nas Portarias mencionadas, em
consonância com a legislação vigente, alterando a forma
de metodologia anteriormente aplicada neste Tribunal
acerca do artigo 42 da LRF.
Em sua Lei Orgânica, a Lei Complementar nº 621/2012,
este Tribunal de Contas considera os responsáveis pelo
registro e escrituração contábil, financeira, orçamentária
e patrimonial, bem como das operações de gestão dos
negócios públicos, como jurisdicionados e, inclusive,
atribui a estes responsabilidades. É o que mostra o art.
5º, X:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
.... X - os responsáveis pelo registro e escrituração
contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, bem
como das operações de gestão dos negócios públicos nas
entidades mencionadas no artigo lº, inciso IV, bem como
da fiscalização, da execução e da exação dos registros
procedidos;
O Código de Ética dos Contadores, aprovado pela
RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96, atualizado pela NORMA
BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC Nº 1 DE 07.02.2019,
tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem
conduzir os Profissionais da Contabilidade, quando no
exercício profissional e nos assuntos relacionados à
www.tce.es.gov.br

profissão e à classe.
Em seu art. 2º, ao tratar dos deveres, é incisivo na
exigência da observância da legislação vigente, em
especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas
Brasileiras de Contabilidade:
Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade:
(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de
09/12/2010)
I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade
e capacidade técnica, observada toda a legislação
vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e
as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados
os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem
prejuízo da dignidade e independência profissionais;
(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de
09/12/2010)
Ainda em seu art. 3º, que trata das vedações, há a
disposição da obrigatoriedade do cumprimento dos
regramentos do Conselho Federal de Contabilidade por
parte dos contabilistas:
Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao
Profissional da Contabilidade: (Redação alterada pela
Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)
...
XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem
observância dos Princípios de Contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade; (Redação alterada
pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)
Assim, a princípio, não poderia se cogitar justificativas
plausíveis para o desconhecimento, por parte dos
responsáveis técnicos pela contabilidade dos municípios,
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dos regramentos impostos pelo arcabouço jurídico
vigente, no qual se insere as normativas da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN.
A Nota Técnica SEGEX 001/2013 apenas se limitou a criar
diretrizes que nortearam os procedimentos operacionais
de apuração do art. 42 da LRF, com abrangência restrita
ao corpo técnico desta Corte, em obediência ao seu
Regimento Interno, RESOLUÇÃO TC Nº 261, DE 4 DE
JUNHO DE 2013, em seu art. 47, II:
Art. 47. Compete a Secretaria Geral de Controle Externo
– Segex:
... II - emitir notas técnicas orientando suas unidades
subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e
padrões nas fiscalizações e análise de contas;
Lado outro, também deve ser levado em consideração
que, muito embora, a STN seja o órgão competente
para a edição de normas gerais, compete aos órgãos de
controle tolerar, por dever de lógica, um conjunto de
interpretações consideradas juridicamente razoáveis,
observando que, em decorrência de novas orientações
possa vir o administrador sofrer efeitos de fatores
razoavelmente imprevistos.
Sabemos que a liberdade de gestão não está fora do
controle. Todavia, o gestor dominava a metodologia
aplicada em 2008, a qual norteou sua postura nos dois
últimos quadrimestres do exercício de 2012, o que, de
certa forma, conferia aos jurisdicionados segurança
jurídica e confiança no sentido de que o exame das
contas seguiria este padrão.
Em virtude de sua natureza pontual e temporária,
a limitação legal enseja adequações na rotina dos
procedimentos administrativos e contábeis voltados a

qualquer contração de despesa que possa ultrapassar
o último ano de mandato do Chefe do Executivo, sendo
que estes procedimentos são planejados ao longo do
mandato, e mudança de entendimento ou de forma de
metodologia próximo ao final do mandato pode gerar
prejuízos na análise das contas.
Tanto é assim que o art. 24 da LINDB dispõe que “a
revisão, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações
gerais da época, sendo vedado que, com base em
mudança posterior de orientação geral, se declarem
inválidas situações plenamente constituídas”.
Pois bem, muito embora a Lei Complementar nº
101/2000 esteja em vigor há mais de uma década, não
havia uma regulamentação precisa e específica aos
procedimentos práticos da regra veiculada no artigo 42,
ficando ao encargo dos municípios interpretá-la e aplicála de acordo com os parâmetros do sistema normativo
brasileiro.
Deve, pois, ser levada em consideração obediência à
citada lei, sem perder de vista os princípios da eficiência,
razoabilidade e economicidade, proporcionando ao
administrador público, uma transição de governo
mais transparente, sempre em atenção ao interesse
público, analisando as diferentes correntes doutrinárias;
posicionamento do Poder Judiciário acerca do tema;
verificação dos parâmetros dos Tribunais de Contas
na avaliação do cumprimento dessas exigências legais
pelos seus entes fiscalizados e, por fim, examine das
consequências resultantes da desobediência aos
dispositivos legais.
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Dito isso, defensável e razoável entendimento a ser
adotado por este Plenário, baseado no princípio da
proteção da confiança e, via reﬂexa, da segurança
jurídica, por meio do qual as legítimas expectativas
depositadas por terceiros em atos ou condutas estatais,
com fundamento numa base de confiança, sejam
considerados.
Portanto, nessa via de entendimento, revela-se prudente
aplicar, nas contas de 2012, a metodologia de apuração
adotada por esta Corte de Contas no exercício de 2008,
para efeito de confronto dos resultados frente às duas
metodologias que possa conduzir o julgamento das
contas em análise.
II.1.3 - OBRIGAÇÃO FUNCIONAL DO JULGADOR:
Antes de se proceder ao confronto de metodologia de
apuração dos exercícios de 2008 e 2012, à vista dos
números trazidos na prestação de contas objeto da
análise, ora proposto, imperioso, ainda, esclarecer que,
em absoluto, a segurança jurídica constitui obstáculo
para tanto.
Não só porque decorre deste, o princípio da proteção
à confiança, mas, sobretudo e em especial, porque o
julgador não só pode como deve, por imposição de o�cio,
apreciar todas as questões que lhe são submetidas.
E, como dito, hoje, mais do que antes, de suma importância
que a motivação daqueles que julgam ou controlam os
atos jurídicos leve em conta as circunstâncias fáticas
do caso concreto, bem como àquelas envoltas à figura
do próprio agente que praticou a conduta, levando
em consideração as percepções de um “administrador
médio”, pois só assim haverá julgamentos consentâneos
com a realidade.
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O Art. 1º, II da Lei Complementar nº 621/2012 estabelece
que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios,
nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma
estabelecida nesta Lei Complementar, compete apreciar
as contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado, com a emissão de parecer prévio no prazo de
sessenta dias a contar do seu recebimento.
Também, aborda no artigo 55, III que faz parte da etapa
do processo a apreciação ou o julgamento dos processos
de sua competência.
Diz, o artigo 140 do Código de Processo Civil, que o
juiz não pode se eximir de julgar o conﬂito, ainda que
não exista lei expressa prevendo aquela hipótese
verificada nos autos, alegando lacuna ou obscuridade do
ordenamento jurídico.
Para tanto, deverá valer-se da jurisprudência, da
doutrina estrangeira, dos usos e costumes, mas não
lhe é dado deixar de arbitrar o conﬂito, código aplicado
subsidiariamente conforme estabelece o artigo 70 da LC
621/2012.
De igual modo e com mais razão, não pode o magistrado
deixar de aplicar a lei quando a situação de fato é clara
a demonstrar a ocorrência da hipótese prevista pelo
legislador.
Conforme esclarecimentos de Alexandre de Moraes
o Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade de
ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido
de prestação jurisdicional requerido pela parte de
forma regular, pois a indeclinabilidade da prestação
jurisdicional é princípio básico que rege a jurisdição, uma
vez que a toda violação de um direito responde uma

ação correlativa, independentemente de lei especial
que a outorgue (Direitos Humanos Fundamentais.
Teoria Geral. Comentários aos artigos 1º ao 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina
e Jurisprudência. São Paulo, 1998, volume 3, p. 197).
A obrigatoriedade de julgar está prevista no artigo 35 da
Lei Orgânica da Magistratura, que, diga-se de passagem,
aplica-se aos Conselheiros dos Tribunais de Contas, em
seu inciso I que são deveres do magistrado: cumprir
e fazer cumprir, com independência, serenidade e
exatidão, as disposições legais e os atos de o�cio e no
inciso III que o juiz deve determinar as providências
necessárias para que os atos processuais se realizem
nos prazos legais, decorre desta norma que é dever do
magistrado interpretar e aplicar a legislação, dada pelo
Poder Político Constituinte.
Nessa toada, divirjo do entendimento esposado pela
Eminente Conselheira Substituta, em seu voto TC
6485/2018, que expôs seu fundamento baseado na
decisão do TC 4003/2013, que se encontra em fase
recursal, onde, em nome do princípio da segurança
jurídica, decidiu-se pela impossibilidade de analisar o
artigo 42 da LRF referente ao exercício de 2012.
Consequentemente, no exercício da obrigação que me
é imposta, na condição de julgador,. passo a descrever
a metodologia utilizada no exercício de 2008, conforme
posicionamento por mim exarado neste voto quando da
apreciação das normas estipuladas na metodologia de
análise técnica.
III - MÉRITO
Assim, face ao que acima foi exposto, passo a descrever
a metodologia utilizada no exercício de 2008.
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Os conceitos adotados foram os apresentados como
instruções preenchimento na planilha denominada
“AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LC
101/2000 (LRF)”:
DISPONIBILIDADES EM 31/12/2008 - O resultado
desta linha evidenciará o saldo contábil existente em
31/12/2008 das contas que compõem o Ativo Disponível
descontados os valores vinculados às obrigações
decorrentes de compromissos assumidos a serem
custeados com recursos de transferências involuntárias e
as reservas financeiras do regime próprio de previdência.
ATIVO DISPONÍVEL - O resultado desta linha deve
evidenciar o total do saldo existente em 31/12/2008 na
conta contábil “Ativo Disponível”. (deve conferir com o
Balanço Patrimonial ou com Fluxo Contábil de Caixa
do mês de dezembro de 2008 - “Saldo para o exercício
seguinte”)
DISPONIBILIDADES NÃO VINCULADAS - Nesta linha será
evidenciado o saldo contábil em 31/12/2008 das contas
correntes e aplicações financeiras que não mantém
vinculação com despesas específicas em fontes de
recursos provenientes de transferências involuntárias
(convênios, programas, projetos, etc.) (A informação
pode ser extraída do Fluxo de Caixa em 30/04/2008 e
31/12/2008 - Saldo contábil)
DISPONIBILIDADES VINCULADAS - Esta linha evidenciará
o valor total do saldo contábil em 31/12/2008 das
contas correntes e aplicações financeiras que mantém
vinculação com despesas específicas em fontes de
recursos provenientes de transferências involuntárias.
(convênios, programas, projetos, etc.) e o saldo das
reservas financeiras do regime próprio de previdência.
(A informação pode ser extraída do Fluxo de Caixa em
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30/04/2008 e 31/12/2008 - Saldo contabil)
ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM
31/12/2008 - Esta linha evidenciará o valor total
das despesas assumidas no exercício de 2008 que
devem possuir suficiente disponibilidade de caixa
para seu pagamento no exercício seguinte. Seu valor
é representado pelo total do Passivo Financeiro
(exceto pelos RPs processados inscritos decorrentes
de transferências involuntárias, cujos recursos para
custeio decorram de covênios, programas ou projetos
específicos) somado ao cancelamento de liquidações em
2008 e às inclusões de despesas processadas em 2008.
PASSIVO FINANCEIRO - Nesta linha registrar o valor total
do passivo financeiro representado pelo somatório dos
RPs processados, somado ao serviço da dívida a pagar,
aos depósitos, aos débitos de tesouraria, às obrigações
por empenhos liquidados, aos valores registrados no
grupo de credores - entidades e agentes e aos valores
pendentes a curto prazo. Deve coincidir com o valor
demonstrado no Balanço Patrimonial de 2008 ou com
o saldo da conta “passivo financeiro” do Balancete
Contábil do mês de dezembro de 2008.
Observar ainda, se existem contas de natureza financeira
demonstradas no grupo Passivo Permanente.
RP NÃO PROCESSADOS (vinculados e não vinculados)
- Neste campo deve ser informado o total dos restos a
pagar não processados em 30/04/08 e 31/12/08 que
consta no Passivo Financeiro.
RP PROCESSADOS - Nesta linha registrar o valor total dos
restos a pagar processados inscritos. (extrair do Balanço
Patrimonial ou do Balancete Contábil do mês 12/2008)
e do saldo de RP de exercícios anteriores (extrair o saldo

anterior do Balanço Patrimonial de 2007 e deduzir os
pagamentos com base no Balancete das despesas extraorçamentárias em 30/04/08 e 31/12/08). Anexar cópia
dos balancetes.
RP PROCESSADOS - vinculados - Nesta linha registrar o
valor total dos restos a pagar processados decorrentes de
obrigações assumidas para serem pagas exclusivamente
com recursos vinculados a transferências involuntárias
(convênios, programas, projetos, etc.) Extrair
informações dos mesmos documentos relacionados
para RP processados.
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÕES EM 2008 - Nesta
linha registrar o valor total das despesas que tiveram
suas liquidações canceladas no exercício de 2008.
(extrair informações da relação de cancelamentos
de liquidações - neste caso, juntar cópia do relatório,
notas de cancelamento de liquidações com respectivas
justificativas)
INCLUSÕES DE DESPESAS PROCESSADAS EM 2008 Nesta linha registrar o valor total das despesas que pelo
regime de competência deveriam ter sido liquidadas
em 2008 no entanto não foram reconhecidas na
contabilidade. (extrair estas informações a partir da
análise de processos de despesas tomando-se por base
as liquidações de restos a pagar realizadas nos primeiros
meses do exercicio de 2009 - o relatóriode liquidações
de restos a pagar pode ser uma fonte de pesquisa. Outra
fonte de pesquisa pode ser o relatório de empenhos no
elemento de despesa “despesas de exercícios anteriores”
realizados em 2009.
SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
EM 2008 - O resultado desta linha demonstra que há
disponibilidade de caixa suficiente para o pagamento das
www.tce.es.gov.br

obrigações assumidas no exercício. Situação regular face
ao artigo 42 da LRF.
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
EM 2008 - O resultado desta linha demonstra que não há
disponibilidade de caixa suficiente para o pagamento das
obrigações assumidas no exercício.
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA - OBRIGAÇÕES VINCULADAS O resultado desta linha demonstra que houve inscrição
de restos a pagar decorrente da execução de despesas
cuja fonte de recursos provém de transferências
involuntárias, sem efetiva arrecadação. Neste caso,
observar se a despesa liquidada possui suporte financeiro
no instrumento de convênio firmado.
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA SEM AFETAÇÃO AO ART. 42 - O
resultado desta linha demonstra que a dívida líquida em
31/12/2008 manteve-se inferior à dívida em 30/04/2008,
demonstrando que nos dois últimos quadrimestres as
despesas assumidas contaram todas com disponibilidade
financeira, estando o Poder em situação regular perante
o artigo 42 da LRF.
DÍVIDA LÍQUIDA DE CURTO PRAZO EM 31/12/2008 - O
resultado desta linha demonstra que a dívida líquida em
31/12/2008 foi maior que a de 30/04/2008, restando
caracterizado que nos dois últimos quadrimestres
as despesas assumidas não contaram com suficiente
disponibilidade financeira, estando o Poder em situação
de desrespeito ao artigo 42 da LRF.
Dos conceitos apresentados, verifiquei os seguintes
pontos relevantes:
• Em 2008, assim como em 2012, deu-se a separação da
disponibilidade de caixa e despesas compromissadas por
fonte de recursos;
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• Para a apuração das disponibilidades de caixa, foram
incluídas todas as contas do passivo financeiro, exceto
os restos a pagar não processados, sendo que estas, na
metodologia de 2012, eram incluídas;
• A apuração do cumprimento do art. 42 foi aferida
sobre as disponibilidades de caixa das fontes não
vinculadas (recursos próprios) em confronto com as
despesas compromissadas não vinculadas, exceto os
restos a pagar não processados; diferente de 2012, que
foram confrontadas em todas as fontes de recursos
separadamente, inclusive sobre os Restos a Pagar Não
Processados;
• No que pese a vigência dos Pareceres Consulta
25/2004, 03/2005 e 12/2007, que tem, no seu cerne, a
necessidade do lastro financeiro quanto à sua execução
até 31/12 das despesas de carácter continuado, estas
foram contempladas quando da exclusão dos Restos
a Pagar Não Processados, ou seja, sua liquidação deve
ocorrer dentro do exercício financeiro, permanecendo,
então, apenas os Restos a Pagar Processados.
A aplicação da metodologia usada em 2008 nestas
contas de 2012 leva ao seguinte resultado:
Vale ressaltar que, para efeito da metodologia de 2008,
ao considerar somente os Restos a Pagar Processados,
contemplou-se os ditames dos Pareceres Consulta
25/2004, 03/2005 e 12/2007, que impõem a necessidade
de existência do lastro financeiro em caixa em 31/12
para a execução das despesas de carácter continuado.
Isso ficou garantido na exclusão dos Restos a Pagar Não
Processados.
Vê-se, portanto, que, quando aplicamos a metodologia
de 2008 sobre os mesmos dados contábeis que

subsidiaram a apuração da metodologia de 2012 (ﬂs.
202 e 203), verifica-se que a insuficiência financeira
permanece, no montante de R$ 112.631,77, embora
inferior à metodologia de 2012, na qual se observa
insuficiência de R$ 540.501,19.
É importante salientar que, embora o artigo 42 se
refira pontualmente às despesas contraídas nos oito
meses do último ano de mandato, o inciso XII do
artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de
responsabilidade do Prefeito que “antecipar ou inverter
a ordem de pagamento a credores do Município, sem
vantagens para o erário”.
Proibição semelhante está disposta no artigo 5º da Lei nº
8.666/93, a saber:
Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42
desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada.
Tanto o TCU (Acórdão nº 2360 – Plenário) como esta Corte
(Acórdão 1184/2014 – Plenário e Acórdão 1215/2017 Plenário) já se manifestaram sobre este tema.
Nesse passo, destaco que o pagamento das despesas
contraídas nos oito meses finais do último ano do
mandato não poderá ser priorizado, em prejuízo
daquelas despesas contraídas em período anterior, visto
www.tce.es.gov.br

que a quebra da ordem cronológica não corresponderia
à interpretação literal e sistemática da LRF, a qual,
textualmente, define, no parágrafo único do artigo 42,
que na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a
pagar até o final do exercício.
Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas
compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio
exercício e as eventualmente remanescentes de
exercícios anteriores.
De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres,
deverão ser pagas até o final do ano ou, se for o caso, ser
pagas no ano seguinte com recursos provisionados no
ano anterior. Para cumprimento da regra, o limite a ser
observado é o de disponibilidade de caixa, considerados
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício. Para que essas despesas possam ser
pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais
antigos, ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica
das obrigações.
Diante dos dois cenários, pode-se afirmar que ambas as
metodologias de apuração do art. 42 da LRF demonstram
que o gestor, de fato, não se preocupou em manter em
caixa os lastros financeiros daquelas despesas executadas
nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012, de
forma que a execução destas não comprometessem o
orçamento do exercício seguinte.
De forma complementar e visando dar mais robustez
à análise, entende-se que a aplicação da metodologia
adotada em 2008 sobre as contas de 2012 extingue
qualquer suspeita de ausência de critério seguro que
justifique a omissão de julgamento das contas em tela
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por parte desta Corte de Contas.
III. 1 - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE,
DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA AO
CASO CONCRETO - PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO
COM RESSALVA
No cenário dos autos, em que se discute uma
indisponibilidade de caixa em final de mandato da ordem
de R$ 112.631,77, é essencial debater princípios como
os da proporcionalidade e da razoabilidade que não são
temas novos.
Muito pelo contrário, tais preceitos já eram abordados pela
filosofia na antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido
de equidade e suas respectivas relações com a justiça,
definiu que o justo é uma espécie de termo proporcional:
Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto é o
que viola a proporção. Desse modo, um dos termos tornase grande demais e o outro demasiado pequeno, como
realmente acontece na prática; porque o homem que age
injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado
tem demasiado pouco do que é bom. [g.n.]
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos
de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: Nova
Cultural, 1991, p. 103)
O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se
sobre o mesmo assunto que, para o doutrinador Uadi
Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza
abarca diversos quadrantes da ordem jurídica como o
direito à liberdade e à propriedade:
O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou
proibição de excesso é o vetor por meio do qual o intérprete
busca a adequação, a racionalidade, a idoneidade, a
logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no

ato de compreender os textos normativos, eliminando o
arbítrio e o abuso de poder.
Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães,
proporcionalidade; os europeus, proibição de excesso.
Todos esses termos são apropriados, pois computam ideia
de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o
que interessa.
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2014, p. 691.)
A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal
de 1988, consagrou princípios explícitos e implícitos
derivados do devido processo legal de que trata o art.
5º, LIV da CF, entre os quais se encontram os princípios
implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade:
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
CAPÍTULO I
DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal; [g.n.]
Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado
do Espírito Santo também cuidou de direcionar a atuação
dos órgãos da Administração pública segundo os mesmos
princípios, fazendo-o, contudo, de maneira expressa:
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios
obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade,
www.tce.es.gov.br

moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse
público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação
[...]:
Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a
respeito da aplicabilidade de tais princípios às diferentes
searas de atuação administrativa, quando afirma que “um
princípio ou postulado intimamente conectado ao devido
processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos
atos jurisdicionais e dos administrativos, que preside, por
certo, toda a atividade estatal sancionadora”. Para Medina,
deve-se exigir um devido processo legal proporcional
e razoável, pois são princípios complementares e
indissociáveis. E mais:
A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do
devido processo legal na ordem constitucional, eis que,
com efeito, ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV).
[...]
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do
modo mais amplo possível. Não se trata de pena privativa
de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não é
pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do gozo
de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos
públicos, ou a cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever
de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar com
a Administração Pública, ou dela receber bene�cios fiscais
ou credi�cios, subvenções por determinado período,
atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida
negocial (g.n.).
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 181)
Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999 tratou de ditar as diretrizes principiológicas a serem
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obedecidas pela Administração Pública, inclusive quando
sua atuação se der no âmbito administrativo processual:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro
e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas
as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de

alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de li�gio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais,
ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de o�cio, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
[g.n.]
Como se percebe, a privação da liberdade deve ser
interpretada de forma ampla, merecendo, então, a mesma
intensidade a privação de bens, na medida em que um
processo administrativo que visa aplicar multa ou impor
ressarcimento pode atingir os bens do indivíduo.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral
Garcia decodificam outra questão relevante para os
direitos e garantias constitucionais. Eles asseveram que
ao não estabelecer seguro critério e devida apuração de
proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro
legítimo direito, o de exercer qualquer trabalho, o�cio ou
profissão, que é a básica garantia individual expressamente
assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal.
Por isso:
É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado
Administração) verificar a natureza da conduta praticada
e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que
informam a atuação daqueles que se relacionam com a
Administração Pública ou que manejam recursos públicos.
(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador.
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico
disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28,
www.tce.es.gov.br

novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9)
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas publicado pela ATRICON – Associação e Membros
de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui
Barbosa define o princípio da proporcionalidade da
seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito
Administrativo a sua primeira aparição na Ciência
Jurídica. Ainda na primeira metade do século passado,
os administrativistas perceberam que a defesa da
boa ordem da coisa pública, em especial quando se
tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma
intervenção estatal reguladora que não desbordasse
da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha
figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se
que a Administração Pública não poderia utilizar um
canhão para abater um pequeno alvo. De lá para cá, o
tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a
doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes,
cunhado alguns parâmetros para que, no caso concreto,
fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de
certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo
menos três subprincípios de cuja conﬂuência depende a
aprovação no teste da proporcionalidade:
4. Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta
diretriz exige relação de pertinência entre os meios
escolhidos e os fins colimados pela lei ou ato administrativo.
5. Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males, o
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto
a necessidade dos fins, porém e sobretudo, a palpável
inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder
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Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve
optar em favor daquela que afetar o menos possível os
interesses e as liberdades em jogo.
6. Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para
atingir o fim, contudo, ainda assim, desproporcionais em
relação ao custo-bene�cio.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos
revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade:
os meios devem ser adequados para atingir o fim.
Uma vez feitas as devidas considerações acerca da aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao
Administrativo Sancionador, conclui-se que a adoção dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
apreciação dos pareceres prévios emitidos pelos tribunais
de contas sobre as contas que os prefeitos devem
anualmente é medida que se impõe por decorrência da
ordem constitucional instaurada e do Estado Democrático
de Direito.
O art. 31 da Constituição de 1988 – CF/88 dispõe que
a fiscalização do município será exercida pelo Poder
Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal,
na forma da lei e que o controle externo da Câmara
Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de
contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou
tribunais de contas dos municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as
contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará
de prevalecer por decisão de dois terços dos membros
da Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro
conferiu admirável importância ao parecer prévio sobre as

contas anuais de prefeito, pois o quórum de dois terços é
superior ao de três quintos exigidos para a aprovação de
emendas à Constituição, concedendo um elevado status
constitucional à emissão de tais pareceres. Nesse sentido,
vale conferir a lição de Antônio Carlos Doogal de Andrada
e Laura Correa de Barros na Revista do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte: v. 77, no 4, ano
XXVIII, 2010).

O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado)
estabelece que na fiscalização e no julgamento de contas
que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia, a
efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos
de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da
aplicação de subvenção e da renúncia de receitas.

A regra constitucional é cristalina ao determinar que não
há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas anuais
do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver a
opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas por
meio da emissão do parecer prévio.

O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a
emissão do parecer prévio pela aprovação das contas com
ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte
dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão
objeto de monitoramento pelo Tribunal de Contas.

O parecer prévio sobre as contas de governo avalia o
cumprir do orçamento, dos planos de Governo, dos
programas governamentais, dos limites impostos aos
níveis de endividamento, aos gastos mínimo e máximo
previstos no ordenamento para saúde, educação e
despesas com pessoal.
Na apreciação das contas de governo, como se percebe,
temas muito variados e de pesos diferentes no âmbito
das finanças públicas são avaliados pelos tribunais de
contas que, inexoravelmente, se manifestam pela sua
“aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição”.
As contas rejeitadas, todavia, têm potencial ofensivo na
esfera jurídica de quem as prestou, podendo servir de
base, por exemplo, para o indeferimento de candidatura
pela Justiça Eleitoral. Por isso, quando o amplo leque
de assuntos ligados à administração pública municipal
é avaliado na emissão dos pareceres prévios das contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, se faz indispensável
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
www.tce.es.gov.br

A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso
concreto, em que se aprecia a indisponibilidade de
caixa em final de mandato da ordem de R$ 112.631,77,
pois somente uma análise ponderada do conjunto das
informações acima analisadas, permitirá que este Tribunal
decida de forma proporcional, razoável e justa.
Sendo assim, da análise detida dos autos, pude verificar
que a insuficiência financeira em questão além de não
ter causado dano ao erário, tem baixa materialidade,
razão pela qual deve se dar ênfase à gestão fiscal do
Município sob a ótica dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Em se tratando de contas de governo, a análise desta Corte
deve estar voltada para a conduta do Chefe do Executivo
na condução da gestão fiscal do Ente, vista de maneira
global. Nesse sentido, mostra-se valiosa a lição de José de
Ribamar Caldas Furtado:
Tratando-se de exame de contas de governo o que
deve ser focalizado não são os atos administrativos
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vistos isoladamente, mas a conduta do administrador
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e
recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações,
pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades
legais em favor do exame da eficácia, eficiência e
efetividade das ações governamentais. Importa a
avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se
reﬂete no resultado da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial.

particularidades que circundam a realidade sob exame,
inclusive, avaliar a questão segundo juízo de oportunidade
e conveniência conectados à relação custo-bene�cio do
processo punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório
em seu Direito Administrativo Sancionador (op. cit. p. 201
e 203).

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

Lembre-se que a tipificação formal é apenas um primeiro
passo no enquadramento da conduta do agente, fruto,
via de regra, de uma leitura preliminar do texto legal,
na perspectiva de incidência da norma. Necessário,
ainda, verificar a adequação material de sua conduta
à norma proibitiva, o que pressupõe valorações mais
profundas, exame de particularidades comportamentais,
circunstâncias concretas, causas e motivações específicas
e relevantes do agir humano, fatores sociais complexos e
inﬂuentes no resultado, enfim, um conjunto interminável
de circunstâncias. Logo, a tipicidade formal é uma espécie
de estágio preliminar no raciocínio jurídico da decisão, não
o estágio definitivo.

Com o exposto, pretende-se demonstrar que a imposição
de sanção ou de consequências jurídicas prejudiciais
ao gestor depende da observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como
independe da identificação da tipicidade formal, devendo
superá-la, pois a reação deve se dar em face da ofensa ao
bem jurídico tutelado, no caso o equilíbrio intertemporal
das contas públicas, que inegavelmente não foi afetada no
caso concreto.
Nesse contexto, cumpre observar o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente
sob o ângulo do subprincípio da insignificância, de maior
utilização no ramo do Direito Penal, mas também aplicável
a outras esferas jurídicas, notadamente na defesa de
direitos fundamentais da pessoa humana.
Tal corolário ganha relevo na análise individualizada
do caso concreto quando é dever do aplicador do
Direito ponderar as circunstâncias em torno do fato, a
natureza do evento, a vida pregressa do agente e outras

O autor lembra que, para a imposição da sanção ou
de qualquer consequência jurídica, não basta a mera
compreensão do fato como norma hipoteticamente
violada, limitando-se a atuação sancionadora ao registro
da infração, sendo este apenas o primeiro passo, exigindose do órgão judicante, ir além:

[...] Todo tipo sancionador é formulado, no plano
legislativo, in abstracto, sem levar em linha de conta
fatores complexos e múltiplos que podem aparecer
nos casos concretos. Descreve-se a conduta proibida
com suporte em um juízo abstrato, valorativo de pautas
comportamentais básicas, levando em conta padrões de
conduta abstratos. Sem embargo, a ocorrência efetiva
da conduta no mundo real torna imperioso o exame
www.tce.es.gov.br

das particularidades do caso concreto, daí emergindo a
possibilidade de uma real conduta que não ofenda, de
fato, o bem juridicamente protegido.
(op. cit. p. 205)
Ao assim agir, será “possível restringir a dureza das leis
abstratas, interpretando-as em conformidade com a
ordem constitucional” (idem, p. 206-207):
Tratar o princípio da proporcionalidade, como se vê,
ainda que implique um mergulho em universo bastante
indeterminado de conceitos e até de valores, não pode
traduzir arbítrio judicial ou administrativo. [...]
Portanto, ancorado nesses princípios, reconhecidos
em fartos precedentes desta Corte de Contas (Parecer
Prévio 81/2014, TC 4482/2008; Acórdão 825/2017, TC
4288/2015; Acórdão 308/2015, TC 2998/2013; Acórdão
64/2015, TC 1972/2006; Acórdão 172/2015, TC 3445/2013;
Acórdão 186/2014, TC 1937/2012), voto por que seja
dado provimento ao presente recurso de reconsideração,
reformando-se o Parecer Prévio 00137/2017-1, proferido
pela Segunda Câmara.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação
que submeto à consideração de Vossas Excelências.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1. CONHECER do recurso de reconsideração, pois presentes
os pressupostos de admissibilidade;
2. NÃO ACOLHER o sobrestamento dos presente autos,
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com fundamento emposado no presente voto;
3. DAR PROVIMENTO, para reformar o Parecer Prévio
00137/2017-1;
4. EMITIR parecer prévio recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson
Arruda Pereira, prefeito municipal no exercício de 2012,
nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES) c/c
art. 132, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013
(Regimento Interno;
5. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios
eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
6. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas, na forma regimental;
7. ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO TC-043/2019 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas:
1.1 CONHECER do recurso de reconsideração, pois
presentes os pressupostos de admissibilidade;
1.2 NÃO ACOLHER o sobrestamento dos presente autos,
com fundamento emposado no presente voto;

1.3 DAR PROVIMENTO, para reformar o Parecer Prévio
00137/2017-1;

termos do artigo 86, §4º, do Regimento Interno.

1.4 EMITIR parecer prévio recomendando à Câmara
Municipal de Ibatiba a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas de responsabilidade do senhor Lindon Jonhson
Arruda Pereira, prefeito municipal no exercício de 2012,
nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES) c/c
art. 132, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013
(Regimento Interno;

Plenário.

1.5 DETERMINAR ao atual responsável pelas contas
municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios
eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
Parecer Prévio, na forma inscrita no art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;

3. Data da Sessão: 07/05/2019 - 13ª Sessão Ordinária do
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges
e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora, nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo)
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

1.6 DAR CIÊNCIA aos interessados e ao ilustre representante
do Ministério Público de Contas, na forma regimental;

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1.7 ARQUIVAR os autos, após certificado o trânsito em
julgado.

§4º, do Regimento Interno

2. Por maioria, nos termos do voto-vista vencedor
do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Vencido o
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
por conhecer, negar provimento, emitir Parecer Prévio
pela rejeição. Parcialmente vencidos o Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, no que tange a fundamentação
utilizada para envio de Parecer Prévio pela aprovação
com ressalva ao Legislativo Municipal, e a Conselheira
Substituta Márcia Jaccoud Freitas, a qual entende pela
infringência ao art. 42 no montante de R$7.925,00, valor
que representa baixa materialidade sendo a irregularidade
passível de ressalva. Absteve-se de votar o Conselheiro
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, condutor do processo nos
www.tce.es.gov.br

Relatora nos termos do art. 86,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretário-geral das sessões em substituição
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Atos da 1ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão 00410/2019-9
Processo: 05815/2013-6
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: PREFEITURA GUARAPARI
Responsável: LUCIANE NUNES DE SOUZA, ATTILA TEIXEIRA
FIALHO, DIANA MARGARA RAIDAN CHACARA, JOAO
MANOEL AZEREDO, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES,
SONIA MERIGUETE, TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO,
ADRIANA TRINDADE FERREIRA, ADRIANI SBARDELOTTI
SERPA, TOLUNIO FERNANDO ROMANELLI, CEZAR CASTRO
MARTINS, ELZAMAR NUNES DA COSTA, JOAO BRANDAO,
LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA, RITA DE CASSIA
NOSSA DE ALMEIDA, SONIA REGINA ROSA SIMOES,
TANIA DA SILVA VIEIRA, MILENA MOLEDO CUNHA
FERREIRA, ASSOCIACAO DOS DOADORES VOLUNTARIOS
DE SANGUE DO MUNICIPIO DE GUARAPARI (ADVSMG),
GREMIO RECR ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE ALEGRE
www.tce.es.gov.br

DE OLARIA, INSTITUTO EXCELLENCE, MECANICA CAUS
EIRELI, RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA
LTDA
Procuradores: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE
CARVALHO (OAB: 9931-ES), FAUSTO ANTONIO POSSATO
ALMEIDA (OAB: 6721-ES), ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA,
ANTONIO PINTO TOSTA, WILER COELHO DIAS (OAB:
11011-ES), THIAGO DE SOUZA PIMENTA (OAB: 11045ES), CINTHYA BASTOS POLASTRELI (OAB: 29169-ES),
RUTELEA MAIOLI PINHEIRO CLAUDIANO (OAB: 14874-ES),
TARCISIO RIBEIRO DIAS SILVA (OAB: 15381-ES), TARCÍSIO
RIBEIRO DIAS SILVA, RUTELÉA MAIOLI PINHEIRO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE
AUDITORIA – REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS A
ESCOLAS DE SAMBA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE
RESSARCIMENTO – IRREGULARIDADES EM PROCESSOS
LICITATÓRIOS E EXECUÇÃO CONTRATUAL - CONTAS
IRREGULARES - MULTA
O EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1 – RELATÓRIO
Este processo trata de Auditoria Ordinária na Prefeitura
Municipal de Guarapari, convertida em Tomada de Contas
Especial, referente ao exercício de 2012 e efetivada
conforme Plano de Fiscalização 68/2013, de que resultou
o Relatório de Auditoria Ordinária 71/2013, em que são
apontados indícios de irregularidades nos procedimentos
licitatórios e na execução contratual do município.
A Instrução Técnica Inicial ITI 48/2014 elencou as
supostas irregularidades e seus responsáveis, sugerindo
sua citação.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

217

ATOS DA 1a CÂMARA

De acordo com voto deste Conselheiro Relator
(303/2014), foi determinada a citação dos responsáveis e
a conversão do processo em Tomada de Contas Especial,
esta última, objeto da Decisão TC 1510/2014 – Plenário.
Devidamente citados os responsáveis, foram apresentadas
razões de defesa e encaminhados os autos ao Núcleo
de Estudos e Análises Conclusivas para elaboração de
Instrução Técnica Conclusiva, em atendimento ao art.
47, inciso III, alínea d, do Regimento Interno deste TCEES
(Res. TC 261/2013).

Responsáveis:

Ramalhete Consultoria (empresa contratada)

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,47 VRTE).

Diana Márgara Raidan Chácara (Secretária de Saúde).

4.1.9- Liquidação irregular de despesas (item 3.4.3 desta
ITC. Processo 22.107/2011).

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora Jurídica).
4.1.5- Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso público
(item 3.3.2 desta ITC. Processo 21.954/2011).

Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal)

Responsáveis:

Adriana Trindade Ferreira (Gerente de Orçamento e
Finanças da Secretaria de Educação)

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Ramalhete Consultoria (empresa contratada)

A Instrução Técnica Conclusiva 4150/2017 manteve os
indícios de irregularidades apontados nos itens a seguir:

Tolúnio Fernando Romanelli (Secretário de Fazenda).

Ressarcimento de R$ 79.000,00 (34.972,77 VRTE).

Sônia Meriguete (Secretária de Educação).

4.1.1– Ausência de plano de trabalho (item 3.1.2.1 desta
ITC). Convênios 06/12 e 09/12. Responsável: Edson
Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal.)

4.1.6- Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso público
(item 3.3.3 desta ITC. Processo 22.107/2011).

4.1.10- Prorrogação irregular da vigência do contrato
com sobrepreço (item 3.5.1 desta ITC. Processo
22.117/2011).

4.1.2- Prestação de contas irregular (item 3.2.1 desta
ITC). Convênio 09/2012.

Responsáveis:

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito
Municipal) e Attila Teixeira Filho (Secretário Adjunto).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Diana Márgara Raidan (Secretária da Saúde).

Sônia Meriguete (Secretária de Educação).

4.1.11- Prorrogação irregular da vigência do contrato
com sobrepreço (item 3.5.2 desta ITC. Processo
21.954/2011).

4.1.3- Prestação de contas irregular (item 3.2.2 desta
ITC). Convênio 06/2012.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito
Municipal):
Milena Molêdo Cunha Ferreira (Gerente Administrativa,
Financeira e Contábil)
Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre de
Olaria (entidade beneficiada)
Ressarcimento de R$ 3.145,00 (1.392,27 VRTE).
4.1.4- Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso público
(item 3.3.1 desta ITC. Processo 22.117/2011).

Tereza Maria Chamoun Merízio (Assessora Jurídica).
4.1.7- Liquidação irregular de despesas (item 3.4.1 desta
ITC. Processo 22.117/2011).

Responsáveis:

Responsáveis:

Responsáveis:

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal)

Tolúnio Fernando Romanelli (Secretária de Fazenda).

Ramalhete Consultoria (empresa contratada)
Ressarcimento de R$96.000,00 (42.498,56 VRTE).

4.1.12- Ausência da quantidade mínima de propostas
(item 3.7 da ITI 48/2014).

4.1.8- Liquidação irregular de despesas (item 3.4.2 desta
ITC. Processo 21.954/2011).

Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Responsáveis:

Elzamar Nunes da Costa (Membro Suplente da CPL).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal)

Tânia da Silva Vieira Rocha (Membro Efetivo da CPL).

Tolúnio Fernando Romanelli (Secretário da Fazenda)

Rita de Cássia Nossa de Almeida (Presidente da CPL em
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exercício).

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria)

Lúciane Nunes de Souza (Pregoeira).

Tereza Maria Chamoun Merízio (Assessora Jurídica).

Ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).

4.1.13- Contratação irregular de show. Processos
18.859/2011 (Item 3.9.1 da ITI 48/2014).

4.1.18- Descrição insuficiente do objeto licitado.
Processo 21.530/2011 (Item 3.11.2 da ITI 48/2014).

4.1.23- Ausência de parecer jurídico prévio para
examinar e aprovar as minutas do edital e do contrato.
Processo 21.268/2011 (item 3.14.2 da ITI 48/2014).

Responsáveis:

Responsáveis:

Responsáveis:

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria).

João Manoel Azeredo (Secretário de Fiscalização).

Lúciane Nunes de Souza (Pregoeira).

4.1.14- Contratação irregular de show. Processo
7.442/2012 (Item 3.9.2 da ITI 48/2014).

Cézar Castro Martins (Procurador Adjunto).

4.1.24- Ausência de fiscalização do contrato. Processo
21.268/2011 (item 3.14.3 da ITI 48/2014).

Responsáveis:

Responsável:

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

4.1.19- Ausência de fiscalização do contrato. Processo
21.530/2011 (Item 3.11.3 da ITI 48/2014).

Lúcia Maria Roriz Verissimo Portela (Procuradora Geral).

Responsável:

4.1.15- Contratação irregular de show. Processo
18.853/2011 (Item 3.9.3 da ITI 48/2014).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Em consequência, a Instrução Técnica Conclusiva
4150/2017 opina pela conversão dos autos em Tomada
de Contas Especial com ressarcimento ao erário e
julgamento pela irregularidade das contas e aplicação
de multa em relação aos responsáveis acima, de forma
solidária, conforme demonstrativos constantes da parte
final da peça conclusiva.

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria).

Responsáveis:

4.1.20- Liquidação irregular de despesas. Processo
21.530/2011 (Item 3.11.4 da ITI 48/2014).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Responsáveis:

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal):

4.1.16- Ausência de fiscalização nos contratos de shows.
Processos 18.859/2011, 7.442/2012 e 18.853/2011
(Item 3.10 da ITI 48/2014).

João Manoel Azeredo (Secretário de Fiscalização)

Responsável: Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito
Municipal).

Ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).
4.1.21- Ausência de parecer jurídico prévio para
examinar e aprovar as minutas do edital e do contrato.
Processo 21.267/2011 (item 3.13.2 da ITI 48/2014).

4.1.17- Ausência de motivação, razoabilidade e
interesse público. Processo 21.530/2011 (Item 3.11.1 da
ITI 48/2014).

Responsáveis:

Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal)

4.1.22- Ausência de fiscalização do contrato. Processo
21.267/2011 (item 3.13.3 da ITI 48/2014).

João Manoel Azeredo (Secretário de Fiscalização)

Responsáveis:

Cézar Castro Martins (Procurador Adjunto)

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Lúciane Nunes de Souza (Pregoeira).

www.tce.es.gov.br

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Opina também pela exclusão da irregularidade descrita
no item 3.8 da ITI 48/2014 - utilização de elemento
de despesa incorreto – eis que não produziu reﬂexos
efetivos diante dos limites com o gasto de pessoal
definidos na LRF e não foram indicados os responsáveis;
ou, alternativamente, seja apartada a irregularidade,
para a citação dos agentes responsáveis, em que pese
não terem sido identificados no RAO 71/2013.
Sugere, por fim, expedição de comunicação de diligência
ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre
de Olaria, para que, no prazo de 10 dias (art. 292, §2º, da
Res. TC 261/2013), fizesse a juntada dos seus respectivos
atos constitutivos, de modo que a regularização
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processual convalide todos os atos praticados pela
entidade, em homenagem aos princípios da celeridade,
da razoável duração do processo e da efetividade.
O Ministério Público de Contas se manifesta (Manifestação
58/2018) por que seja oportunizada ao Grêmio Recreativo
acima a ratificação da defesa apresentada, bem como a
regularização da representação neste processo, com a
juntada de contrato social e em seguida elaboração de
nova Instrução Técnica Conclusiva quanto ao item de
irregularidade relativo à responsabilidade da entidade,
com renovação de vistas dos autos ao parquet.
A Decisão Monocrática 488/2018 determinou a
notificação da entidade mencionada, o que se concretizou
conforme Certidão 1278/2018 do Núcleo de Controle de
Documentos.
Por meio da Petição 659/2018, o Grêmio Recreativo (...)
de Olaria vem aos autos esclarecer que o presidente da
instituição à época da apresentação de defesa não faz
mais parte dos seus quadros, tendo sido eleita a Senhora
Camila Simões Costa, que firmou nova procuração ao
advogado já constituído e que subscreve a petição à qual
anexa ata de assembleia geral ordinária.
O Núcleo de Controle Externo de Normatização da
Fiscalização – NNF, por meio da Manifestação Técnica
407/2018, afirma que a entidade apresentou documento
em que ratificou a defesa apresentada, indicou novo
representante da entidade e juntou ato de AGO em que
foi eleita nova presidente, devidamente registrado no
Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, considerando
sanada a nulidade.
Manifesta-se em seguida o Ministério Público de Contas,
opinando, sucintamente, pela inocorrência de prescrição,

rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva
arguídas pelo Senhor Edson Figueiredo Magalhães, Sônia
Regina Rosa Simões e Tereza Maria Chamoun Merizio;
pela rejeição do pedido de intervenção de terceiro
formulado pela OAB/ES e no mérito, acompanhando
a Instrução Técnica Conclusiva, pela manutenção das
irregularidades, acrescendo argumentos a respeito da
afronta à Lei de Licitações, irregularidade na prestação
de contas de convênio, terceirização de serviços
permanentes e liquidação irregular de despesa, opinando
ao final pela irregularidade das contas, com aplicação de
multa aos responsáveis e condenação ao ressarcimento.
Por remessa da Secretaria do Ministério Público de
Contas vieram os autos a este Gabinete para emissão de
voto.
Destacar, por fim, que há pedidos de sustentação oral
firmados em favor de Emmanuelle Vieira Silva (ﬂ. 2227,
vol. X), Cézar Castro Martins (ﬂ. 3573, vol. XVII), Diana
Márgara Raidan Chácara (ﬂ. 4367, vol. XXI), Sônia Regina
Rosa Simões (ﬂ. 5679, vol. XXVIII), João Cézare Magnago
(ﬂ. 5934, vol. XXIX) e Adriana Trindade Ferreira (ﬂ. 5967,
vol. XXIX).
Na sessão da 1ª Câmara realizada no dia 31 de outubro
de 2018, foi procedida sustentação oral pelo Dr. Fausto
Antônio Possato Almeida, representando os senhores
Cézar Castro Martins - Procurador Adjunto e João Manoel
Azeredo - Secretário de Fiscalização. Preliminarmente foi
alegada a prescrição intercorrente. Também apresentou
sustentação oral o Dr. Marlilson Machado Sueiro de
Carvalho, representando o senhor Edson Figueiredo
Magalhães - Prefeito Municipal à época. Foram deferidos
os respectivos pedidos de juntada de memorial dos
representantes legais.
www.tce.es.gov.br

Processo retirado de pauta, enviado à área técnica e ao
Ministério Público para análise e manifestação.
O Núcleo de Controle Externo de Normatização da
Fiscalização – NFF elaborou a Manifestação Técnica
1922/2018 em que opina pelo acolhimento parcial das
justificativas do Senhor Edson Figueiredo Magalhães para
afastar as irregularidades constantes dos itens 4.1.13,
4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.22 e 4.1.24;
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
33/2019 (evento processual nº53), diverge da
manifestação técnica e ratifica seu parecer anterior,
pela manutenção daquelas irregularidades, relativas
à contratação irregular de show, bem como à ausência
de fiscalização do contrato, cujos efeitos entende devam
ser analisados em conjunto com as demais infrações
apontadas neste processo.
Eis o relatório
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Quanto às questões preliminares
2.1.1 O Senhor Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito
Municipal) alega ausência de imputação concreta de
fatos específicos, cuja argumentação é no sentido de
que não cabe a responsabilização genérica do Chefe
do Executivo municipal por tudo o que acontece no
âmbito da administração, eis que sua responsabilidade
é subjetiva. Cita e destaca precedente do TJ-RS, em
que se afirma que o prefeito Municipal não pode ser
responsabilizado por ato cujo dever de o�cio era da
Procuradoria do Município.
A Instrução Técnica Conclusiva 4150/2017 analisa os
argumentos de defesa e afirma, de início, inexistirem
nos autos prova ou alegação de desconcentração ou
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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delegação de poderes, do prefeito aos demais agentes,
na Administração Municipal de Guarapari, naquele
exercício.
A ITC se baseia na jurisprudência pacífica do TCU quanto
à possibilidade de responsabilização do ordenador de
despesas por todos os atos praticados pelos membros
de sua equipe, a fim de assegurar a legalidade e a
regularidade das despesas, comportando exoneração da
responsabilidade quando comprovada a inevitabilidade
do fato lesivo.
Refuta ainda a jurisprudência trazida pela defesa, por
se referir a um caso específico, ao passo que o prefeito
municipal atuou em todos os casos analisados neste
processo, autorizando a contratação, homologando os
processos licitatórios, e firmando contratos.
Destaca também a ITC 4150/2017 que em todos os pontos
do RAO 71/2013 e ITI 48/2014, constam claramente a
“conduta” específica, com a descrição da ação ou omissão
que resultou nas respectivas irregularidades.
Assim, a ITC opina pela rejeição da preliminar suscitada.
Acolho integralmente os argumentos da área técnica,
assim como aqueles trazidos pelo Ministério Público de
Contas, de que destaco:
Portanto, extrai-se tanto das disposições constitucionais,
quanto dos entendimentos jurisprudenciais, que o
ordenador de despesas assume a responsabilidade
por todos os atos de gestão praticados, pessoalmente
ou não. É obrigação pessoal a prestação de contas, de
modo a demonstrar efetivamente a regular aplicação dos
recursos públicos.
Deve-se, portanto, esclarecer desde logo que a
responsabilidade subjetiva na seara do direito público

assume feições específicas. De modo especial, nos
casos de prestação de contas por parte do gestor, pois
a ele compete demonstrar que geriu corretamente a
coisa pública, bem como que os recursos públicos a ele
confiados foram aplicados de maneira legal e eficiente.
Assim, o descumprimento da obrigação que lhe foi
constitucionalmente atribuída, seja pela constatação de
qualquer ilegalidade de despesa, seja pela verificação de
irregularidades de contas, resulta em responsabilização
subjetiva na modalidade culpa presumida, invertendose o ônus da prova, de modo que caberá ao gestor
(ordenador de despesas) comprovar a ausência de culpa
pela ilegalidade/irregularidade imputada.
[...]
O ordenador de despesa tem o ônus de demonstrar a
regular aplicação dos recursos públicos, presumindose sua responsabilidade por irregularidade material ou
formal na liquidação da despesa, salvo se ele conseguir
justificar que a irregularidade foi praticada exclusivamente
por subordinado que exorbitou das ordens recebidas.
(TCU, Acórdão 7.575/2015 – Primeira Câmara);

da procuradoria, alega preliminarmente, cerceamento
de defesa uma vez que o Termo de Citação 654/2014,
acompanhado da ITI 48/2014, não teria esclarecido os
fatos relevantes; que desempenhou atividades privativas
de advogado e não como gestor ou responsável por
recursos; que o advogado não deve ser punido por adotar
postura que divirja da postura do órgão de controle e que
seus pareceres emitidos tinham caráter opinativo, não
vinculativo.
A Instrução Técnica Conclusiva 4150/2017, quanto
ao suposto cerceamento de defesa que foi enviado
à defendente, junto com o termo de citação, cópia
integral da ITI 48/2014, ﬂs. 3945-4077, que contém
todas as informações acerca da conduta, do nexo,
dos fatos e ações ou omissões em relação aos agentes
responsabilizados e que isso se faz em cumprimento a
norma regimental, Resolução TC 621/2013, que em seu
artigo 313 estabelece regras formais processuais a serem
observadas na elaboração das peças instrutórias, entre
as quais, nos incisos I e II, descrição precisa do conteúdo
do processo e identificação de todos os elementos que
sirvam ao exame da matéria.

Há que se ressaltar que a responsabilidade subjetiva, na
modalidade culpa presumida, em nada se assemelha com
a responsabilidade objetiva, uma vez que naquela invertese o ônus da prova em razão do dever constitucional do
gestor em prestar contas da boa aplicação dos recursos
públicos que lhe foram confiados, enquanto nesta o
elemento culpa nem sequer é analisado, uma vez que
para a sua configuração basta a relação de causalidade
entre a ação ou omissão e o dano suportado pelo erário
municipal.

De acordo com a ITC, a extensão e riqueza de argumentos
das justificativas, demonstra o pleno conhecimento do
conteúdo da ITI.

2.1.2 A Senhora Sônia Regina Rosa Simões, assessora

Cita doutrina sobre a responsabilidade do parecerista

www.tce.es.gov.br

Quanto ao segundo ponto, argumenta a ITC ser
desnecessário, para a responsabilização perante o
Tribunal de Contas, que os atos tenham sido praticados
por agente na função de ordenador de despesas, gestor
ou responsável pela aplicação de recursos públicos,
bastando que tenha contribuído para a efetivação da
irregularidade.
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jurídico pela regularidade da despesa pública, assim
como precedente do Tribunal de Contas da União e o
Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), que
em seu art. 32, afirma que “o advogado é responsável
pelos atos que, no exercício profissional praticar com
dolo ou culpa”.

O MS 24.631-DF, julgado também em 09/08/2007, tratou
de caso concreto em que foi reconhecida a natureza
meramente opinativa de parecer, que também não se
referia a licitações e contratos da Administração Pública;
foi deferida a segurança e o impetrante excluído do rol de
responsáveis do processo em trâmite no TCU.

Em relação ao debate havido no processamento do
Mandado de Segurança 24.073, a ITC observa que
defendente desconsiderou o histórico das decisões do
STF sobre a responsabilidade do advogado parecerista
(MS 24.073-DF; MS 24.584; MS 24.631-DF e 27.867-DF),
fixando-se apenas na primeira (MS 24.073-DF).

Por fim, o MS 27.867, teve seguimento negado em
decisão monocrática e seu julgamento ocorreu em sede
de Agravo Regimental, onde se reafirmou que “[..] é
possível a responsabilização de advogado público pela
emissão de parecer de natureza opinativa nas situações
em que restar configurada a existência de culpa ou erro
grosseiro”,

Neste, MS 24.073-DF, ficou assentado que os pareceres
exarados em processos administrativos teriam caráter
opinativo e que a responsabilidade do parecerista
apenas ocorreria em caso de erro grosseiro ou de dolo
ou culposa.
Já o MS 24.584-DF, julgado em 09/08/2007, o STF
firmou o entendimento de que a manifestação jurídica
sobre minutas de editais de licitação, de contratos,
de acordos, de convênios e de ajustes, tem natureza
vinculante, e não meramente opinativa, de sorte que
o emitente do parecer terá responsabilidade solidária
com a autoridade que vier a praticar o ato, uma vez que
o dispositivo deixa claro que deverá haver aprovação
da assessoria jurídica, condicionando a prática do ato à
aprovação do parecerista, havendo, assim, segundo o
STF, compartilhamento de poder decisório.
Nesse mesmo julgado o STF assentou, que o parecer
referente ao reconhecimento de casos de dispensa
e inexigibilidade, tem caráter opinativo, subsistindo
responsabilidade apenas quando elaborado com erro
grosseiro ou culpa em sentido amplo.

A ITC 4150/2017 opina pela rejeição das preliminares
relativas a cerceamento de defesa (item a) e ao fato de
não ser a defendente ordenadora de despesa (item b);
e pelo seu acolhimento quanto à jurisprudência do STF
em relação à responsabilidade do advogado parecerista,
para que seja levada à discussão no caso concreto a ser
analisado quanto ao mérito.
2.1.3 - OAB – Terceiro interessado em favor de Sônia
Regina Rosa Simões
Neste ponto, a ITC 4150/2017 se reporta à Manifestação
Técnica 00209/2015-6 (ﬂs. 6585-6586), no sentido
de que a petição da OAB-ES é muito semelhante à
defesa apresentada pela Senhora Sônia, de modo que
os argumentos da defesa, repetidos pela OAB serão
objeto de análise, quando analisada a defesa da agente
responsável.
Por despacho às ﬂs. 6608 este Relator acolheu a
manifestação técnica e encaminhou os autos ao Núcleo
de Estudos e Análises Conclusivas – NEC para elaboração
www.tce.es.gov.br

de instrução técnica conclusiva.
A ITC analisou então os argumentos trazidos pela OABES, refutando o argumento sobre inexistência de máfé, culpa ou erro inescusável, sob o argumento de
que o parecer emitido pela advogada defendida, se
caracteriza como “parecer omisso, tendencioso e
desarrazoado, pois contrário às normas e aos fatos,
cabendo a responsabilização da parecerista, conforme
jurisprudência do TCU (Acórdão TCU 2.753/2008,
Acórdão TCU 1337/2011, Acórdão TCU 825/2014) ”.
Sustenta ainda a ITC 4150/2017, que ao confrontar o
apontamento da ITI quanto à atuação irregular da agente
em sua manifestação a OAB/ES ultrapassa os limites das
prerrogativas para adentrar o mérito da irregularidade
imputada, o que extrapola a possibilidade da intervenção
prevista no Estatuto da OAB.
A ITC 4150/2017 conclui no sentido de que analisadas
a peça de defesa bem como a apresentada pela OAB/
ES, não prosperaram as alegações de incompetência
dos tribunais de contas em julgar atos de advogados
públicos (Acórdão TCEES 1803/2015-Plenário; Acórdão
TCEES-455/2016-Plenário) e impossibilidade de
responsabilização do advogado parecerista por suas
manifestações (vide STF MS 24.584; STF MS 24.631;
Acórdão TCU 343/2008-Plenário; Acórdão 190/2001–
TCU–Plenário; Acórdão TCU 2.189/2006–Plenário;
Acórdão TCU 3052/2013-Plenário; Acórdão TCU
1560/2014–Plenário), razão por que opina a ITC pela
rejeição das preliminares.
2.1.4 - Tereza Maria Chamoun Merízio
A defendente suscita preliminarmente a ilegitimidade do
assessor jurídico, alegando que o parecer emitido não é
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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vinculativo, mas obrigatório, citando o entendimento do
STF no MS 24631, no sentido de que o advogado público
não responde por perda e danos nos casos de elaboração
de pareceres jurídicos facultativos e obrigatórios.
A ITC 4150/2017 reafirma a argumentação sustentada na
análise das preliminares suscitadas pela Senhora Sônia
Regina Rosa Simões, que as decisões do STF consolidavam
a posição do TCU no sentido da responsabilização do
parecerista, conforme decisões relativas aos mandados
de segurança MS 24.073-DF; MS 24.584; MS 24.631-DF e
27.867-DF, cuja conclusão é no seguinte sentido:
[..] é possível a responsabilização de advogado público
pela emissão de parecer de natureza opinativa nas
situações em que restar configurada a existência de culpa
ou erro grosseiro. (27.867-DF).
A ITC 4150/2017 cita jurisprudência do TCU no mesmo
sentido (Acórdão TCU 1964/2010) e opina pelo não
acolhimento da preliminar suscitada.
2.2. QUANTO AO MÉRITO
A Instrução Técnica Inicial ITI 48/2014, aponta os indícios
de irregularidades resultantes das constatações da equipe
de fiscalização deste Tribunal, constantes do Relatório de
Auditoria Ordinária RAO 71/2013.

06/12, Associação de Doadores de Sangue e Convênio
09/12, Escola de Samba (Processos 22.048/2011 e
21.735/2012) - item 1 da ITI 48/2014.
Base legal: art. 116, §1º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, da
Lei Federal nº 8.666/93.

subvenção social com o objetivo de completar, ampliar e
consolidar as ações de saúde e ação social desenvolvida
pela associação beneficiária, o que ajudava na questão
de saúde pública, protegia a vida humana e, ainda,
colaborava com a prestação de um serviço de qualidade.

Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito
Municipal.

O defendente não traz qualquer fundamentação
doutrinária ou jurisprudencial.

Conduta: assinar convênio, repassando recursos públicos
à entidade privada, sem exigir a apresentação do
competente plano de trabalho.

A ITC 4150/2017, destaca que o defendente não contesta
a ausência de plano de trabalho nos convênios citados,
mérito e motivo do apontamento de irregularidade.

A ITI 48/2014 apontou nos processos de transferências de
recursos públicos mediante os convênios 06/12 e 09/12,
com entidades privadas, a ausência dos respectivos
planos de trabalho.

Analisando a documentação acostada aos autos, verificase à ﬂs. 267 e 381, os termos dos convênios 09/2011
e 06/2011 assinados pelo ex-prefeito municipal, em
que não constam plano de trabalho, com a necessária
identificação do objeto, metas a serem atingidas, etapas
da execução e de aplicação dos recursos, com cronograma
de desembolso e previsão de início e fim da execução do
objeto, conforme determina o art. 116, §1º, I a VI, da Lei
8.666/93.

O Convênio 09/2012 teve como objeto a cooperação
técnico-financeira entre a PMG e a Associação dos
Doadores Voluntários de Sangue do Município de
Guarapari (ADVSMG), através do repasse de R$ 80.000,00
(oitenta mil reis) na forma de subvenção, visando
complementar, ampliar e consolidar as ações de saúde
e a ação social desenvolvidas pela Associação. Foram
constatadas ausência de plano de trabalho e prestação
de contas irregular.

A ITC conclui opinando no sentido de ocorreram atos
ilegais configurando inconteste a responsabilidade do
Senhor Edson Figueiredo Magalhães.

Passo então ao exame dos indícios de irregularidades
apontados, assim como dos argumentos de análise
técnica e daqueles trazidos pelo Ministério Público de
Contas.

O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, em relação ao
convênio 6/2012, alega que Guarapari é cidade turística
e deve criar opções de entretenimento e lazer para
moradores e turistas, sendo o samba parte integrante da
cultura nacional.

O Ministério Público de Contas, em parecer proferido pelo
seu Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira, acresce razões e
argumentos no mesmo sentido, afirmando que se trata
de inescusável violação aos arts. 116, §1º, incisos I a VII
(item 3.1.2.1) da Lei n. 8.666/1993, consubstanciando a
teor do art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da LC n. 621/12,
grave infração à norma legal, razão mesma que o Superior
Tribunal Eleitoral considera que o descumprimento da lei
de licitações importa irregularidade insanável.

2.2.1 - Ausência de plano de trabalho – Convênio

Quanto ao Convênio 09/12, afirma tratar-se de

Cita ainda o MP, o Acórdão TCU 899/2004 – 2ª Câmara,

Tais irregularidade foram objeto de citação aos
responsáveis que apresentaram suas justificativas e
essas foram analisadas pela Instrução Técnica Conclusiva
4150/2017.

Convênio 06/12, repasse de recursos para o carnaval
de Guarapari de 2012 ao Grêmio Recreativo Escola de
Samba Mocidade Alegre de Olaria.
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em que se afirma que o Plano de Trabalho não é uma
mera carta de intenções; é, sim, importante ferramenta
de controle gerencial pelo órgão concedente. É por
meio do plano de trabalho que a Entidade, nos termos
do § 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/1993, certifica-se
da legalidade, da legitimidade e da economicidade do
acordo celebrado, cria-se a possibilidade de atestar
que as obras advindas da correta aplicação do plano de
trabalho, estarão adequadas e prontas a cumprir sua
função maior: oferecimento à população de serviço de
utilidade pública pelo menor preço e de melhor qualidade
em pleno funcionamento.
2.2.2 - Prestação de contas irregular (Item 2 da ITI
48/2014).
Convênio 09/12 (item 2.1 da ITI 48/2014).
Base legal: Art. 2º, §2º, da Lei 3.377/2012; cláusulas 3.1
e 5.1 do Convênio 009/2012; art. 70, parágrafo único da
CF/88, reproduzido no art. 70, parágrafo único da CE/89;
princípios da Legalidade e da Moralidade, esculpidos no
caput do art. 37 da CF/88; princípios da Finalidade e do
Interesse Público inseridos no caput do art. 32 da CE/89.
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães -Prefeito Municipal.
Attila Teixeira Filho - Secretário Adjunto.
Tolúnio Fernando Romanelli - Secretário Municipal da
Fazenda.
Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do
Município de Guarapari - ADVSMG.
A ITI 48/2014 apontou a inconsistência na prestação de
contas do Convênio 09/12, relatada no RAO 71/2013,
onde, dos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) repassados

pela prefeitura à Associação dos Doadores de Sangue
do Município de Guarapari - ADVSMG, R$ 880,67 foram
utilizados para o pagamento de gastos anteriores à
vigência do convênio.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, além das questões
preliminares já analisadas, alega, quanto ao mérito, em
síntese, que o prefeito não é fiscal de convênio, não
sendo possível a sua responsabilização; que apenas 1%
dos recursos repassados teriam sido dispensados com
gastos anteriores à vigência do convênio e que não há
nisso qualquer irregularidade, eis que não há, nos termos
do instrumento de convênio, cláusula restritiva quanto ao
período em que as despesas poderiam ser empenhadas.
Destaca ainda a burocracia na tramitação do processo
para repasse da subvenção pública, de que resulta
em demora na liberação dos recursos e dificulta a
continuidade dos serviços prestados pela entidade.
O agente responsável não apresenta documentos
comprobatórios dos fatos que alega, nem traz
fundamentação doutrinária ou jurisprudencial.
A ITC 4150/2017 considera improcedente o argumento
da defesa, que reconhece a ocorrência de despesas
anteriores à vigência do convênio, mas alega não haver
restrição para tal prática, o que contraria regras específicas
de direito financeiro e orçamentário - Instrução Normativa
STN 01/97 (art. 8º), Portaria Estadual AGE/SEMFA
01/2006 (art. 9º), Decreto Estadual 2737/2011 (art. 40,
caput e inciso IV) - e cita jurisprudência do TCU (Acórdão
4478/2015), no sentido de que eventual demora no
recebimento dos recursos não exime o responsável pela
execução do ajuste de demonstrar o nexo de causalidade
entre os pagamentos efetuados e o objeto conveniado.
www.tce.es.gov.br

Também não se sustente, segundo a ITC 4150/2017, a
alegação de ausência de responsabilidade do prefeito
sobre os recursos repassados mediante convênio, eis
que este participou da celebração do convênio, assinou
o termo e autorizou o repasse de recursos.
Sobre o tema, transcrevem-se julgados do TCU, trazidos
na ITC:
Acórdão TCU 2359/2011:
O sr. Iron (...) deve responder pelo dano pois, na
qualidade de signatário do Convênio n° 2142/2000 e
gestor do ajuste, tinha a obrigação de comprovar a boa e
regular aplicação dos recursos públicos a eles confiados,
cabendo-lhe o ônus da prova (Enunciado de Decisão/TCU
176). (AC-2359-36/11-P). (g.n.)
Acórdão TCU 2059/2015.
A responsabilidade do prefeito na execução de convênio
advém da sua condição de signatário do ajuste, que o
faz garantidor da correta aplicação dos recursos. Assim,
mesmo que não pratique atos referentes à execução,
deve adotar providências para que esta ocorra dentro
dos parâmetros legais, sob pena de responder por culpa
in eligendo ou culpa in vigilando. (Acórdão 2059/2015
Plenário (Recurso de Revisão, Relator Ministro Benjamin
Zymler) . (g.n.).
A ITC 4150/2017 também considera que, apesar de
previsão contratual de que a prestação de contas deveria
ser analisada pela Secretaria da Fazenda ou órgão
responsável, tal situação difere do caso presente quando
as contas não são prestadas.
Neste caso concreto, no entanto, a ITC 4150/2017
considera tratar-se somente de irregularidade formal,
levando em conta demonstrante (Quadro 1) apresentado
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224

ATOS DA 1a CÂMARA

na ITI 48/2014 (ﬂs. 3948-3949), assim como as alegações
de defesa da entidade beneficiada (ﬂs. 5565-5615), que
comprovam que os valores despendidos (R$880,67),
guardam relação com a atividade desenvolvida pela
entidade, e consequentemente com o objeto do
convênio, afastando-se, assim, o dano ao erário.
Conclui então a ITC no sentido da manutenção da
irregularidade, sugerindo o afastamento do dano ao
erário e a aplicação de multa, em relação ao Senhor
Edson Figueiredo Magalhães.
O Senhor Attila Teixeira Filho, Secretário adjunto de
Fazenda, alega em sua defesa, não ter havido qualquer
omissão de sua parte, pois considerou que as contas
foram regularmente prestadas e que todas as despesas
realizadas são coerentes com as atividades da associação,
que não tem fonte de receitas e recebe recursos da
prefeitura há mais de uma década, sem constar qualquer
reprovação em suas contas por parte da administração
ou do Tribunal de Contas.
A ITC 4150/2017 considera que o agente não apresenta
justificativas adequadas e suficientes para elidir a
irregularidade apontada. Contudo, como já foi dito
acima, os pagamentos anteriores à vigência do convênio
são irregularidades meramente formais, uma vez que há
comprovação na ITI (Quadro 1) assim como nas alegações
de defesa da entidade beneficiada (ﬂs. 5565-5615) que
os valores despendidos (R$880,67) guardam relação com
a atividade desenvolvida pela associação, assim como
com o objeto do convênio, afastando-se, assim, o dano
ao erário.
Também em relação ao Senhor Attila Teixeira Filho, a ITC
4150/2017 opina pela manutenção da irregularidade,
sugerindo o afastamento do dano ao erário e a aplicação

de multa.
O Senhor Tolúnio Fernando Romanelli, Secretário
Municipal da Fazenda, alega em sua defesa que as
despesas em questão, realizadas antes da vigência do
convênio, com pedágio, tinham o objetivo de transportar
doadores de sangue do município para os hospitais da
grande Vitória.
A ITC 4150/2017 alega que embora não tenha sido
alegada a ilegitimidade passiva do agente, em razão da
ausência de conduta �pica e nexo de causalidade, que no
caso excluem a sua culpabilidade, não foi imputado ao
agente – e não existe no processo analisado – nenhum
ato comissivo ou comissivo, relativo à sua função, do qual
tenha resultado a irregularidade descrita.
A conduta omissiva apontada – “omitir-se quanto ao não
saneamento das irregularidades contidas na prestação
de contas” - não permite concluir, conforme afirma a
instrução conclusiva, que tinha o agente, na sua função, a
obrigação de analisar ou apreciar as prestações de contas
dos recursos repassados ou, ainda, que o tenha feito,
mesmo que de forma equivocada, responsabilidade essa,
na verdade, atribuída ao então Secretário Adjunto, Attila
Teixeira Filho.
Assim, a ITC 4150/2017 considera prejudicada a análise
do mérito das alegações da defesa e pugna por afastar
a irregularidade em relação ao Senhor Tolúnio Fernando
Romanelli.
A Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do
Município de Guarapari alega em sua defesa que o
convênio anterior findou em 28/12/11 e o Convênio 09/12
só foi firmado em 28/03/12; nesse período continuou
a prestar os serviços de coleta de sangue, incorrendo
www.tce.es.gov.br

em despesas regulares, embora suas receitas sejam
advindas, majoritariamente, da prefeitura municipal.
A ITC 4150/2017 analisa os termos e condições do
convênio, afirmando que os repasses da prefeitura
perfazem a maior parte da receita da entidade, de modo
que os valores repassados devem ser utilizados ao longo
do ano, sem restrição quanto à pertinência entre a época
do repasse e das despesas incorridas, com previsão
de uma única prestação de contas, ao final do mês de
dezembro.
Conclui então a ITC que se a entidade concedente
(prefeitura) atua em desacordo com a legislação e
estabelece esse procedimento como cláusula do convênio
(prestação de contas anual ao invés do procedimento
legal de liberação da terceira parcela após a prestação
de contas da primeira) não é razoável imputar à entidade
beneficiária a responsabilidade pela conduta irregular,
razão por que opina pelo afastamento da irregularidade
em relação a ADVSMG.
Assim, quanto ao Convênio 09/2012, fica afastado o
ressarcimento e mantida a irregularidade com aplicação
de multa ao Senhor Edson Figueiredo Magalhães e ao
Senhor Attila Teixeira Filho; e afastada a irregularidade
em relação ao Senhor Tolúnio Fernando Romanelli e
à Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do
Município de Guarapari.
2.2.3 – Prestação de contas irregular - Convênio 06/12
(item 2.2 da ITI 48/2014 e 3.2.2 da ITC).
Base legal: Art. 2º, parágrafo único, e 3º, parágrafo
único, ambos da Lei 3.362/2012; cláusulas 1.1, 1.2, 3.1
e 5 do Convênio 006/2012; art. 70, parágrafo único da
CF/88, reproduzido no art. 70, parágrafo único da CE/89;
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princípios da Legalidade e da Moralidade, esculpidos no
caput do art. 37 da CF/88; princípios da Finalidade e do
Interesse Público inseridos no caput do art. 32 da CE/89.
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães -Prefeito Municipal.
Milena Molêdo Cunha Ferreira - Gerente Adm. Fin. e
Contábil.
Tolúnio Fernando Romanelli - Secretário Municipal da
Fazenda
Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre de
Olaria.
De acordo com a ITI 48/2014, em razão do exíguo tempo
entre a aprovação da Lei 3.362/2012 e o repasse dos
recursos (três dias antes do carnaval), a escola de samba
Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre de
Olaria recebeu os recursos no lugar da Liga da Escolas de
Samba porque esta última se encontrava inadimplente
com a Receita Federal, tendo sido assinado um termo
de convênio sem os requisitos essenciais – plano de
trabalho, objeto, metas, cronograma e plano de aplicação
dos recursos.
O relatório de auditoria constatou notas fiscais com data
de emissão anterior à vigência do convênio – 15/02/2012
a 05/04/2012 – no valor de R$ 25.096,14, datadas de
novembro e dezembro de 2011, quando o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre de Olaria,
não era a entidade selecionada para firmar o referido
convênio e sim a Liga das Escolas de Samba.
Foram constatados ainda, diversos pagamentos, no total
de R$3.145,00, não vinculadas ao objeto do convênio.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, em sua defesa,

alega que não pode ser responsabilizado por não ser
fiscal do convênio e que os gastos com combus�vel
e alimentação atenderam a voluntários que dedicam
tempo às atividades carnavalescas, tendo que se deslocar
para outros municípios para comprar materiais visando
a confecção de fantasias; alega ainda que a análise das
contas apresentadas era responsabilidade da Gerente
Administrativa, Financeira e Contábil.

objeto do convênio e inexistência de dano ao erário;
por outro lado, o montante de R$3.145,00 (três mil,
cento e quarenta e cinco reais) gastos em transporte,
combus�vel e alimentação, itens desvinculados do objeto
do convênio, conforme Quadro 2, ﬂ. 3961-3962, não foi
justificado pela defesa.

A Senhora Milena Molêdo Cunha Ferreira, Gerente
Administrativa, Financeira e Contábil, alega, em síntese,
ter analisado as contas prestadas pela entidade e ter
concluído por sua total conformidade com a lei e o
convênio.

Denota-se límpida burla ao Princípio da finalidade
insculpido no art. 37, “caput”, da Constituição Federal
e art. 32, “caput”, da Constituição do Estado do Espirito
Santo.

Acresce argumento quanto ao papel cultural da escola
de samba e a necessidade do gasto com alimentação e
transporte de voluntários, afirmando, por fim, que não é
irregular o pagamento de despesas anteriores à vigência
do ajuste.
A ITC 4150/2017 refuta as alegações de defesa, que
reconhece ter havido despesas anteriores à vigência
do convênio, eis que, mesmo previsíveis, não foram
incluídas no convênio de forma a atender às exigências
normativas.

Cabe destacar a manifestação do Ministério Público de
Contas que, quanto a este ponto, observa:

Frisa-se que “o desvio de finalidade ocorre quando os
recursos são aplicados em finalidade diversa daquela
anteriormente pactuada ou ainda quando o escopo
específico da avença não é atendido em decorrência de
irregularidade na execução do ajuste” (TCU, Acórdão
1798/2016 – Primeira Câmara, Rel. arcos Bemquerer).

Refuta-se também a pretensão do ex-Prefeito de não
ser responsabilizado, uma vez que gestor é signatário
do convênio, a quem incumbe, portanto, o dever legal
de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos
públicos a ele confiados.

Ante o exposto, acompanho o opinamento técnico
quanto a manutenção das irregularidades (pagamento
de despesas realizadas previamente à vigência do
convênio e pagamentos de despesas desvinculadas
do objeto), afastando-se o ressarcimento quanto ao
pagamento de despesas realizadas previamente à
vigência do convênio e mantendo o ressarcimento de
R$ 3.145,00 (1.392,27 VRTE) relativo ao pagamento
de despesas desvinculadas do objeto com aplicação de
multa pelas duas irregularidades.

Quanto aos pagamentos extemporâneos à vigência do
convênio (R$25.096,14), assim como a ITC 4150/2017,
entendemos que deve ser afastado o ressarcimento
acima, vez que se comprovou sua pertinência com o

A ITC afirma que a defendente reconhece sua função de
analisar a prestação de contas apresentada assim como
o fato de ter havido despesas anteriores à vigência do
convênio, mas alega, sem fundamentação jurídica, não
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haver restrição para tal prática.
Conforme se verifica nos autos, às ﬂs. 600, a Secretária
Adjunta da SEMFA, Elizabeth Verônica Picciafuoco
Ribeiro, manifestou-se em parecer sobre a prestação
de contas, indicando irregularidades e sugerindo a
notificação da empresa, parecer que foi referendado
pelo Secretário de Fazenda, Tolúnio Fernando Romanelli
(O�cio SEMFA 213/2012, ﬂ. 601). Verifica-se também, às
ﬂs. 604, informação prestada pela ora defendente, no
sentido de que as irregularidades teriam sido sanadas.
De acordo com a ITC, a Instrução Normativa STN 01/97
(art. 8º), Portaria Estadual AGE/SEMFA 01/2006 (art.
9º), Decreto Estadual 2737/2011 (art. 40, caput e inciso
IV) - vedam o pagamento de despesas anteriores (e
posteriores) à vigência do convênio, o que também
já é pacífico na jurisprudência do TCU (Acórdão TCU
4478/2015).
A ITC observa que em relação aos pagamentos anteriores à
vigência do convênio (R$25.096,14), não há apontamento
de dano ao erário, ao contrário dos valores (R$3.145,00)
despendidos em aquisições desvinculadas do objeto do
convênio (Quadro 2, ﬂ. 3961-3962), de modo que opina
pela manutenção das irregularidades (pagamento de
despesas realizadas previamente à vigência do convênio
e pagamentos de despesas desvinculadas do objeto) com
afastamento do ressarcimento relativo ao pagamento
de despesas realizadas previamente à vigência do
convênio, mantendo-se aquele relativo ao pagamento
de despesas desvinculadas do objeto, no valor de R$
3.145,00 (1.392,27 VRTE) com aplicação de multa pelas
duas irregularidades.
O Senhor Tolúnio Fernando Romanelli, Secretário
Municipal da Fazenda, alega inexistir restrição legal

ao pagamento de despesas de convênio antes de sua
vigência e que o valor foi empregado no seu objeto.
A ITC 4150/2017 observa que embora não tenha sido
alegado pela Defesa a ilegitimidade passiva do agente,
em razão da ausência de conduta �pica e nexo de
causalidade, não existe no processo analisado nenhum
ato comissivo ou omissivo, relativo à sua função, do qual
tenha resultado a irregularidade descrita.
Esclarece que não se encontra na competência do cargo
do ex-Secretário a obrigação de analisar ou apreciar as
prestações de contas dos recursos repassados, mas sim à
Gerente Administrativa, Financeira e Contábil.
Observa ainda que o ora defendente referendou, por
meio do o�cio SEMFA 213/2012, parecer assinado
pela Secretária Adjunta, que indica irregularidades
na prestação de contas apresentada pela entidade,
sugerindo sua notificação.
Não há, portanto que se analisar o mérito das alegações
de defesa, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do
defendente no presente caso.
Quanto às justificativas apresentadas pela entidade
conveniada, Grêmio Recreativo Escola de Samba
Mocidade Alegre de Olaria, a ITC 4150/2017 levanta
questão preliminar - ausência de pressuposto para o
desenvolvimento válido e regular do processo - uma
vez que a procuração outorgada aos advogados Tarcísio
Ribeiro Dias Silva e Ruteléa Maioli Pinheiro foi assinada
por Rodrigo Pereira dos Santos, então presidente da
entidade, embora não conste dos autos documentação
regular comprovando a relação entre o outorgante
Rodrigo Pereira dos Santos e o Grêmio Recreativo Escola
de Samba Mocidade Alegre de Olaria.
www.tce.es.gov.br

Sugere assim que se faça comunicação de diligência ao
Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre de
Olaria no intuito de realizar sua regularização processual
indicando seu representante legal competente para a
prática de atos perante este Tribunal de Contas, com
juntada de seus atos constitutivos, no prazo de 10 dias.
Na forma da Decisão Monocrática 488/2018
foi determinada a notificação da entidade, que
tempestivamente juntou a petição 659/2018, em que
esclareceu que o presidente da instituição à época da
apresentação de defesa não faz mais parte dos seus
quadros, tendo sido eleita a Senhora Camila Simões
Costa, que firmou nova procuração ao advogado já
constituído e que subscreve a petição à qual anexa ata de
assembleia geral ordinária.
O Núcleo de Controle Externo de Normatização da
Fiscalização – NNF, por meio da Manifestação Técnica
407/2018, afirma que a entidade apresentou documento
em que ratificou a defesa apresentada, indicou novo
representante da entidade e juntou ato de AGO em que
foi eleita nova presidente, devidamente registrado no
Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, considerando
sanada a nulidade.
Quanto ao mérito, a defesa reconhece que foram
efetivamente realizadas despesas com alimentação,
combus�vel, frete e traslados, alegando que tais despesas
não estavam “desvinculadas” do objeto do convênio, pois
foram realizadas para desempenhar serviços referentes
ao carnaval, sem, contudo, fazer prova de suas alegações,
como por exemplo, identificando os beneficiados e
estabelecendo um nexo entre estes e as atividades de
organização do carnaval objeto do convênio.
A ITC 4150/2017 reitera que em relação aos pagamentos
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anteriores à vigência do convênio (R$25.096,14) não se
comprovou dano ao erário; por outro lado, quanto ao
montante de R$3.145,00 despendidos em aquisições
desvinculadas do objeto do convênio (Quadro 2, ﬂ.
3961-3962), afirma a ITC que não foram justificadas pela
defesa.
Assim, ficam mantidas ambas as irregularidades pagamento de despesas realizadas previamente à vigência
do convênio e pagamentos de despesas desvinculadas
do objeto – devendo ser afastado o ressarcimento em
relação à primeira e mantido em relação à segunda,
no valor de R$ 3.145,00 (1.392,27 VRTE), em que são
responsáveis solidários o Senhor Edson Figueiredo
Magalhães, Milena Molêdo Cunha Ferreira e Grêmio
Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre de Olaria,
com aplicação de multa.
Em relação ao Senhor Tolúnio Fernando Romanelli, é
reconhecida sua ilegitimidade passiva, afastando-se sua
responsabilidade quanto a este item.
2.2.4 - Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso público.
Processo 22.117/2011, contrato 38/2010 (item 3 da ITI
48/2014 e 3.3.1 da ITC).
Base Legal: Princípios constitucionais da Legalidade,
da Impessoalidade e do Concurso Público, art. 37,
caput e II CF; da Finalidade, do Interesse Público e da
Eficiência, 32, caput da CE, e da Motivação Suficiente e
da Razoabilidade, art. 45, § 2º da CE e 7º da Lei Municipal
2.989 de 6 de julho de 2009.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Autorizar a prorrogação do Contrato

Administrativo nº 038/2010 e assinar o Segundo Termo
Aditivo ao referido contrato.
B) Diana Márgara Raidan Chácara - Secretária Municipal
de Saúde
Conduta/Nexo: Solicitar autorização para prorrogação do
Contrato Administrativo nº 038/2010 e assinar o Segundo
Termo Aditivo ao referido contrato.
C) Sônia Regina Rosa Simões - Assessora Jurídica
Conduta/Nexo: Emitir parecer jurídico favorável à
referida contratação, sem qualquer menção à doutrina e
à jurisprudência, em desatenção ao fato de seu objeto
caracterizar atividade-fim da Administração Pública
e de existir, na estrutura administrativa da Prefeitura
de Guarapari, pessoal incumbido das atribuições do
objeto contratual, induzindo os demais responsáveis ao
descumprimento do normativo mencionado.
Conforme consta da ITI 48/2014, a Prefeitura de
Guarapari contratou a empresa Ramalhete Contabilidade
e Consultoria no ano de 2010 por meio do Pregão 07/2010
(Processo 21.697/2009, Contrato 38/2010), para prestar
serviços às Secretarias de Saúde (Proc. 22.117/2011,
R$160.000,00),
Fazenda
(Proc.
21.954/2011,
R$160.000,00) e Educação (Proc. 22.107/2011).
A modalidade de licitação utilizada foi o pregão, o que
caracteriza tais serviços como comuns; além disso,
destaca a área técnica que as atividades de consultoria
contábil são inerentes às atribuições de alguns cargos
integrantes dos quadros da Prefeitura, conforme Lei
Municipal 2.989/2009, o que constitui indício de violação
a princípios constitucionais.
Constatou-se também que a Administração prorrogou
por mais 12 meses o Contrato Administrativo 38/2010,
www.tce.es.gov.br

que tinha por objeto a prestação de consultoria privada
na área contábil, por meio do segundo termo aditivo, de
26/12/2011.
A ITI destaca que os serviços prestados pela empresa
contratada são funções inerentes à atividade-fim da
Prefeitura de Guarapari, além de constituírem atribuições
de cargos de carreira dos servidores públicos municipais,
de provimento efetivo, para os quais a lei impõe a
ocupação por meio do concurso público de provas ou
de provas e �tulos, destacando que embora não ilícita,
a terceirização é restrita às atividades-meio do órgão ou
entidade, conforme Súmula 331, item III do TST e Súmula
97 do TCU.
Em razão da motivação exposta na ITI 48/2014, sua
conclusão contém proposta de condenação dos
responsáveis ao ressarcimento de R$ 96.000,00,
considerando-se que essa contratação representa
despesas em duplicidade e desnecessária, passível de
devolução ao erário o montante de R$ 96.000,00.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal,
apresenta alegações de defesa unificadas em relação
aos três processos 22.117/2011 (Saúde), 21.954/2011
(Fazenda) e 22.107/2011 (Educação), argumentando,
sucintamente, ter sido o tema apreciado no Processo
1145/2009, em que foi afastada a irregularidade com
base em julgado do STF; ser impossível a prestação de
contas sem a contratação de uma consultoria e que
praticou o ato embasado em manifestação da assessoria
jurídica.
A Senhora Diana Márgara Raidan Chácara, Secretária
de Saúde, apresenta alegações de defesa em que alega,
sucintamente, que os serviços contratados se limitavam
a consultoria, sem que a empresa executasse os serviços
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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próprios dos servidores e que a falta de qualificação
de profissionais na área contábil constitui dificuldade
para a contratação e que foi realizado concurso público
para provimento de cinco cargos, em 2009, mas só um
candidato foi aprovado, sem nenhuma experiência em
contabilidade pública. A ex-secretária repete argumento
do ex-prefeito, quanto ao julgamento do processo
1145/2009 deste Tribunal.
A Senhora Sônia Regina Rosa Simões, Assessora Jurídica
e o representante da OAB como terceiro interessado,
formulam defesas muito semelhantes e unificadas em
relação aos três processos - 22.117/2011, 21.954/2011
e 22.107/2011, alegando, em síntese, que os seus
pareceres tinham conteúdo de orientação e não de
decisão, sendo excessiva a exigência deste Tribunal para
que contenham jurisprudência e doutrina; ainda assim
sustenta a defendente que seu parecer trouxe julgado do
TCU e baseou-se na lei de licitações, visando vantagem
econômica para o Município.
Acresce a defendente que a ITI não verificou antecedentes
desta Corte em casos semelhantes.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017, analisa
inicialmente as alegações do Senhor Edson Figueiredo de
Magalhães, remetendo suas considerações ao processo de
Prestação de Contas da Prefeitura de Guarapari, referente
ao exercício de 2010 (Processo TC n.º 2591/2011), em
que foi realizada a contratação da empresa Ramalhete
Consultoria e Assessoria Ltda., Contrato n.º 38/2010,
ainda não julgado por este Tribunal, destacando que como
apontado em fiscalizações anteriores, tais contratações
se perpetuaram entre 2005 e 2012.
Em relação ao Processo 1145/2009, mencionado também
na defesa da ex-secretária de saúde, a ITC esclarece que

a decisão foi no sentido de afastar a irregularidade por
se tratar de “serviços contratados de alta complexidade”.
Esta Corte de Contas já se manifestou, ainda, no mesmo
sentido, por meio de seguidas decisões: Acórdão TC
353/2010, Acórdão TC 357/2011, Acórdão TC 411/2011
e Acórdão TC 1311/2015 – Primeira Câmara.
A ITC traz também os Pareceres Consulta nº 002/2004
e 035/2005 deste Tribunal de Contas, a respeito da
terceirização de serviços, nos quais restou consignada
a inconstitucionalidade das terceirizações, por meio de
contrato de prestação de serviços, de funções próprias de
Estado – educação, saúde, segurança pública, atividade
jurisdicional, atividades relativas ao fisco e ao poder de
polícia administrativa ou seja, atividade fim do órgão
ou entidade, própria, �pica e fundamental do Estado
e inerente à categoria funcional abrangida por planos
de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade
terceirizante.
Cita ainda os Acórdãos 1740/2016, 1521/2016 e
1536/2016 do TCU, todos no mesmo sentido, destacando
que a matéria já se encontra sumulada naquela corte –
Súmula TCU nº 97, que se transcreve:
Súmula TCU n° 97.
O desempenho sistemático, por terceiros, de atividades
inerentes às categorias funcionais próprias de uma
Entidade caracteriza contratação indireta de pessoal, em
desacordo com a norma constitucional.
A ITC 4150/2017 observa que a Defesa apresentada pela
Senhora Diana Márgara Raidan Chacra tem conteúdo
idêntico àquela apresentada pelo Senhor Edson
Figueiredo Magalhães no Processo 2681/2012, quando
justificou a mesma irregularidade em relação ao ano de
www.tce.es.gov.br

2011 e, no tocante ao Acórdão TC 295/2013, citado, copia
a defesa apresentada pelo mesmo agente neste Processo
5815/2013, de modo que ambas já foram analisadas e
refutadas
Observa-se ainda que a defesa da agente responsável
confirma a existência de servidores concursados
ocupando cargos na área de contabilidade, o que
caracteriza perfeitamente a ilicitude da contratação da
empresa Ramalhete Contabilidade.
Em relação à Senhora Sônia Regina Rosa Simões, a
ITC 4150/2017 observa que no parecer emitido pela
assessora jurídica o motivo para embasar a prorrogação
contratual foi o seguinte, que se transcreve:
No caso em tela, verifica-se que os serviços objeto do
contrato em questão são caracterizados como sendo de
natureza continua, pois são os mesmos necessários as
referidas Secretaria no desempenho de suas atribuições.
(sic).
Tem-se assim que a premissa adotada é absolutamente
inválida, ou seja, não é o simples fato de o serviço ser
alegadamente necessário que o torna essencial, de
natureza con�nua. Na verdade, a necessidade, neste
caso concreto, decorre da falta de planejamento e de
um comportamento reiterado no sentido de descumprir
a Constituição, de uma opção clara da administração
municipal em manter a empresa contratada por anos e
anos consecutivos desenvolvendo atividade própria de
servidores públicos.
A questão posta em discussão não diz respeito à obtenção
de condição econômica vantajosa para a Administração
na contratação, mas ao ato já debatido de se terceirizar
serviço contido na competência de cargos públicos.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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A ITC 4150/2017 assim se manifesta:
Assim, em seu Parecer, a assessora jurídica, não enfrenta
a questão posta pela presidente da CPL – a contratação/
prorrogação de empresa para realizar serviços �picos
de servidor público – produzindo manifestação jurídica
rasa, sintética, sem fundamentação jurídica, doutrinária
ou jurisprudencial, com conteúdo genérico, sem a
demonstração da efetiva análise dos elementos da
contratação:
E cita ainda julgado no TCU a respeito, de onde se
transcreve o seguinte, como exemplo:
Acórdão TCU 10.044/2011
A jurisprudência dessa Corte de Contas e do STF
(MS 24.584/DF e 24.631/DF), no entanto, é pela
responsabilidade do parecerista quando esse atua com
dolo ou culpa, quando o parecer não é bem fundamentado,
nem defende tese jurídica aceitável nem está alicerçado
em tese de doutrina ou jurisprudência. Mesmo após ter
tomado conhecimento de informação que alteraria o
juízo sobre a viabilidade do acordo, o responsável não
a transmitiu aos órgãos citados, induzindo-os a erro e à
celebração de acordo antieconômico. (AC-10044-42/111ª Câmara). (g.n.).
Em suma, a conduta irregular atribuída à defendente é o
fato de ter emitido parecer jurídico acerca da prorrogação
do contrato de terceirização de serviços contábeis, em
que se omitiu sobre a natureza dos serviços contratados
e prorrogados, bem como a impossibilidade de sua
terceirização, que a assessora jurídica deveria ter tratado
de forma fundamentada, com base na jurisprudência das
Cortes de Contas, do STF e TST, no sentido da provável
ilicitude do ato.

A ITC opina pelo não acolhimento das justificativas da
defesa, inclusive porque não dirigidas ao mérito da
irregularidade, opinamento que se acolhe inteiramente.
Entretanto, conforme já exposto, embora se conclua
pela responsabilidade do agente em ato irregular, não se
mostra razoável glosar as despesas correspondentes com
fundamento no “pagamento em duplicidade”, com base
na tese de que a prefeitura possuía, à época da execução
dos serviços, segundo a equipe técnica, servidores
concursados, hábeis para prestarem os serviços
realizados pela empresa: não havendo a indicação de
superfaturamento por quantidade ou qualidade, de ato
ilegítimo e antieconômico, de ausência de comprovação
da efetiva prestação dos serviços, entende-se não ser
cabível o ressarcimento.
A ITC 4150/2017 observa, por fim, que embora seja
irregular a contratação e sua prorrogação, não é razoável
glosar as despesas correspondentes com fundamento
na tese de pagamento em duplicidade, defendida na
ITC 48/2014, em razão da existência de servidores
concursados, capazes de realizar os serviços prestados
pela empresa terceirizada. Não havendo a indicação de
superfaturamento por quantidade ou qualidade, de ato
ilegítimo e antieconômico, de ausência de comprovação
da efetiva prestação dos serviços, entende a ITC não ser
cabível o ressarcimento.

de ressarcimento o montante de R$ 96.000,00 referente
ao processo n. 22.177/2011, R$ 96.000,00 referente ao
processo n. 21.954/2011 e R$ 79.000,00 referente ao
processo 22.107/2011.
Neste ponto, embora seja inconstitucional o objeto do
contrato; quanto ao ressarcimento, no entanto, este
deve advir de situações em que não se comprovou a
efetiva prestação dos serviços, ou em que os pagamentos
eram indevidos por ausência de previsão contratual ou
mesmo por preços superfaturados, hipóteses que não se
configuraram neste item.
Cabe destacar que a irregularidade relativa à liquidação
das despesas, nos três contratos, é tratada nos tópicos
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 deste voto, quando então a área técnica
opina pelo ressarcimento, no que é acompanhada por
este Relator. Assim, impor ressarcimento neste tópico e
naquele implicaria em bis in idem.
Assim, acompanho o entendimento da área técnica,
exposto na ITC 4150/2017 e parcialmente o Ministério
Público, dele divergindo quanto ao ressarcimento, para
considerar irregular o item, sem, contudo, lhe atribuir
ressarcimento.

O Ministério Público de Contas diverge da ITC quanto a
este ponto e se manifesta nos seguintes termos:

2.2.5 – Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso público
- Processo 21.954/2011 - Contrato 38/2010 Aditivo
Secretaria da Fazenda (itens 3.2 da ITI 48/2014 3.3.2 da
ITC 4150/2017)

Logo, claramente evidenciado prejuízo ao erário
municipal, decorrente de despesa antieconômica,
eis que houve pagamento por serviços terceirizados,
sendo que já contava a municipalidade com servidores
efetivos para sua execução, motivo pelo qual é passível

Base Legal: Princípios constitucionais da Legalidade,
da Impessoalidade e do Concurso Público, art. 37,
caput e II CF; da Finalidade, do Interesse Público e da
Eficiência, 32, caput da CE, e da Motivação Suficiente e
da Razoabilidade, art. 45, § 2º da CE e 7º da Lei Municipal
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2.989 de 6 de julho de 2009.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Autorizar a prorrogação do Contrato
Administrativo nº 038/2010 e assinar o Segundo Termo
Aditivo ao referido contrato.
B) Tolúnio Fernando Romanelli - Secretário Municipal da
Fazenda

Magalhães são as mesmas já analisadas no item anterior,
que trata da prorrogação do mesmo contrato, em relação
à Secretaria de Saúde e as do Senhor Tolúnio Fernando
Romanelli, muito semelhantes às do ex-Prefeito.
A Senhora Sônia Regina Rosa Simões, Assessora Jurídica,
assim como o ex-Prefeito, apresentou defesa única para
todos os itens de contratação, ou seja, o anterior, este e
o próximo.

C) Sônia Regina Rosa Simões - Assessora Jurídica

Para facilidade de compreensão e aplicação do Acórdão
que decorrerá deste voto, manteremos a sistematização
das irregularidades em três itens distintos, sem
necessidade, no entanto, de se repetir a análise das
alegações de defesa, eis que são as mesmas.

Conduta/Nexo: Emitir parecer jurídico favorável à
referida contratação, sem qualquer menção à doutrina e
à jurisprudência, em desatenção ao fato de seu objeto
caracterizar atividade-fim da Administração Pública
e de existir, na estrutura administrativa da Prefeitura
de Guarapari, pessoal incumbido das atribuições do
objeto contratual, induzindo os demais responsáveis ao
descumprimento do normativo mencionado.

Assim, reiteram-se os argumentos de análise contidos no
item 2.2.4 deste voto, no sentido de que seja mantida
a irregularidade; quanto ao ressarcimento, no entanto,
este deve advir de situações em que não se comprovou a
efetiva prestação dos serviços, ou em que os pagamentos
eram indevidos por ausência de previsão contratual ou
mesmo por preços superfaturados, hipóteses que não se
configuraram neste item.

Trata-se aqui, como no item anterior, da mesma
irregularidade, decorrente da prorrogação do contrato
38/2010, com a Ramalhete Consultoria por mais 12
meses, para a prestação de consultoria privada na
área contábil, por meio do Segundo Termo Aditivo, de
26/12/2011 - Processo 21.954/2011 – no âmbito da
Secretaria da Fazenda.

Cabe destacar que a irregularidade relativa à liquidação
das despesas, nos três processos – Saúde, Fazenda,
Educação - é tratada nos tópicos 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9
deste voto, quando então a área técnica opina pelo
ressarcimento, no que é acompanhada por este Relator.
Assim, impor ressarcimento neste tópico e naquele
implicaria em bis in idem.

A ITI 48/2014, considerando que o contrato representa
despesas em duplicidade e desnecessárias, opina pela
devolução ao erário do montante de R$ 96.000,00.

Assim, acompanho o entendimento da área técnica,
exposto na ITC 4150/2017 e parcialmente o Ministério
Público, dele divergindo quanto ao ressarcimento, para
considerar irregular o item, sem, contudo, lhe atribuir

Conduta/Nexo: Solicitar autorização para prorrogação do
Contrato Administrativo nº 038/2010 e assinar o Segundo
Termo Aditivo ao referido contrato.

As alegações de defesa do Senhor Edson Figueiredo
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ressarcimento.
2.2.6 – Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil - Processo 22.107/2011 - Contrato 13/2012 Secretaria da Educação (item 3.3 da ITI 48/2014 e 4.1.6
da ITC 4150/2017)
Base Legal: Princípios constitucionais da Legalidade,
da Impessoalidade e do Concurso Público, art. 37,
caput e II CF; da Finalidade, do Interesse Público e da
Eficiência, 32, caput da CE, e da Motivação Suficiente e
da Razoabilidade, art. 45, § 2º da CE e 7º da Lei Municipal
2.989 de 6 de julho de 2009.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Homologar o procedimento licitatório,
adjudicar o objeto licitado e assinar contrato com a
referida empresa sem atentar para a existência, na
estrutura administrativa da PMG, de pessoal incumbido
das atribuições do objeto contratual, incorrendo no
descumprimento do normativo mencionado.
B) Sônia Meriguete - Secretário Municipal da Educação
Conduta/Nexo: Solicitar a contratação de empresa
especializada em consultoria nos serviços rotineiros do
Executivo municipal.
C) Tereza Maria Chamoun Merízio - Assessora Jurídica
Conduta/Nexo: Emitir parecer favorável à referida
contratação sem atentar para a existência, na estrutura
administrativa da PMG, de pessoal incumbido das
atribuições do objeto contratual, induzindo os demais
responsáveis ao descumprimento do normativo
mencionado.
Como nos itens anteriores (2.2.4 e 2.2.5) o Contrato
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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13/2012 (Processo 22.107/2011) cujo objeto é a
prestação de serviços de consultoria contábil pela
empresa Ramalhete Consultoria à Secretaria de Educação,
cujas atribuições estão contidas na competência dos
cargos de carreira dos servidores públicos municipais,
cujo provimento se dá por meio do concurso público e
são de prática habitual e de necessidade con�nua da
Administração.

controversa na seara dos Tribunais de Contas, de forma
que seu parecer favorável à contratação, no caso,
não tratou de erro grosseiro. Cita Acórdão do TCE-PR
1111/2008, Instrução Normativa 02/2011 do TCE-AL,
Consulta 746716 do TCE-MG, o Acórdão 110/2011 do
TCE-PB e o Informativo de Jurisprudência nº 3/2011 do
TCE-PE.

A ITI considera que por representar despesas em
duplicidade e desnecessárias, é passível de devolução
ao erário o montante de R$ 79.000,00, equivalentes a
34.972,77 VRTE.

A ITC 4150/2017, tratando inicialmente da defesa da
Senhora Sônia Meriguete, ex-secretária de educação, em
relação ao Processo 1145/2009, mencionado também
no item 2.2.4 deste voto, esclarece que a decisão foi
no sentido de afastar a irregularidade por se tratar de
“serviços contratados de alta complexidade”.

As alegações de defesa do Senhor Edson Figueiredo
Magalhães, ex-Prefeito, foram apresentadas de forma
única e já foram analisadas nos itens anteriores, em que
se concluiu pela manutenção da irregularidade.
As alegações de defesa da Senhora Sônia Meriguete, exSecretária de Educação, se resumem a afirmar que sua
conduta foi amparada por manifestação jurídica e que
o assunto já foi apreciado por este Tribunal no Processo
1145/2009, tendo sido afastada a irregularidade pelo
conselheiro relator, que baseou seu voto em acórdão do
STF sobe o princípio da continuidade do serviço público.
As alegações de defesa da Senhora Tereza Maria
Chamoun Merízio, ex-Assessora Jurídica são em resumo,
as seguintes:
Que o pedido do Secretário de Administração foi para
o assessor jurídico “opinar no processo administrativo
de licitação”, não tendo sido “solicitada opinião sobre a
possibilidade jurídica da contratação pelos serviços de
assessoria contábil”.
Que a contratação de assessoria contábil é matéria

Que não houve prejuízo ao erário.

Esta Corte de Contas já se manifestou, ainda, no mesmo
sentido, por meio de seguidas decisões: Acórdão TC
353/2010, Acórdão TC 357/2011, Acórdão TC 411/2011
e Acórdão TC 1311/2015 – Primeira Câmara.
A ITC traz também os Pareceres Consulta nº 002/2004
e 035/2005 deste Tribunal de Contas, a respeito da
terceirização de serviços, nos quais restou consignada
a inconstitucionalidade das terceirizações, através de
contrato de prestação de serviços, de funções próprias de
Estado – educação, saúde, segurança pública, atividade
jurisdicional, atividades relativas ao fisco e ao poder de
polícia administrativa ou seja, atividade fim do órgão
ou entidade, própria, �pica e fundamental do Estado
e inerente à categoria funcional abrangida por planos
de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade
terceirizante.
Cita ainda os Acórdãos 1740/2016, 1521/2016 e
1536/2016 do TCU, todos no mesmo sentido, destacando
www.tce.es.gov.br

que a matéria já se encontra sumulada naquela corte –
Súmula TCU nº 97, que se transcreve:
Súmula TCU n° 97.
O desempenho sistemático, por terceiros, de atividades
inerentes às categorias funcionais próprias de uma
Entidade caracteriza contratação indireta de pessoal, em
desacordo com a norma constitucional.
Quanto à defesa da ex-assessora jurídica, Senhora Tereza
Maria Chamoun Merízio, a ITC 4150/2017 observa que o
parecer emitido contém apenas um parágrafo, sintético,
com conteúdo genérico, sem demonstração da efetiva
análise do edital e dos anexos, sem tratar do objeto, sem
a abordagem da jurisprudência, doutrina ou legislação
e, menos ainda, da evidenciação de que se tratava de
matéria a qual a agente considerava existir relevantes
divergências.
Na verdade, a manifestação jurídica da defendente
sequer pode ser considerada um parecer jurídico, como
se transcreve:
O presente procedimento licitatório teve por objeto
contratação de empresa para execução dos serviços
de consultoria administrativa para Secretaria de
Educação, de acordo com as especificações constantes
do instrumento convocatório, e encaminhadas pela
Secretaria de Educação, que foi realizado de acordo com
as regras estabelecidas no Instrumento Convocatório,
cuja minuta foi analisada e rubricada por essa Assessora
Jurídica.
Reitera-se aqui a análise da defesa da Senhora Sônia
Regina Rosa Simões, acerca do posicionamento do TCU
sobre pareceres jurídicos pró-forma, assim entendidos
aqueles que não efetivam a análise adequada de todos
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os documentos que instruem o processo de contratação
pública, contrariando as determinações contidas no art.
38 da Lei de Licitações e a jurisprudência da Corte de
Contas:
Acórdão TCU 1944/2014.
25. Por outro lado, a partir da análise mais aprofundada
dos documentos vinculados aos referidos certames, e
ensejando a proposta de anulação dos procedimentos
licitatórios,
foram
constatadas
as
seguintes
irregularidades:
a) adoção de pareceres jurídicos pró-forma; e
b) projeto de implantação das creches diferentes do
aprovado pelo FNDE.
26. De fato, a utilização de pareceres jurídicos sintéticos,
de apenas uma página, com conteúdo genérico,
sem demonstração da efetiva análise do edital e dos
anexos, em especial quanto à legalidade das cláusulas
editalícias, permitiu, no caso concreto, a presença de
itens posteriormente impugnados, inclusive por meio
da presente representação, e que foram alterados nos
certames subsequentes.
27. Este Tribunal já se posicionou acerca da necessidade
de os pareceres jurídicos exigidos pelo art. 38 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, integrarem a motivação
dos atos administrativos, com abrangência suficiente,
evidenciando a avaliação integral dos documentos
submetidos a exame (v. g.: Acórdão 748/2011-Plenário).”
(TCU, Acórdão nº 1.944/2014, Rel. Min. André de
Carvalho, j. em 23.07.2014) (g.n.).
Assim, reiteram-se os argumentos de análise contidos
nos itens 2.2.4 e 2.2.5 deste voto, no sentido de que
seja mantida a irregularidade; quanto ao ressarcimento,

no entanto, este deve advir de situações em que não se
comprovou a efetiva prestação dos serviços, ou em que
os pagamentos eram indevidos por ausência de previsão
contratual ou mesmo por preços superfaturados,
hipóteses que não se configuraram neste item.
Cabe destacar que a irregularidade relativa à liquidação
das despesas, nos três processos – Saúde, Fazenda,
Educação - é tratada nos tópicos 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9
deste voto, quando então a área técnica opina pelo
ressarcimento, no que é acompanhada por este Relator.
Assim, impor ressarcimento neste tópico e naquele
implicaria em bis in idem.
Assim, acompanho o entendimento da área técnica,
exposto na ITC 4150/2017 e parcialmente o Ministério
Público, dele divergindo quanto ao ressarcimento, para
considerar irregular o item, sem, contudo, lhe atribuir
ressarcimento.
2.2.7 Liquidação irregular de despesas (item 4 da ITI
48/2014 e 3.4.1 da ITC – processo 22.107/2011)
Base legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964;
Cláusulas 2.2 e 2.4 do Contrato Administrativo nº
038/2010.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Assinar e autorizar a emissão das ordens
de pagamento nº 1516, 1915, 3714 e 8592, referentes
aos meses de janeiro, fevereiro, abril e setembro, sem a
devida comprovação da prestação do serviço contratado,
por meio de documentos consistentes para embasar a
liquidação.
B) Diana Márgara Raidan Chácara (Secretária de Saúde).
www.tce.es.gov.br

Conduta/Nexo: Assinar e autorizar a emissão das ordens
de pagamento nº 1516, 1915, 3714 e 8592, referentes
aos meses de janeiro, fevereiro, abril e setembro, sem a
devida comprovação da prestação do serviço contratado,
por meio de documentos consistentes para embasar a
liquidação
C) Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.
(Empresa Contratada).
Conduta/Nexo: Apresentar nos meses de abril e setembro
de 2012, relatórios de atividades inconsistentes, sem a
devida comprovação da prestação do serviço contratado.
Quanto aos meses de janeiro e fevereiro de 2012 os
relatórios de atividades foram apresentados junto com
o de março, no dia 02/04/2012, sem demonstrar o que
havia sido realizado especificamente em cada um dos
meses.
Foi constatada inexistência de comprovação da prestação
dos serviços em relação aos meses de janeiro, fevereiro,
abril e setembro de 2012, do segundo aditivo ao Contrato
38/2011 (Processo 22.117/2011), em relação à Secretaria
de Saúde.
Os relatórios de atividades dos meses de janeiro e
fevereiro de 2012 foram apresentados juntamente com
o do mês de março de 2012, sem demonstrar o que havia
sido realizado especificamente em cada um dos citados
meses.
Quanto aos meses de abril e setembro de 2012, não
há qualquer documentação anexa aos respectivos
relatórios comprovando a efetiva prestação de serviço.
Especificamente no caso do mês de setembro de 2012,
embora o respectivo relatório de atividade tenha
mencionado a realização da prestação de contas do mês
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de julho de 2012, esta não foi juntada ao citado relatório
de atividade.
O relatório de auditoria aponta pagamento antecipado
dos meses de janeiro e fevereiro de 2012, com as ordens
de pagamento 1516 e 1915, assinadas por Edson
Figueiredo Magalhães e Diana Márgara Raidan, sem
a necessária liquidação da despesa, destacando que
nenhum dos relatórios de atividades foi atestado por
servidor público da Prefeitura, mas apenas por Robério
Ramalhete, representante da empresa contratada.
Por fim, o relatório de auditoria aponta para ressarcimento
o montante de R$96.000,00 (42.498,56 VRTE), valor
incluído no ressarcimento proposto no item 2.2.4 deste
voto.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-Prefeito
Municipal, formulou defesa única em relação aos três
processos (Proc. 22.117/11, 21.954/2011 e 22.107/11) e
deixou de se manifestar quanto à liquidação irregular de
despesas, reportando-se às alegações apresentadas pela
empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria.
A empresa contratada Ramalhete Contabilidade
e Consultoria apresenta também defesa única em
relação aos três processos em que foram detectadas
irregularidades na liquidação de despesa - 22.117/2011,
21.954/2011 e 21.107/2012 – alegando, em síntese, ter
sido contratada para prestar serviços de consultoria, não
de execução de serviços, orientando os funcionários
da prefeitura por meio de telefone, e-mail e de forma
presencial acerca dos lançamentos contábeis, conciliação
bancária, das contas extra orçamentárias, análise das
folhas de pagamento etc. e afirmando que todas as
prestações de contas da Secretaria de Saúde e Educação
foram elaboradas mês a mês.

Anexa diversos documentos afirmando ser a prestação
de contas que apresentou à prefeitura, juntamente com
relatórios do SISTN e SIOPS e declarações assinadas por
diversos servidores, da efetiva prestação dos serviços no
ano de 2012.
Esclarece, por fim, que se alguma nota fiscal não foi
atestada, foi mero esquecimento.
A defendente não traz qualquer fundamentação
doutrinária ou jurisprudencial.
A ITC 4150/2017 refuta as afirmações feitas pela
empresa contratada com base em alegações de defesa da
servidora Adriana Trindade Ferreira, em relação ao item
referente ao item 3.4.3 daquela ITC, no sentido de que
“o Sr. Robério Ramalhete agia também como executor de
tarefas, fato que, por si só, já demonstra a liquidação da
despesa pertinente aos serviços que prestou” (ﬂ. 5703) e
na constatação de que a prova da efetiva prestação dos
serviços não se referem a serviços de consultoria, mas à
execução de serviços de contabilidade que, segundo a
própria empresa, não foram executados por ela.
De fato, os documentos trazidos como prova da execução
de serviços de consultoria são, na verdade, relatórios
de serviços que a empresa defendente declara não ter
prestado, embora comprovem o contrário - execução dos
registros contábeis, elaboração das prestações de contas.
Além disso, como destaca a ITC 4150/2017, não há prova
do nexo que deveria haver entre as orientações dadas
pela empresa e os serviços executados por servidores da
prefeitura, segundo tais orientações.
A ITC destaca que a jurisprudência do TCU tem evoluído,
inclusive, no sentido de que a forma adequada da
remuneração dos serviços contratados (em especial,
www.tce.es.gov.br

consultoria, assessoria, tecnologia da informação,
comunicação) deve ser, em regra, mensurado a partir
dos produtos ou resultados obtidos, sendo incorreto
o pagamento de tais tipos de serviços por meio de
“mensalidade” ou “mesada” sem critério objetivo
de mensuração dos serviços prestados e respectiva
qualidade.
A ITC 4150/2017 cita precedentes jurisprudenciais do
TCU dos quais se destaca:
Acórdão TCU 3489/2014
[...]
40. A adoção de unidade de medida que permita a
mensuração dos resultados é uma forma de se evitar que
a Administração Pública fique à mercê do contratado,
por meio da execução de um ajuste em que poderá
remunerar a ineficiência, ao simplesmente efetuar
pagamentos por postos de trabalho disponibilizados,
sem que se detenha o conhecimento de quantos e quais
produtos correspondentes deveriam ser entregues.
41. O TCU vem, reiteradamente, determinando a adoção
de metodologias de mensuração que privilegiem a
remuneração das contratadas por resultados e que
eliminem a possibilidade de remunerar as empresas com
base na quantidade de horas trabalhadas ou por postos
de trabalho (Acórdãos 667/2005 e 786/2006, ambos do
Plenário, e Acórdão 4.156/2013-2ª Câmara).
(...)
No mesmo sentido os Acórdãos TCU 608/211, 2784/2011,
1597/2010, todos já transcritos na ITC 4150/2017.
A prova dos fatos alegados, ou seja, de que os serviços
eram prestados por telefone, e-mail ou de forma
presencial, exige registros formais, sobretudo porque
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se trata de serviços prestados à Administração Pública e
pagos, portanto, com recursos públicos. Imprescindível,
portanto, cópias dos e-mails, registros das conversas
digitais, atas de atendimento presencial ou reuniões,
com indicação do problema, da solução apresentada e
a identificação dos servidores e funcionários presentes,
com respectivas assinaturas; além das datas e horários.
Conclui-se então que os documentos trazidos não
comprovam as alegações da defesa e não transmitem
a certeza necessária ao processo de controle nem
evidenciam a liquidez do valor pago, conforme análise feita
pela área técnica, com que concordamos inteiramente,
de modo a concluir pela permanência do indício de
irregularidade apontado pela ITI 48/2014 ( ausência
de regular liquidação da despesa, com a verificação do
direito adquirido pelo credor com base em �tulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito, na
forma do art.63 da Lei 4.320/64 com a comprovação da
prestação efetiva do serviço, inciso III do § 2º).
A Senhora Diana Márgara Raidan Chácara, Secretária de
Saúde, alega em sua defesa, em síntese, que em relação
ao mês de janeiro de 2012, constam às ﬂs. 31, 45, 318
e 320 do Proc. 22.117/2010 (em tempo, ﬂs. 704, 718,
1002 e 1003 deste Proc. TC 5815/2013) documentos
comprobatórios de que os serviços foram prestados, sem
trazer documentos ou fundamentação jurídica.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017 refuta
as alegações da defendente quanto aos documentos
indicados, mas observa, no entanto, que o contrato
38/2010 atribui a responsabilidade pelo atestado
das notas fiscais, bem como a inspeção, conferência,
fiscalização qualitativa e quantitativa dos serviços à
Secretaria de Fazenda e que os aditivos não alteraram

essa obrigação.
Conclui então que a conduta “autorizar a emissão da
ordem de pagamento” não contribuiu, de maneira
evidente, para o dano causado pela ausência da
comprovação da efetiva prestação dos serviços, de
modo que entende que a agente pública não pode
ser responsabilizada, pela ausência de nexo entre sua
conduta e o dano causado, opinando pelo afastamento
da responsabilidade da Senhora Diana Márgara Raidan
Chácara.
À luz do exposto, acompanho a área técnica e o
Ministério Público de Contas no sentido de ser mantida
a irregularidade e o ressarcimento de R$96.000,00
(42.498,56 VRTE) em relação ao Senhor Edson
Figueiredo de Magalhães e Ramalhete Consultoria e
afastada a responsabilidade da Senhora Diana Márgara
Raidan Chácara.
2.2.8 Liquidação irregular de despesas (item 3.4.2 da ITC
4150/2017 e 4.2 da ITI 48/2014 - Processo 21.954/2011)
Base Legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964;
Cláusulas 2.2 e 2.4 do Contrato Administrativo nº
038/2010; princípios da economicidade, da razoabilidade
e da eficiência, arts. 70, caput e 32, caput da Constituição
do Estado do Espírito Santo.
Responsáveis:
A) Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda. Empresa Contratada
Conduta/Nexo: Não apresentou relatórios de atividade
e os documentos respectivos nos meses de junho a
dezembro de 2012, para comprovar a prestação dos
serviços contratados neste período. Quanto ao mês de
janeiro de 2012, o relatório de atividade foi apresentado
www.tce.es.gov.br

junto com o de fevereiro, no dia 29/02/2012, sem
demonstrar a realização de serviços suficientes no mês
de janeiro de 2012, que justificasse o pagamento.
B) Tolúnio Fernando Romanelli - Secretário Municipal da
Fazenda
Conduta/Nexo: assinar, conjuntamente com o Prefeito
Municipal, os cheques nº 024178, 024179 e 024180
referentes ao pagamento do mês de janeiro de 2012,
sem a devida comprovação da prestação do serviço pela
empresa contratada, através de documentos consistentes
para embasar a liquidação. Quanto aos meses de junho
a dezembro de 2012, deve ser responsabilizado em
razão dos pagamentos neste período, sem a devida
comprovação da prestação do serviço contratado, por
meio de documentos hábeis para embasar a liquidação.
Embora não conste do Processo nº 21.954/2011
os cheques por meio dos quais foram efetuados os
pagamentos nos meses de junho a dezembro de 2012,
verifica-se que restou comprovado o pagamento à
empresa contratada nos referidos meses, conforme
consta da ficha financeira relativa ao citado processo.
C) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Municipal
Conduta/Nexo: assinado, conjuntamente com o
Secretário Municipal da Fazenda, na qualidade de
ordenador de despesas, os cheques nº 024178, 024179
e 024180 referentes ao pagamento do mês de janeiro
de 2012, sem a devida comprovação da prestação do
serviço pela empresa contratada, através de documentos
consistentes para embasar a liquidação. Quanto aos
meses de junho a dezembro de 2012, embora não conste
do Processo nº 21.954/2011 os cheques por meio dos
quais foram efetuados os pagamentos, verifica-se que
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restou comprovado o pagamento à empresa contratada
nos referidos meses, conforme consta da ficha financeira
relativa ao citado processo. Dessa forma, também deve
ser responsabilizado em razão dos pagamentos neste
período, sem a devida comprovação da prestação do
serviço contratado, por meio de documentos hábeis para
embasar a liquidação, ante a qualidade de ordenador de
despesa.
Trata-se aqui do aditivo ao contrato de prestação
de serviços de consultoria relativo à Secretaria da
Fazenda, processo 21.954/2011, em que foi constatada
inexistência de comprovação da prestação dos serviços e
a consequente ausência de liquidação das despesas em
relação a todo ano de 2012 e, em especial, aos meses de
janeiro e junho a dezembro.
Quanto ao mês de janeiro de 2012, foi apresentado pela
contratada apenas o relatório de atividade, juntamente
com o do mês de fevereiro, em 29 de fevereiro de 2012.
Quanto aos meses de junho a dezembro de 2012, que
não foi apresentada qualquer documentação que
comprovasse a prestação de serviço nestes meses.
Ainda assim foi efetuado indevidamente o pagamento
antecipado do mês de janeiro de 2012 (R$8.000,00),
ordens de pagamento nº 1765, 1766 e 1767 e dos
correspondentes cheques nº 024178, 024180 e 024179,
estes assinados pelo Prefeito, senhor Edson Figueiredo
Magalhães, conjuntamente com o Secretário da Fazenda,
senhor Tolúnio Fernando Romanelli, sem a necessária
liquidação da despesa.
Conforme relato da equipe técnica, foram pagos à
empresa contratada 12 parcelas mensais de R$ 8.000,00,
totalizando R$96.000,00; no entanto, só constam nos

autos os cheques emitidos pela Prefeitura e as notas
fiscais correspondentes aos meses de janeiro a abril
(pagos entre fevereiro e maio, totalizando R$32.000,00),
sendo “os valores referentes aos meses de janeiro e de
junho a dezembro de 2012 foram pagos indevidamente
à empresa Ramalhete Contabilidade”, resultando em
ressarcimento no montante de R$64.000,00.
Somada a estas irregularidades, a equipe técnica
constatou que não houve a regular liquidação da
despesa em relação a todos os pagamentos realizados à
empresa (dez pagamentos, pois a equipe não encontrou
pagamentos referentes aos meses de julho e dezembro),
entendendo ser passível a devolução do valor total de
R$80.000,00 (ou 35.415,47 VRTE) pagos no exercício de
2012.
O senhor Edson Figueiredo Magalhães ex-Prefeito
Municipal, formulou defesa única em relação aos três
processos (Proc. 22.117/11, 21.954/2011 e 22.107/11) e
deixou de se manifestar quanto à liquidação irregular de
despesas, reportando-se às alegações apresentadas pela
empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria.
A empresa contratada Ramalhete Contabilidade
e Consultoria apresenta também defesa única em
relação aos três processos em que foram detectadas
irregularidades na liquidação de despesa - 22.117/2011,
21.954/2011 e 21.107/2012 – analisadas pela ITC
4150/2017 que refutou suas afirmações e embasada
na argumentação já exposta no item anterior, relativo
ao processo 22.117/2011, concluiu então que os
documentos trazidos não comprovam as alegações
da defesa e não transmitem a certeza necessária ao
processo de controle nem evidenciam a liquidez do valor
pago, conforme análise feita pela área técnica, com que
www.tce.es.gov.br

concordamos inteiramente, de modo a concluir pela
permanência do indício de irregularidade apontado pela
ITI 48/2014 ( ausência de regular liquidação da despesa,
com a verificação do direito adquirido pelo credor com
base em �tulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito, na forma do art.63 da Lei 4.320/64
com a comprovação da prestação efetiva do serviço,
inciso III do § 2º).
O senhor Tolúnio Fernando Romanelli, Secretário da
Fazenda, alega, em síntese, que os serviços de consultoria
podem ser realizados por telefone ou e-mail e que o
relatório de atividade visa apenas cumprir formalidade
procedimental; esclarece também que os serviços
foram de consultoria, não de execução e que o fato de
a prefeitura ter apresentado sua prestação de contas
em março de 2012 comprova que os serviços foram
prestados no mês de janeiro e março. Finaliza afirmando
que o fato de ter assinado os cheques é suficiente para
comprovar a execução dos serviços realizados.
O defendente não apresenta documentos nem traz
fundamentação jurídica.
A ITC 4150/2017 analisa as alegações do defendente e
afirma que estas confirmam o entendimento da equipe
técnica de que os relatórios apresentados não têm nexo
com os serviços efetivamente prestados, de forma que
estes foram pagos sem qualquer referência objetiva,
ou seja, sem comprovação, contrariando o preceito
constitucional da prestação de contas (art. 70. § único)
e os comandos da Lei 4.320/64 (especialmente os arts.
62 e 63), quanto à necessidade de comprovar a correta
e boa aplicação dos recursos públicos e, ainda, os
princípios da economicidade, razoabilidade e eficiência e
quanto à existência de três estágios distintos da despesa
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– empenho, liquidação e pagamento.
Reitera a ITC 4150/2017 que de acordo com a
jurisprudência do TCU, é absolutamente impraticável,
na administração pública, o pagamento de tais tipos de
serviços por meio de “mensalidade” ou “mesada” ou, de
outra forma, é ilegal o pagamento sem critério objetivo
de mensuração dos serviços prestados e respectiva
qualidade (unidade de medida), citando acórdãos já
mencionados na análise das justificativas da Ramalhete
Consultoria no item 2.2.7 deste voto.
De fato, o ato de atestar as notas fiscais não se resume a
assinar as respectivas notas declarando que os serviços
foram prestados, mas constitui ato complexo que deve
traduzir a análise qualitativa e quantitativa, minuciosa
dos documentos apresentados pela empresa, cotejandoos com os termos contratuais e consequente avaliação da
fiel execução dos termos ajustados.
A prova dos fatos alegados, ou seja, de que os serviços
eram prestados por telefone, e-mail ou de forma
presencial, exige registros formais, sobretudo porque
se trata de serviços prestados à Administração Pública e
pagos, portanto, com recursos públicos. Imprescindível,
portanto, cópias dos e-mails, registros das conversas
digitais, atas de atendimento presencial ou reuniões,
com indicação do problema, da solução apresentada e
a identificação dos servidores e funcionários presentes,
com respectivas assinaturas; além das datas e horários.
Conclui-se então que os documentos trazidos não
comprovam as alegações da defesa; não transmitem
a certeza necessária ao processo de controle nem
evidenciam a liquidez do valor pago, conforme análise feita
pela área técnica, com que concordamos inteiramente,
de modo a concluir pela permanência do indício de

irregularidade apontado pela ITI 48/2014 (ausência
de regular liquidação da despesa, com a verificação do
direito adquirido pelo credor com base em �tulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito, na
forma do art.63 da Lei 4.320/64 com a comprovação da
prestação efetiva do serviço, inciso III do § 2º).
À luz do exposto, acompanho a ITC 4150/2017 e o
Ministério Público de Contas, no sentido de ser mantida
a irregularidade, com ressarcimento de R$80.000,00
(35.415,47 VRTE) por ausência de comprovação da
efetiva prestação dos serviços no ano de 2012, sob
a responsabilidade solidária dos senhores Edson
Figueiredo Magalhães, Tolúnio Fernando Romanelli e
Ramalhete Consultoria.
2.2.9 Liquidação irregular de despesas (item 3.4.3 da ITC
4150/2017 e 4.3 da ITI 48/2014) - Processo 22.107/2012
Base Legal: Artigos 62 e 63, §2º, III, da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Municipal
Conduta/Nexo: Autorizar pagamentos do contrato de
consultoria sem conferir a efetiva liquidação da despesa
indo de encontro aos artigos 62 e 63, §2º, III, da Lei
4.320/64.
B) Adriana Trindade Ferreira - Gerente de Orçamento e
Finanças da Secretaria de Educação).
Conduta/Nexo: Atestar a execução do contrato de
consultoria sem demonstrar/comprovar a efetiva
liquidação da despesa indo de encontro aos artigos 62 e
63, §2º, III, da Lei 4.320/64.
C) Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda. www.tce.es.gov.br

Empresa contratada.
Conduta/Nexo: Receber pagamentos do contrato de
consultoria sem demonstrar a efetiva liquidação da
despesa indo de encontro aos artigos 62 e 63, §2º, III, da
Lei 4.320/64
Neste item trata-se do aditamento do mesmo contrato
de consultoria em relação à Secretaria de Educação,
processo 22.107/2011, em que, como nos dois itens
anteriores, não foi apresentada comprovação da
liquidação das despesas, no montante de R$ 79.000,00
(34.972,77 VRTE).
O senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-Prefeito
Municipal, formulou defesa única em relação aos três
processos (Proc. 22.117/11, 21.954/2011 e 22.107/11) e
deixou de se manifestar quanto à liquidação irregular de
despesas, reportando-se às alegações apresentadas pela
empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria.
A empresa contratada Ramalhete Contabilidade
e Consultoria apresenta também defesa única em
relação aos três processos em que foram detectadas
irregularidades na liquidação de despesa - 22.117/2011,
21.954/2011 e 21.107/2012 – analisadas pela ITC
4150/2017 que refutou suas afirmações e embasada na
argumentação já exposta nos itens anteriores, relativos
ao processo 22.117/2011 e 21.954/2011.
A senhora Adriana Trindade Ferreira - Gerente de
Orçamento e Finanças da Secretaria de Educação, alega,
em síntese, ter acompanhado a execução do contrato
sem ter tido qualquer conduta irregular e que o Sr.
Robério Ramalhete era o próprio executor das tarefas,
sendo quem liquidava as despesas relativas aos serviços
que prestava.
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Acresce que não há na ITI prova de qualquer dano
causado pela agente pública, e que a empresa contratada
cumpriu rigorosamente com as obrigações. Afirma, por
fim, que a senhora Adriana não agiu com dolo nem
obteve vantagem ilícita.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017, quanto
à alegação de ausência de dano, dolo e de vantagem
ilícita, argumenta que tais elementos não são suficientes
para afastar a responsabilidade da defendente, à luz do
Acórdão TCU 1824/2015, que afirma a prescindibilidade
de dolo ou má-fé ou mesmo locupletamento do agente
para que seja este sancionado pelo órgão de controle,
destacando que, conforme já assentado por aquela corte,
ausência de má-fé não significa presença de boa-fé.
Reitera-se aqui, como nos dois itens anteriores, que o
ato de atestar as notas fiscais não se resume a assinar
as respectivas notas declarando que os serviços foram
prestados, mas constitui ato complexo que deve traduzir
a análise qualitativa e quantitativa, minuciosa dos
documentos apresentados pela empresa, cotejando-os
com os termos contratuais e consequente avaliação da
fiel execução dos termos ajustados.
A prova dos fatos alegados, ou seja, de que os serviços
eram prestados por telefone, e-mail ou de forma
presencial, exige registros formais, sobretudo porque
se trata de serviços prestados à Administração Pública e
pagos, portanto, com recursos públicos. Imprescindível,
portanto, cópias dos e-mails, registros das conversas
digitais, atas de atendimento presencial ou reuniões,
com indicação do problema, da solução apresentada e
a identificação dos servidores e funcionários presentes,
com respectivas assinaturas; além das datas e horários.
Conclui-se então que os documentos trazidos não

comprovam as alegações da defesa; não transmitem
a certeza necessária ao processo de controle nem
evidenciam a liquidez do valor pago, conforme análise feita
pela área técnica, com que concordamos inteiramente,
de modo a concluir pela permanência do indício de
irregularidade apontado pela ITI 48/2014 (ausência
de regular liquidação da despesa, com a verificação do
direito adquirido pelo credor com base em �tulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito, na
forma do art.63 da Lei 4.320/64 com a comprovação da
prestação efetiva do serviço, inciso III do § 2º).
À luz do exposto, acompanho a ITC 4150/2017 e o
Ministério Público de Contas, no sentido de ser mantida
a irregularidade, com imposição de ressarcimento
de R$ 79.000,00 (34.972,77 VRTE) por ausência de
comprovação da efetiva prestação dos serviços, sob
responsabilidade solidária do Senhor Edson Figueiredo
Magalhães, Senhora Adriana Trindade Ferreira e a
empresa Ramalhete Consultoria.
2.2.10 Prorrogação irregular da vigência do contrato
com sobrepreço - Processo 22.117/2011 (item 3.5 da ITC
4150/2017 e 5.1 da ITI 48/2014).
Base Legal: Artigos 3º e 57, II e § 2º da Lei 8.666/93,
princípio da economicidade, art. 70, caput da Constituição
Estadual e princípios da motivação suficiente, do
interesse público e da eficiência, arts. 32 e 45, § 2º da
Constituição Estadual.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: autorizar e assinar o Segundo Termo
Aditivo para do Contrato Administrativo nº 038/2010,
sem pesquisa de preço de mercado e de justificativa
www.tce.es.gov.br

razoável para embasar a vantagem para a Administração
Pública na prorrogação.
B) Diana Márgara Raidan Chácara (Secretária Municipal
de Saúde).
Conduta/Nexo: não providenciar a comprovação, por meio
de pesquisa de preços de mercado, de que a prorrogação
do contrato era mais vantajosa à Administração, bem
como por não ter apresentado justificativa razoável pela
prorrogação do contrato.
Foi constatado que no segundo termo aditivo ao Contrato
38/2010, prestação de serviços de consultoria contábil à
Secretaria de Saúde, ausência de comprovação, por meio
de pesquisa de preço de mercado, de que a prorrogação
de sua vigência era mais vantajosa à Administração
Pública do que a realização de um novo processo
licitatório.
Observou-se também no processo, ausência de
justificativa razoável para fundamentar a prorrogação,
existindo apenas uma declaração da Secretária de Saúde
sobre a necessidade do serviço, o fato de a empresa já
prestar serviço à Prefeitura desde 1997, a existência de
parecer jurídico no processo referente ao primeiro termo
aditivo e uma suposta vantagem para a Administração na
prorrogação do contrato.
O senhor Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal
e a Senhora Diana Márgara Raidan Chácara apresentam
defesa similares, analisadas conjuntamente, sendo que o
ex-prefeito apresentou defesa única para este item e o
próximo, que trata do mesmo indício de irregularidade,
em relação à Secretaria da Fazenda.
Em síntese, alegam os defendentes que o município optou
pela prorrogação da vigência do contrato, por tratar-se de
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situação com maior vantagem à Administração Pública,
do que a realização, naquele momento, de novo certame,
acrescentando não ter havido reajuste de preço e não se
podendo, em consequência, falar em sobrepreço.
Afirmam que não se pode comparar a prestação
de serviços contábeis a uma Secretaria com a outra
Secretaria.
Os defendentes não trazem fundamentação jurídica nem
documentos.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017 considera
desprovida de comprovação a alegação de que a
prorrogação do contrato era a opção mais vantajosa para
a Administração Pública e pondera que as justificativas
devem ser apresentadas de maneira formal no processo
de contratação ou prorrogação contratual, assim como
a comprovação de que os preços a serem contratados
são compa�veis com o mercado e vantajosos para a
administração.
Afirma que nem na contratação original, nem na
prorrogação do contrato 38/10, houve o detalhamento
do objeto de forma a identificar produtos a serem
produzidos e o custo unitário destes, configurando os
pagamentos na forma de “mesada” ou “mensalidade”,
independente da quantidade de serviços a serem
efetivamente prestados.
A identificação dos custos unitários dos serviços que
compunham o objeto contratado, com a utilização de
critérios normalmente aceitos, permitiria a comprovação
da vantajosidade por meio da comparação com outras
empresas atuantes no mercado, não se podendo deduzir
que a manutenção dos preços seja suficiente para
garantir a vantagem.

De acordo com a análise, no Anexo 1 do Edital estão
descritos os serviços relativos à Secretaria de Fazenda e os
relativos à Secretaria de Saúde – sem estimativa do valor
de cada um destes serviços, mas apenas o valor global
anual (R$80.000,00 cada), o que não infringe o art. 7º,
§ 2º, II da Lei 8.666/93, que exige orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários, entendimento consolidado na
jurisprudência do TCU (Acórdãos 1750/2014, 3302/2014
como exemplo).
Os defendentes deixaram de apresentar justificativas
que comprovassem a vantagem, suprindo a omissão
encontrada no processo, limitando-se a declarar que
a vantagem se encontra na manutenção dos preços
originalmente contratados.
Quanto à ausência de pesquisa de preços ou qualquer
providência que garantisse a compatibilidade dos
preços contratados com os de mercado, os defendentes
repetem o argumento de que os preços foram resultado
de licitação, argumento inservível eis que o processo
licitatório teve sua competitividade prejudicada pelo fato
de que somente a empresa vencedora participou.
Em suma, os defendentes reconhecem não ter realizado
pesquisa de mercado ou adotado formas equivalentes
para comprovar a vantagem da prorrogação frente a
alternativa de novo certame, não trazendo qualquer
prova ou argumento que pudesse desconstituir o
apontamento de auditoria.
A ITC 4150/2017 opina, no entanto, pelo afastamento do
ressarcimento, eis que o parâmetro adotado pela equipe
de auditoria para estabelecer o sobrepreço foi o contrato
13/2012 relativo à Secretaria de Educação, sem ter sido
demonstrado, no entanto, que os serviços prestados nos
www.tce.es.gov.br

dois contratos comparados (13/12, SEMED, e segundo
aditivo ao contrato 38/10, SEMSA) eram idênticos de
modo a concluir que as diferenças pagas eram indevidas.
Assim, acompanho o entendimento técnico no sentido
de manter a irregularidade, sob a responsabilidade do
senhor Edson Figueiredo Magalhães e senhora Diana
Márgara Raidan Chácara, afastando o ressarcimento.
2.2.11 Prorrogação irregular da vigência do contrato
com sobrepreço - Processo 21.954/2011 da Secretaria
da Fazenda – SEMFA (item3.5.2 da ITC 4150/2017 e 5.2
da ITI 48/2014).
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: autorizar e assinar o Segundo Termo
Aditivo para do Contrato Administrativo nº 038/2010,
sem pesquisa de preço de mercado e de justificativa
razoável para embasar a vantagem para a Administração
Pública na prorrogação.
B) Tolúnio Fernando Romanelli (Secretário Municipal da
Fazenda).
Conduta/Nexo: não providenciar a comprovação, por meio
de pesquisa de preços de mercado, de que a prorrogação
do contrato era mais vantajosa à Administração, bem
como por não ter apresentado justificativa razoável pela
prorrogação do contrato.
Trata-se neste item de aditivo ao mesmo contrato –
38/2010 com a empresa Ramalhete Contabilidade e
consultoria – relativo à Secretaria de Fazenda, em que
se constatou ausência de comprovação, por meio de
pesquisa de preço de mercado, de que a prorrogação de
sua vigência era mais vantajosa à Administração Pública
do que a realização de um novo processo licitatório.
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Assim como no item anterior, observou-se também
no processo ausência de justificativa razoável para
fundamentar a prorrogação, existindo apenas uma
declaração da Secretária de Saúde sobre a necessidade
do serviço, o fato de a empresa já prestar serviço à
Prefeitura desde 1997, a existência de parecer jurídico
no processo referente ao primeiro termo aditivo e uma
suposta vantagem para a Administração na prorrogação
do contrato.
Os senhores Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito
Municipal e Tolúnio Fernando Romanelli, ex-Secretário
de Fazenda, apresentam defesas similares, analisadas
conjuntamente, sendo que o ex-prefeito apresentou
defesa única para este item e o anterior, que trata do
mesmo indício de irregularidade, em relação à Secretaria
da Saúde.
Em síntese, alegam os defendentes que o município optou
pela prorrogação da vigência do contrato, por tratar-se de
situação com maior vantagem à Administração Pública,
do que a realização, naquele momento, de novo certame,
acrescentando não ter havido reajuste de preço e não se
podendo, em consequência, falar em sobrepreço.
Afirmam que não se pode comparar a prestação
de serviços contábeis a uma Secretaria com a outra
Secretaria.
Os defendentes não trazem fundamentação jurídica nem
documentos.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017 repete
neste item sua fundamentação e conclusão do item
anterior (2.2.10) no sentido de que as justificativas para
contratação ou prorrogação de um contrato devem ser
apresentadas de maneira formal no processo assim como

a comprovação de que os preços a serem contratados
são compa�veis com o mercado e vantajosos para a
administração, sendo imprescindível o detalhamento
do objeto em planilhas a fim de permitir o controle dos
pagamentos feitos.
Conclui-se neste item, como no anterior, que os
defendentes deixaram de apresentar justificativas
que comprovassem a vantagem, suprindo a omissão
encontrada no processo, limitando-se a declarar que
a vantagem se encontra na manutenção dos preços
originalmente contratados.
Em suma, os defendentes reconhecem não ter realizado
pesquisa de mercado ou adotado formas equivalentes
para comprovar a vantagem da prorrogação frente a
alternativa de novo certame, não trazendo qualquer
prova ou argumento que pudesse desconstituir o
apontamento de auditoria.
A ITC 4150/2017 opina, no entanto, pelo afastamento do
ressarcimento, eis que o parâmetro adotado pela equipe
de auditoria para estabelecer o sobre preço foi o contrato
13/2012 relativo à Secretaria de Educação, sem ter sido
demonstrado, no entanto, que os serviços prestados nos
dois contratos comparados (13/12, SEMED, e segundo
aditivo ao contrato 38/10, SEMSA) eram idênticos de
modo a concluir que as diferenças pagas eram indevidas.
Assim, acompanho o entendimento técnico no sentido
de manter a irregularidade, sob a responsabilidade
dos senhores Edson Figueiredo Magalhães e Tolúnio
Fernando Romanelli, afastando o ressarcimento.
2.2.12 Ausência da quantidade mínima de propostas Processo 22.107/2011 (item 4.1.12 da ITC 4150/2017 e
7 da ITI 48/2014).
www.tce.es.gov.br

Base Legal: Artigos 3.º e 22, § 7º, da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
A) Elzamar Nunes da Costa (Membro Suplente da CPL).
Conduta/Nexo: Omitir-se, na qualidade de membro
suplente da CPL, quanto ao prosseguimento do processo
licitatório em que não se observou a existência de três
propostas válidas, contribuindo para o descumprimento
das normas legais expressas neste item.
B) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal)
Conduta/Nexo: Homologar o procedimento licitatório
em que se observou a ausência de três propostas válidas,
ignorando os ditames legais mencionados neste item.
C) Rita de Cássia Nossa de Almeida (Presidente da CPL
em exercício).
Conduta/Nexo: Prosseguir com procedimento licitatório,
mesmo diante da ausência de três propostas válidas, sem
justificativa plausível, descumprindo as normas legais
expressas neste item.
D) Tânia da Silva Vieira Rocha (Membro Efetivo da CPL).
Conduta/Nexo: Omitir-se, na qualidade de membro
efetivo da CPL, quanto ao prosseguimento do processo
licitatório em que não se observou a existência de três
propostas válidas, contribuindo para o descumprimento
das normas legais expressas neste item.
E) Tereza Maria Chamoun Merízio (Assessora Jurídica).
Conduta/Nexo: Emitir parecer favorável relativo à
legalidade do procedimento licitatório em que se
observou a ausência de três propostas válidas, reiterando
o descumprimento das normas legais mencionadas neste
item.
A ITI 48/2014A aponta, no Convite 03/2011 (Processo
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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22.107/2011, consultoria contábil para a Secretaria de
Educação), que resultou no Contrato 13/2012, ausência
do mínimo de três propostas válidas no processo
licitatório, não tendo havido a repetição do certame.

Afirma também que o processo foi apreciado pela
assessoria jurídica, que concluiu pela sua legalidade e
que um novo procedimento licitatório estaria ferindo o
princípio constitucional da economicidade.

O Senhor Edson Figueiredo Magalhães ex-prefeito
Municipal, adota como seus, neste item, os argumentos
de defesa apresentados por Elzamar Nunes da Costa.

A Senhora Tereza Maria Chamoun Merízio, assessora
jurídica, sustenta ser perfeitamente possível prosseguir
com a licitação, na modalidade convite, no caso de
aparecerem menos de três propostas válidas e que no
caso, expedidos seis convites, o reduzido número de
licitantes é prova de desinteresse dos demais.

A senhora Elzamar Nunes da Costa, membro suplente
da CPL, alega, em síntese, manifesto desinteresse dos
convidados, uma das exceções previstas na legislação,
onde a justificativa decorre da própria omissão dos
licitantes, apesar de terem sido enviadas as cartasconvite que foram recebidas pelas convidadas. Além
disso, afirma que o processo foi apreciado pela assessoria
jurídica, que concluiu pela sua
A Senhora Tânia da Silva Vieira Rocha, membro efetivo
da CPL, apresenta defesa muito semelhante à da senhora
Elzamar Nunes da Costa, alegando ter encaminhado o
processo à assessoria jurídica da prefeitura, que emitiu
parecer favorável, fundamentado no art. 22, §7º da Lei
8.666/93, no sentido de que basta o envio de convites
no mínimo três convites, independente de os convidados
participarem do certame, tendo ocorrido no caso
concreto o manifesto desinteresse dos convidados, uma
das exceções previstas na legislação.
A senhora Rita de Cássia Nossa de Almeida, Presidente
da CPL em exercício, alega também ter ocorrido a
hipótese de manifesto desinteresse dos convidados,
uma vez que foram enviados cinco convites, às cinco
empresas do ramo existentes no município, das quais
três compareceram, além da ampla publicidade com
afixação no quadro de avisos da prefeitura.

Alega que ilegalidade ocorreria se não tivesse ocorrido
divulgação e que não é possível obrigar as empresas a
participarem de licitação.
Cita Hely Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini e decisão
do TCU de 16/05/1994, para sustentar seus argumentos
Que seria inconcebível que fossem abertas,
indefinidamente novas licitações até que surgisse mais
de um interessado e que, havendo um que satisfaça
todas exigências impostas pela administração pública,
seria correta a contratação.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017, em
relação às alegações de Elzamar Nunes da Costa, refuta
a citação doutrinária por considerar que a defendente
não a transcreveu na totalidade e afirma que o parágrafo
3º do art. 22 da Lei 8666/93 deve ser interpretado em
conformidade com os princípios da competitividade e
da busca da oferta mais vantajosa para a administração,
considerando os princípios da moralidade e
impessoalidade, de onde decorre a conclusão mais
coerente com o regime jurídico-administrativo. Reitera
que o parágrafo 7º do mesmo art. 22 obriga à repetição
do convite quando não se puder obter o número mínimo
www.tce.es.gov.br

de três licitantes, destacando que o parágrafo terceiro usa
a expressão “convidados” e o parágrafo 7º, a expressão
“licitantes”, isto porque nem todo convidado alcança a
condição de licitante já que só os habilitados podem e
somente os convidados considerados habilitados podem
ser licitantes, ou seja, dar lances de proposta.
Cita ainda a ITC, a jurisprudência do TCU, consolidada na
Súmula 248, quanto à necessidade de, no mínimo, três
licitantes habilitados, portanto, na modalidade convite e
destaca que a ausência de três licitantes é equivalente à
ausência de competição no certame.
No caso presente, como afirma a defendente, foram
enviados os cinco convites para empresas de outros
municípios, tendo comparecido três, uma delas
inabilitada, o que contraria a alegação de manifesto
desinteresse das empresas locais.
A ITC observa ainda que o parecer jurídico favorável
não afasta a responsabilidade dos demais servidores
envolvidos, que são solidariamente responsáveis,
embasando-se na jurisprudência do TCU (acórdãos
939/2010 e 10.044/2011).
Quanto às alegações da Senhora Tânia da Silva Vieira
Rocha, a ITC reitera sua argumentação acerca da
interpretação do dispositivo da lei de licitações em
conformidade com os princípios da competitividade e da
busca de condição mais vantajosa para a administração,
e que as alegações de defesa levam à conclusão de que
não houve três propostas válidas, não houve ampla
divulgação do certame, não se repetiu o certame e não
foram apresentadas justificativas adequadas.
Quanto às alegações da Senhora Rita de Cassia Nossa
de Almeida, a ITC 4150/2017 refuta a declaração de só
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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existirem cinco empresas do ramo no mercado estadual,
com base em pesquisa realizada no site do Conselho
Regional de Contabilidade (CRC), onde há uma lista com
104 (cento e quatro) organizações contábeis/profissionais
apenas em Guarapari, que apresentam em seu por�ólio
a atuação na administração pública, mas que, não foram
convidadas ao certame.
Acresce ainda a análise técnica que não se mostra
razoável promover licitação na modalidade convite
convidando apenas cinco empresas do ramo (diante
de mais de 2.200 empresas capixabas de contabilidade
registradas no CRC).
Reitera também que a existência de parecer jurídico
favorável não afasta a responsabilidade dos demais
servidores envolvidos na contratação, que são
solidariamente responsáveis, conforme jurisprudência
do TCU já mencionada acima, na análise da defesa de
Tânia da Silva Vieira Rocha.
Também não há fundamento legal para a afirmação
de que a repetição do convite estaria em desacordo
com o princípio da economicidade, eis que se trata de
determinação legal e de sua não observância pode
resultar contratação não vantajosa por ausência de
competição. Ademais, a não repetição do certame deve
ser devidamente fundamentada, o que, no caso concreto,
não ocorreu.
Assim, a ITC conclui igualmente que as alegações da
Defesa não afastaram os apontamentos de auditoria.
Quanto às alegações de defesa da Senhora Tereza
Maria Chamoun Merizio, a ITC argumenta que não é
verdadeira a premissa de que não houve interesse por
parte dos convidados, eis que havia um universo muito

maior de empresas do ramo de atividade do objeto e só
foram convidadas cinco, das quais três compareceram e
somente duas foram habilitadas.
Desse modo, não há justificativa fundamentada para a
ausência de três propostas válidas e não repetição do
certame, no caso concreto.
No caso específico da defendente, sua conduta diz
respeito ao parecer jurídico emitido, desprovido de
análise e fundamentação, conforme ora se transcreve
seu sintético conteúdo:
O presente procedimento licitatório teve por objeto a
contratação de empresa para execução dos serviços
de consultoria técnica para Secretaria de Educação,
e foi realizado de acordo com as regras contidas no
instrumento convocatório, cuja minuta foi analisada e
rubricada por essa Assessoria Jurídica.
Trata-se na verdade, daquilo que o Tribunal de Contas
da União chama de pareceres jurídicos pró forma, assim
entendidos aqueles que não efetivam a análise adequada
de todos os documentos que instruem o processo de
contratação pública e assim contrariam as determinações
contidas no art. 38 da Lei de Licitações e a jurisprudência
da Corte de Contas (Acórdão TCU 1944/2014, já exposto).
Também não se acolhem as justificativas apresentadas
pela defendente, uma vez que, ao contrário do alegado,
não ficou evidente o manifesto desinteresse das
empresas locais, além da limitada divulgação do Edital.

18.859/2011 (Item 3.9 da ITC e 3.9.1 da ITI 48/2014).
Base Legal: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: Assinar contrato com empresa escolhida
por meio de procedimento ilegal.
B) Adriani Sbardelo� Serpa (Secretário de Esporte,
Cultura e Turismo).
Conduta/Nexo: Solicitar e atestar a prestação de serviço
contratado de forma ilegal.
C) Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria).
Conduta/Nexo: Emitir parecer em desacordo com os
documentos apresentados no processo, levando a uma
contratação ilegal.
Foi constatada, no processo 18.859/2011, a contratação
da empresa José R. Netto - N T Produções Ar�sticas
– Contrato 004/2012, cujo objeto foi a realização de
shows musicais com os artistas Cléber Lacerda, Ataíde
e Alexandre, Anderson e Bruno, e Bonde do Forró, pelo
valor total de R$ 118.100,00, por inexigibilidade de
licitação, com fundamento no art. 25, inciso III da Lei
8666/93.

À luz do exposto, acompanho a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4150/2017 e o Ministério Público de Contas
e mantenho a irregularidade, sob a responsabilidade de
todos os agentes apontados neste item.

O contratado apresentou “cartas de exclusividade”
anexadas fornecidas pelos verdadeiros empresários
exclusivos dos artistas, o que, por si só, já afasta a pretensa
relação de exclusividade entre esta e os músicos, além
do fato de as mencionadas cartas conferirem poderes de
representação à empresa intermediadora restrita às datas
dos shows e ao Município de Guarapari, evidenciando a
infringência ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993.

2.2.13 Contratação irregular de show - processo

O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-Prefeito
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Municipal, apresentou defesa de mérito única em relação
a este item e aos dois subsequentes (2.2.14 e 2.2.15), em
que alega, sucintamente, que a contratação de artistas,
diretamente ou por meio de empresário exclusivo,
se faz por inexigibilidade de licitação e que o fato de
artistas, não obstante terem firmado a declaração de
exclusividade, possuírem mais de um representante, não
leva à presunção de que a declaração firmada seja falsa.
Que tais shows são essenciais para atração de turistas
e preservação da imagem turística do município, o que
leva ao incremento da atividade econômica, à expansão
do emprego e da arrecadação, tendo tido pareceres
jurídicos favoráveis da Procuradoria Municipal.
O Senhor Adriani Sbardelotti Serpa, Secretário de Esporte,
Cultura e Turismo, alega que esta forma de contratação
vem sendo realizada pelo Município há vários anos, sem
questionamento ou orientação deste Tribunal de Contas
quanto a sua ilicitude.
A Senhora Sônia Regina Rosa Simões, assessora da
procuradoria, alega que a ITI não indicou quais os
documentos do processo estariam em desacordo com o
parecer elaborado pela defendente, o que impossibilitaria
sua defesa e não há indício de má fé, culpa ou erro
inescusável em sua conduta, uma vez que o parecer
atendeu expressamente aos requisitos legais, pois exigiu
que o processo fosse enviado ao setor de compras e à
secretaria de origem, providências não realizadas pelo
gestor, o que deve eximir a agente da responsabilidade.
Argumenta ainda que a lei permite a contratação de
artistas, diretamente ou por meio de empresário exclusivo,
desde que consagrado e que, quanto ao empresário
exclusivo, a Administração (...) contratou os referidos
artistas por intermédio de empresa e anexou diversos

documentos entre os quais cartas de exclusividade
registradas em cartório, conforme exigência legal.
Afirma também que sua análise se limitou aos autos
do processo, onde as cartas de exclusividade se
apresentavam como regulares e que sua atuação foi
“irrisória” e além disso, não houve qualquer dano ao
erário.
A Instrução Técnica Conclusiva, em relação à defesa
do Senhor Edson Figueiredo Magalhães, delimita
a matéria em discussão - as cartas de exclusividade
anexadas ao processo de contratação não representam
efetivamente, exclusividade, pois foram fornecidas
pelos verdadeiros empresários exclusivos dos artistas à
empresa agenciadora – e afirma que a contratação por
meio de empresa intermediária deve ser feita por meio
de licitação.
Cabe destacar aqui que a regra geral é a licitação e
inexigibilidade a exceção, limitada às hipóteses constantes
do rol disposto no artigo 25 da Lei 8666/93, de modo que
o caso concreto deve se moldar perfeitamente à hipótese
legal, ou esta não será aplicável.
A ITC 4150/2017 traz o entendimento pacífico e
consolidado do TCU, acerca deste tema, diferenciando
em primeiro lugar, o contrato de exclusividade da carta
de exclusividade, sendo o primeiro o instrumento
adequado para comprovar a relação de exclusividade do
empresário com o artista, dado seu caráter permanente;
e a carta de exclusividade, é transitória, restrita para os
dias e locais correspondentes à apresentação dos artistas.
Neste sentido os acórdãos TCU 1830/2015, 5662/2014,
8244/2013 e 1848/2015, este último em que se assenta
que a contratação por inexigibilidade é a contratação
direta do artista e não de empresas de eventos
www.tce.es.gov.br

A responsabilidade do prefeito municipal não é afastada
pelo fato de a contratação ter sido aprovada por pareceres
de outros servidores, formando-se entre eles um vínculo
de solidariedade. Neste sentido, a jurisprudência do TCU
(acórdãos 939/2010 e 10.044/2011).
Em suma, acompanho o entendimento da ITC 4150/2017,
no sentido de as alegações de defesa do ex-prefeito não
desconstituíram ou modificaram o apontamento de
irregularidade da ITI 48/2014.
Quanto às alegações do Senhor Adriani Sbardelotti
Serpa, ex-Secretário de Esporte, Cultura e Turismo,
a ITC, embora as refute no mérito, considera que a
atuação do agente não possui nexo de causalidade com
a contratação por inexigibilidade de forma irregular, eis
que sua conduta foi a de solicitar e atestar a prestação de
serviço contratado, não tendo, portanto, participado do
processo de contratação.
A ITC opina pelo afastamento da responsabilidade do
defendente.
Quanto as alegações de defesa da Senhora Sônia Regina
Rosa Simões, não há embasamento fático para alegar
omissão na ITI, que relata todos os atos praticados pela
agente em itens separados (91, 9.2 e 9.3), tanto que
possibilitou sua defesa, que se verifica pertinente às
irregularidades relatadas.
Quanto ao Parecer emitido pela defendente (ﬂs.
1607-1608), foram abordados dois requisitos legais, a
consagração do artista e a carta de exclusividade, tendo
concluído que esta encontrava-se em conformidade com
a exigência legal.
O fato de as cartas serem registradas em cartório, nada
altera o ponto central que é a relação de exclusividade
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em si, no caso inexistente, porque transitória e limitada,
como já exposto na análise dos argumentos de defesa do
ex-prefeito.

A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

A ITC observa, com muita prudência, que a presença
no processo da nota de contrato entre a banda e um
empresário do estado de São Paulo, deveria ter alertado a
agente pública, sobretudo porque a jurisprudência atual,
em especial do TCU, há muito está pacificada no sentido
da recusa da “carta de exclusividade” como documento
hábil para autorizar a contratação por inexigibilidade de
licitação.

B) Adriani Sbardelo� Serpa (Secretário de Esporte,
Cultura e Turismo).

Assim, verifica-se que o parecer emitido pela agente
responsável não efetivou a análise adequada de todos os
documentos do processo, abstendo-se, ainda, de buscar
fundamentação na jurisprudência, ações que teriam
evitado a contratação irregular.
Finalmente, também não pode prosperar a alegação de
que a atuação da defendente foi “quase que irrisória”,
uma vez que o parecer jurídico é parte integrante
e essencial ao processo de contratação e conteve a
declaração de legalidade da inexigibilidade.
Assim, de acordo com a ITC, não procedem as alegações
da defendente.
À luz do exposto, acompanho o entendimento técnico
e o Ministério Público, no sentido da manutenção da
irregularidade em relação ao Senhor Edson Figueiredo
Magalhães e Senhora Sônia Regina Rosa Simões,
afastando-se a responsabilidade do Senhor Adriani
Sbardelotti Serpa.
2.2.14 Contratação irregular de show ar�stico - processo
7.442/2012 (Item 9.2 da ITC e da ITI 48/2014).
Responsáveis:

Conduta/Nexo: Assinar contrato com empresa escolhida
por meio de procedimento ilegal.

Conduta/Nexo: Solicitar e atestar a prestação de serviço
contratado de forma ilegal.
C) Lúcia Maria Roriz Verissimo Portela (Procuradora
Geral).
Conduta/Nexo: Emitir parecer em desacordo com os
documentos apresentados no processo, levando a uma
contratação ilegal.
Foi constatada, no processo 7442/2012 a contratação
da empresa Meireles Produções Ar�sticas – Contrato
173/2012, para eventos ar�sticos com as bandas Biquini
Cavadão, Cléber Lacerda, Bonde do Forró, Luid e Gabriel,
Patati-Patatá, Marcos Brenier & Banda e Anderson
Freire, Zezé Di Camargo e Luciano, Cristian Godoi e
Banda Redentores, pelo valor total de R$ 508.800,00, por
inexigibilidade de licitação, com fundamento no inciso III
do art. 25 da Lei 8.666/93.
Foram anexadas ao processo, “cartas de exclusividade”
fornecidas pelos verdadeiros empresários exclusivos
dos artistas à empresa agenciadora, restritas às datas
dos shows ao Município de Guarapari o que, por si só,
já afasta a pretensa relação de exclusividade entre esta
e os músicos.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-Prefeito
Municipal e o Senhor Adriani Sbardelotti Serpa
apresentaram suas defesas de forma unificada em relação
aos três processos de contratação por inexigibilidade,
tratados neste item, no anterior e no próximo, já
www.tce.es.gov.br

tendo sido analisados seus argumentos, no sentido da
manutenção da irregularidade em relação ao primeiro e
ao afastamento da responsabilidade do segundo.
A Senhora Lúcia Maria Roriz Verissimo Portela,
Procuradora Geral, alega, em síntese, que seu parecer
foi fundamentado em uma análise da situação fática
e amparada por lei federal, com natureza opinativa,
como consta do MS STF 24631DF e que no mérito, a
inexigibilidade de licitação se justifica por inviabilidade
de competição, termo jurídico que permite interpretação
discricionária, tendo a exclusividade sido comprovada no
processo administrativo.
Quanto às alegações da Senhora Lúcia Maria Roriz, em
relação à comprovação da exclusividade, que é o cerne
da discussão que aqui se trava, reitera-se a argumentação
constante da análise das alegações de defesa da Senhor
Sônia Regina Rosa Simões, no item anterior, que cuida do
processo 18.259/2011.
A suposta prova da exclusividade do empresário,
na verdade intermediador, se faz por “cartas de
exclusividade”, todas específicas para datas e limitadas
ao município de Guarapari; valendo lembrar o que foi
dito anteriormente sobre a distinção construída pela
jurisprudência do Tribunal de Contas da União entre o
contrato de exclusividade e a carta de exclusividade,
sendo o primeiro o instrumento adequado para
comprovar a exclusividade, por conter e traduzir uma
relação de caráter permanente entre o artista e seu
empresário e que deve ser registrado em cartório, além
de publicado em diário oficial; ao passo que carta de
exclusividade é temporária e restritiva (vide os citados
Acórdão TCU 1830/2015; Acórdão TCU 5662/2014 e
Acórdão TCU 8244/2013).
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Reitera-se que a regra geral é a licitação e inexigibilidade
a exceção, limitada às hipóteses constantes do rol
disposto do artigo 25 da Lei 8666/93, de modo que o
caso concreto deve se moldar perfeitamente à hipótese
legal, ou esta não será aplicável.
A ITC 4150/2017 observa que o parecer emitido pela
agente púbica não efetivou a análise adequada de todos os
documentos do processo e que não se tratava de matéria
de ampla complexidade jurídica, bastando orientar o
gestor acerca da ausência de empresário exclusivo ou da
insuficiência do documentado apresentado pela empresa
contratada, o que caracteriza erro crasso e negligência,
não sendo possível eximir a responsabilidade do agente
(Acórdão TCU 899/12; Acórdão TCU 462/2003), sendo
ainda cabível a responsabilização do parecerista em
caso de emissão de parecer de natureza opinativa nas
situações em que restar configurada a existência de culpa
ou erro grosseiro.
À luz do exposto, rejeito as alegações de defesa e
acompanho a área técnica no sentido de manter a
irregularidade em relação aos senhores Edson Figueiredo
Magalhães e Lúcia Maria Roriz Verissimo, afastando a
responsabilidade do Senhor Adriani Sbardelotti Serpa.
2.2.15 Contratação irregular de show ar�stico - processo
18.853/2011 (Item 9.3 da ITC 4150/2017 e ITI 48/2014).
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: Assinar contrato com empresa escolhida
por meio de procedimento ilegal.
B) Adriani Sbardelo� Serpa (Secretário de Esporte,
Cultura e Turismo).
Conduta/Nexo: Solicitar e atestar a prestação de serviço

contratado de forma ilegal.
C) Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria).
Conduta/Nexo: Emitir parecer em desacordo com os
documentos apresentados no processo, levando a uma
contratação ilegal.
Foi constatada a contratação da empresa José R. Netto
- N T Produções Ar�sticas – Contrato 022/2012, cujo
objeto foi à realização de shows musicais com os artistas
Rogerinho do Cavaco, Banda Metrópoles, Samba Mais,
Gian e Giovani, Mauro e Convidados, Cadilac de Luxo, Pik
Total, Rio Samba Rol, Alcimar Luigi e Carla Visi, pelo valor
total de R$ 255.500,00, com fundamento no inciso III do
art. 25 da Lei 8.666/93.
Foram anexadas ao processo “cartas de exclusividade”
restritas às datas dos shows supramencionados e ao
Município de Guarapari fornecidas pelos verdadeiros
empresários exclusivos dos artistas à empresa
agenciadora, o que, por si só, já afasta a pretensa relação
de exclusividade entre esta e os músicos.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-Prefeito
Municipal e o Senhor Adriani Sbardelotti Serpa
apresentaram suas defesas de forma unificada
em relação aos três processos de contratação por
inexigibilidade, tratados neste item e nos dois anteriores,
já tendo sido analisados seus argumentos, no sentido da
manutenção da irregularidade em relação ao primeiro e
ao afastamento da responsabilidade do segundo.
Quanto as alegações de defesa da Senhora Sônia Regina
Rosa Simões, apresentadas de forma unificada em
relação ao item 2.2.13, foram igualmente analisadas
naquele item, refutando-se seus argumentos, uma vez
que o parecer emitido não abordou a validade das cartas
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de exclusividade, matéria já pacificada na jurisprudência
atual, em especial do TCU, no sentido da recusa da “carta
de exclusividade” não é contrato de exclusividade e não
vale como documento hábil para autorizar a contratação
por inexigibilidade de licitação.
Assim, de acordo com a ITC, não procedem as alegações
da defendente.
À luz do exposto, acompanho o entendimento técnico
e o Ministério Público, no sentido da manutenção da
irregularidade em relação ao Senhor Edson Figueiredo
Magalhães e Senhora Sônia Regina Rosa Simões,
afastando-se a responsabilidade do Senhor Adriani
Sbardelotti Serpa.
2.2.16 Ausência de fiscalização nos contratos de shows
- Processos 18.859/2011, 7.442/2012 e 18.853/2011
(Item 3.10 da ITC 4150/2017 e 10 ITI 48/2014).
Base Legal: Artigos 58, inciso III, e 67, caput e §1º ambos
da Lei 8.666/93.
Responsável:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: Celebrar contrato sem designar agente
para seu acompanhamento e fiscalização.
Na análise dos relativos às contratações de shows
ar�sticos constantes dos itens 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15 (item
3.9 da ITC), não foi encontrada designação de servidor
para o acompanhamento e fiscalização da execução
contratual.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-prefeito
municipal, alega, em síntese, que o município divulgou
a relação dos artistas selecionados e foi amplamente
divulgada a programação oficial dos eventos através de
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mídias institucionais e não institucionais, especificando
o dia, a hora e o palco de cada apresentação, sendo que
efetivamente os shows foram realizados corretamente e
fiscalizados pela Secretaria de Turismo.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017, afirma
que a defesa não contesta a ausência de designação do
fiscal dos contratos e que não basta a ampla divulgação
alegada, nem a afirmação de que os shows ocorreram,
uma vez que a irregularidade é a omissão na designação
do fiscal, que é obrigação decorrente de lei e cuja atuação
confere legalidade e impessoalidade ao contrato, sendo
instrumento de transparência e controle.
Acompanho os argumentos da análise técnica para
manter a irregularidade.
2.2.17 Irregularidades na contratação de empresa
para prestação de serviços de segurança - Ausência de
motivação, razoabilidade e interesse público - Processo
21.530/2011 (item 3.11.1 da ITC e 11.1 da ITI 48/2014) e
Descrição insuficiente do objeto licitado (item 3.11.2 da
ITC e 3.11.2 da ITI 48/2014).
Base Legal: art. 38, caput, da Lei 8.666/1993, art. 32,
caput, e 45, § 2º, ambos da Constituição Estadual do
Estado do Espírito Santo.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: Assinar contrato para prestação do
referido serviço
B) João Manoel Azeredo (Secretário de Fiscalização).
Conduta/Nexo: Solicitar e atestar a prestação de serviço
despido de motivação, razoabilidade e interesse público.
C) Cézar Castro Martins (Procurador Adjunto).

Conduta/Nexo: Atestar a regularidade do procedimento
licitatório que culminou na referida contratação.
D) Sônia Regina Rosa Simões (Assessora Jurídica).
Conduta/Nexo: Emitir parecer favorável à referida
contratação.
Trata-se neste item do processo 21.530/2011, relativo
ao Contrato 02/2012, cujo objeto seria a contratação
de 30 (colaboradores) para prestarem serviço de apoio
à fiscalização, segundo solicitação do Secretário de
Fiscalização, sem a devida exposição das circunstâncias
que motivaram a referida contratação, explicitando sua
real necessidade e razoabilidade.
A referida solicitação, assim como o contrato, não
descreveu qual seria a verdadeira atribuição daqueles
profissionais, tendo apenas se referido à necessidade
de proporcionar segurança aos servidores da Prefeitura
Municipal que prestaram serviços de fiscalização durante
o Verão de 2012, não mencionando a natureza da
fiscalização desenvolvida.
Dada a ausência de demonstração de interesse público, a
equipe de auditoria entendeu pertinente o ressarcimento
de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE), valor total do contrato.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-Prefeito
Municipal, alega no mérito que o Tribunal de Contas já
julgou ponto semelhante, no proc. TC 1145/2009, tendo
afastado a irregularidade. Acrescenta que não houve máfé ou dano ao erário e que a contratação foi aprovada por
pareceres jurídicos, tendo tudo se esclarecido a partir da
defesa do ex-secretário, João Manoel Azeredo.
O Senhor João Manoel Azeredo, ex-Secretário de
Fiscalização, esclarece que sua defesa aproveita também
ao procurador adjunto Cézar Castro Martins e não
www.tce.es.gov.br

diferencia as condutas, alegando em suma, o caráter
opinativo dos pareceres, ausência de dano ao erário,
a multiplicação de comércio não legalizado na alta
temporada e a necessidade de proteção dos fiscais, a
ausência de responsabilidade do procurador adjunto
dado o caráter coadjuvante de sua atuação em relação
ao procurador geral, o posicionamento favorável das
cortes de contas à contratação de serviços de vigilância,
o caráter formal do parecer jurídico.
O Senhor Cézar Castro Martins, ex-procurador adjunto,
informa que suas alegações aproveitam também ao
ex-secretário João Manoel Azeredo, tendo idêntico
conteúdo.
A Senhora Sônia Regina Rosa Simões, ex-assessora
jurídica, afirma que seu parecer está adequado, não
merecendo nenhum reparo e que o edital do certame
especificou de forma clara e abrangente todos os seus
requisitos, além do que, os serviços foram regularmente
prestados.
A Instrução Técnica Conclusiva, esclarece que o julgado
deste TCEES mencionado na defesa do Senhor Edson
Figueiredo Magalhães, refere-se à “contratação indireta
de pessoal para prestação de serviços de vigilância em
perímetro urbano durante o verão e o carnaval de 2008”,
considerada pela equipe técnica, terceirização ilícita no
setor público.
A irregularidade aqui apontada é a ausência de motivação,
razoabilidade e interesse público, que tem enfoque em
outros aspectos jurídicos desse tipo de contrato, sem
qualquer relação com o processo mencionado.
Quanto aos argumentos de defesa do senhor João
Manoel Azeredo, que de acordo com o ex-prefeito
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esclareceriam a questão, a ITC 4150/2017 observa que
não basta afirmar que a contratação estava revestida de
interesse público, sendo imprescindível a comprovação
disso, por meio de dados objetivos e concretos, o que
não ocorreu no momento adequado (na instrução
processual), nem agora, remanescendo, portanto, a
omissão quanto a motivação para a referida contratação.
Não se conhece, então, a atividade realizada pela equipe
da secretaria que demandava o auxílio de pessoal para
proporcionar sua segurança, a razão do limite temporal
de 30 dias, o porquê do quantitativo de 30 (trinta)
colaboradores e sua carga horária.
Não se sustenta a alegação da defesa, porque sem a
adequada motivação, não se pode compreender por qual
motivo somente no mês de janeiro os fiscais municipais
são incomodados por comerciantes ilegais, nem se a
quantidade de 30 colaboradores seria adequada para
impedir os “problemas, ou ainda se tais serviços deveriam
ser realizados pela Guarda Municipal, ou mesmo se os
contratados deveriam ter algum treinamento específico
para atuar em situações de conﬂito.
Toda essa discussão, acerca da ausência de motivação,
ainda é paralela à da legalidade da contratação em si.
Permanece, portanto, a ausência de motivação e
demonstração da razoabilidade e o interesse público
para contratar tais serviços, do que decorre a invalidade
jurídica dos atos e do contrato,
A ITC traz julgados do TCU acerca da necessidade de
cumprimento do princípio da motivação (Acórdão
127/2007, entre muitos).
Quanto à alegação da ausência dano e de má-fé, já é
sabido e muitas vezes repetido neste voto que não é

suficiente para afastar a responsabilidade do agente,
como assentado na jurisprudência do TCU, conforme
Acórdão 1824/2015, trazido pela ITC e nela transcrito.
Não subsistem, portanto, as alegações de defesa do
Senhor João Manoel Azeredo
Quanto a alegação, referente à atuação do procurador
adjunto Cezar Castro Martins, contida na defesa de
João Manoel Azeredo, de que não se manifestou sobre a
possibilidade jurídica da contratação, mas apenas sobre
aspectos formais do procedimento licitatório, entendese que se tratou, portanto, de parecer jurídico pró-forma,
contrariando o disposto no art. 38 da Lei de Licitações e a
jurisprudência do TCU (Acórdão TCU 1944/2014).
As alegações de defesa do procurador adjunto Cezar
Castro, tem idêntico teor às do ex-secretário municipal
de fiscalização, cabendo transcrevê-lo na íntegra:
O presente procedimento licitatório teve por objeto
a contratação de empresa para prestação de serviços
de segurança, conforme solicitação da Secretaria de
Fiscalização – SEMFIS. Verifica-se, que o procedimento
licitatório obedeceu à ampla publicidade, bem como
às exigências da Lei 8.666/93 e ulteriores alterações,
bem com a Lei 10.520/02, razão pela qual opino pela
homologação do certame. (ﬂ. 1974)
A total ausência de análise e argumentação constitui
ato irregular, porque não atende ao disposto em lei
e não respalda a atuação administrativa, conforme
tratado no Acórdão TCU 1944/2014, já mencionado e
transcrito neste voto, de onde destacamos .e grifamos,
demonstrando que a omissão do parecer jurídico tem
nexo direto com a irregularidade
26. De fato, a utilização de pareceres jurídicos sintéticos,
www.tce.es.gov.br

de apenas uma página, com conteúdo genérico, sem
demonstração da efetiva análise do edital e dos
anexos, em especial quanto à legalidade das cláusulas
editalícias, permitiu, no caso concreto, a presença de
itens posteriormente impugnados, inclusive por meio
da presente representação, e que foram alterados nos
certames subsequentes.
27. Este Tribunal já se posicionou acerca da necessidade
de os pareceres jurídicos exigidos pelo art. 38 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, integrarem a motivação
dos atos administrativos, com abrangência suficiente,
evidenciando a avaliação integral dos documentos
submetidos a exame (v. g.: Acórdão 748/2011-Plenário).”
(TCU, Acórdão nº 1.944/2014, Rel. Min. André de
Carvalho, j. em 23.07.2014) (g.n.).
As demais alegações, sobre a delimitação das atribuições
e competência do procurador adjunto, bem como sobre o
caráter opinativo do parecer jurídico e a responsabilidade
do parecerista, já foram exaustivamente tratadas neste
voto.
Assim, diante do exposto, as alegações da Defesa não
são suficientes para eximir a responsabilidade do agente
frente à irregularidade a ele imputada.
Quanto às alegações de defesa da Senhora Sônia
Rosa Simões, tem-se que seu parecer foi emitido nos
mesmos moldes daquele emitido pelo procurador
adjunto, tratado acima, sem qualquer análise jurídica,
de modo que a ela se aplica toda a argumentação acima,
em razão de parecer pró-forma, sintético e omisso,
cabendo a responsabilização da parecerista, conforme
jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.753/2008; 2585/2014;
1337/2011; 825/2014).
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

247

ATOS DA 1a CÂMARA

Assim, diante do exposto, as alegações da Defesa não
são suficientes para eximir a responsabilidade do agente
público frente à irregularidade a ele imputada.
À luz do exposto, acompanho a Instrução Técnica
Conclusiva e o Ministério Público de Contas, no
sentido de ser mantida a irregularidade e o respectivo
ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE), sob a
responsabilidade de todos os agentes aqui apontados.
Cabe destacar que o débito aqui imputado corresponde
ao valor do ressarcimento imputado aos agentes no
subitem 3.11.4 da ITI 48/2014 (item 2.19 deste voto),
de modo que, caso a irregularidade daquele subitem
– liquidação irregular de despesa - seja mantida pelo
Plenário, deve-se desconsiderar o valor aqui indicado,
mantendo-se a irregularidade.
2.2.18 Ausência de fiscalização do contrato - Processo
21.530/2011 (item 11.3 da ITC e 11.3 da ITI 48/2014).
Base Legal: Artigos 58, inciso III, e 67, caput e §1º ambos
da Lei 8.666/93.
Responsável:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: Celebrar contrato sem designar agente
para seu acompanhamento e fiscalização.
No mesmo contrato analisado no item anterior, foi
constatada ausência de designação de servidor para o
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual,
contrariando o art. 58, inciso III, da Lei 8.666/93.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães ex-Prefeito
Municipal, deixou de apresentar defesa quanto ao
presente indício de irregularidade, fazendo remissão à
defesa apresentada pelo Senhor João Manoel Azeredo,

que, no entanto, não se manifesta quanto a este item.
A ITC 4150/2017
irregularidade.

opina

pela

manutenção

da

Como já se afirmou no item 2.2.16, é obrigação da
administração designar fiscal para acompanhar a
fiscalização da execução do contrato e essa fiscalização
deve ser efetiva, com instrumento de controle e
transparência, conferindo liquidez e certeza aos
pagamentos que serão feitos.
O que se observa neste caso é consequência dos itens
anteriores, ou seja, as omissões e obscuridades no objeto
do contrato trazem como consequência a ausência de
fiscalização e em seguida, a irregularidade na liquidação,
eis que não se tem um objeto delimitado e descrito, com
quantitativos unitários de serviço, padrões de qualidade
e etc.
Acompanho o opinamento técnico e o Ministério Público
e mantenho a irregularidade.
2.2.19 Liquidação irregular de despesas - Processo
21.530/2011 (item3.11.4 da ITC e 11.4 da ITI 48/2014).
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal)

contratual, garantindo uma adequada prestação dos
serviços contratados, também não se procedeu à regular
liquidação das despesas previamente à efetuação dos
pagamentos, em infringência ao disposto no art. 62 da
Lei 4.320/1964.
O relatório de auditoria, assim com a ITI 48/2014,
informam que os documentos relativos aos pagamentos
não fazem menção ao número de agentes utilizados,
tampouco a identificação dos mesmos e seus respectivos
turnos e rotinas de trabalho, além da não fazerem
referência aos locais onde os serviços foram prestados.
O senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-Prefeito
Municipal, não apresenta defesa quanto à esta
irregularidade e, tal como no item, anterior, se reporta às
alegações do Senhor João Manoel Azeredo, que embora
também responsabilizado, não se manifesta sobre o
presente item, por entender que um erro material da ITI
48/2014 quanto ao número do processo administrativo o
eximiria da responsabilidade.
As alegações de defesa do senhor João Manoel Azeredo
foram analisadas pela ITC 4150/2017 que concluiu por sua
rejeição, nos seguintes termos, que aqui são transcritos e
adotados como conclusão:

Conduta/Nexo: Autorizar pagamento sem a regular
liquidação das despesas.

Ao contrário do que alega a Defesa, as provas são
evidentes de que o agente tinha pleno conhecimento de
que se tratava de erro de digitação (...)

B) João Manoel Azeredo (Secretário de Fiscalização).

(...)

Conduta/Nexo: Atestar a prestação de serviço sem a
devida comprovação de sua realização.

Pelo exposto, não se acolhe a pretensão da Defesa,
em razão da aplicabilidade do princípio nemo auditur
propriam turpitudinem allegans, pelo qual não pode o
acusado se valer de sua própria torpeza para alegar não só
o cerceamento de defesa, quanto a produção de provas

A equipe técnica constatou no processo n° 21530/2011
que, além de não ter sido designado servidor para
realizar o acompanhamento e fiscalização da execução
www.tce.es.gov.br
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contra si mesmo, em sintonia com a jurisprudência pátria
(...).

recomposto sob a responsabilidade dos agentes que
autorizaram o pagamento em tais condições.

(...)

Ante o exposto, acompanho o entendimento da área
técnica e o Ministério Público de Contas, no sentido de ser
mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE), ressalvada a vedação
a bis in idem em relação ao item 2.2.17 deste voto,
de modo que se mantidas as duas irregularidades, o
ressarcimento só incida em relação a uma delas.

Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento de
R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).
A despesa pública é um procedimento que somente se
aperfeiçoa com o cumprimento de todas as suas etapas,
desde a autorização, seguida do empenho, liquidação e
pagamento.
A liquidação é essencial à validade do ato de pagamento,
uma vez que é o momento em que servidor do órgão
atesta, por meio de comprovação contábil e material,
a efetiva prestação dos serviços ou do fornecimento de
bens.
No caso de serviços, não somente a nota fiscal deve
instruir o processo de pagamento, mas outras provas
como relatório de medições, controle de frequência
dos prestadores de serviço, controle de utilização de
máquinas e equipamentos e outros, compa�veis com a
natureza da atividade e que possam conferir certeza e
liquidez ao crédito e assegurar a aquisição do direito pelo
credor.
Neste processo de número 21.530 (contrato 02/2012)
ocorreu uma desordem sistemática de procedimentos
e descumprimento de comandos normativos essenciais,
como a demonstração do interesse público na contratação,
motivação suficiente, razoabilidade, descrição do objeto
contratual (quantitativos, descrição de atividade, etc.) e
ausência de fiscalização da execução, de que só poderia
decorrer a ausência da regular liquidação da despesa.
Sendo inválido o pagamento, não se demonstrando que
o serviço foi efetivamente prestado, deve o erário ser

2.2.20 Ausência de parecer jurídico prévio para examinar
e aprovar as minutas do edital e do contrato - Processo
21.267/2011 (item 3.13.2 da ITC 13.2 da ITI 48/2014).
Base Legal: Art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93
e ao princípio da segregação de funções derivado do
princípio da moralidade administrativa cf. art. 37, caput,
da CRFB/88.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal)
Conduta/Nexo –homologar o procedimento licitatório do
Pregão nº 266/2011, sem atentar para a inexistência de
parecer jurídico prévio em relação às minutas do edital e
do respectivo contrato.
B) Luciane Nunes de Souza (Pregoeira).
Conduta/Nexo – Não ter submetido, na qualidade de
pregoeira, as minutas do contrato e do edital do Pregão nº
266/2011, que subscreveu, para análise da procuradoria
jurídica.
A equipe técnica constatou no Processo 21.267/2011,
relativo ao Contrato Administrativo 08/2012, cujo objeto
era a prestação de serviços de merendeira para atender
às necessidades das Escolas e Creches, que não há
www.tce.es.gov.br

parecer jurídico prévio em relação às minutas do edital
do Pregão 226/2011 e do respectivo contrato, nos termos
em que exige o art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93,
nem qualquer documento encaminhando as minutas do
edital e respectivo contrato à análise da procuradoria
jurídica do órgão.
A assessora jurídica se pronunciou antes da homologação,
informando que as minutas do edital e do contrato
haviam sido rubricadas por ela, o que não supre a
exigência legal de manifestação prévia, valendo destacar
que a assessora jurídica Tereza Maria Chamoun Merízio
integrava a equipe de apoio do pregão, de modo que não
poderia atuar no controle do procedimento, por violação
ao princípio da segregação de funções.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-prefeito
municipal, não apresentou defesa quanto a este item,
afirmando que as justificativas do Instituto Excellence,
relativas ao item 3.13.1, que foram acolhidas pela ITC
4150/2017 com afastamento da irregularidade (ﬂs. 48704871) esclareceriam o indício de irregularidade aqui
tratado.
A Senhora Luciane Nunes de Souza, pregoeira, alega que
embora o parecer jurídico só tenha sido juntado após
a realização do certame, fica claro que se procedeu à
análise da minuta do edital, o que é corroborado pelo
fato de que a assessora jurídica rubricou todas as folhas
da minuta do edital.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017, em
relação ao argumento do ex-prefeito, esclarece que
a empresa Instituto Excellence não tece qualquer
comentário sobre a ausência de parecer jurídico prévio.
Na verdade, observo que a empresa sequer foi citada
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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quanto a este ponto, uma vez que se trata de ato interno
da administração.
Também não prospera o argumento da pregoeira, uma
vez que não cabe neste caso a convalidação do ato, eis
que a lei exige que o parecer seja prévio. As formalidades
legais do processo administrativo licitatório têm uma
função e não podem ser preteridas nem presumidas e
devem constar do processo em ordem cronológica.

manutenção da irregularidade.

Fica, assim, mantida a irregularidade.

2.2.21 Ausência de fiscalização do contrato – processo
21.267/2011 (item3.13.3 da ITC e 13.3 da ITI 48/2014).

2.2.22 Ausência de parecer jurídico prévio para examinar
e aprovar as minutas do edital e do contrato – processo
21.268/2011 (item 3.14.2 da ITC 14.2 da ITI 48/2014).

Base Legal: Art. 67, caput e §1º da Lei 8.666/93.
Responsável:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Vale transcrever parte da análise da ITC 4150/2017:

Conduta/Nexo: não ter efetivado a fiscalização da
execução do contrato.

É este procedimento que se exige da pregoeira: verificar
se o processo encontra-se regularmente instruído,
conforme exigência legal, quer dizer, uma vez que a
agente, na função de pregoeira, elaborou a minuta
do edital de licitação e respectivo contrato, deveria
encaminhar o processo para a análise do setor jurídico,
para manifestação, e só então dar continuidade ao
certame, corrigindo, se fosse o caso, as inconsistências
apontadas.

Foi constatada nos autos do Processo 21.267/2011,
relativo ao Contrato Administrativo 08/2012, cujo objeto
era a prestação de serviços de merendeira para atender
às necessidades das Escolas e Creches, ausência de
fiscalização da execução do contrato prorrogado, por
meio de fiscal especialmente designado faltando, por
conseguinte, as anotações, registros e determinações
pertinentes à devida fiscalização, nos termos em que
exige o art. 67, caput e § 1º da Lei 8.666/93.

Da forma que se apresentam os autos do Processo
21.267/2011, à minuta do edital e contrato e anexos
(ﬂs. 2111-2225), segue a publicação do certame no DOEES (em 15/12/2011, ﬂ. 2226); a Ata de Julgamento (ﬂs.
2352-2353), datada de 27/12/2011, é procedida pela
publicação do resultado do certame no DOE-ES (em
06/01/2012, ﬂ. 2405) e pelo parecer da assessora jurídica
(na mesma data, 06/01/2012, ﬂ. 2406).

O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-prefeito
Municipal, não apresentou defesa quanto a este item,
afirmando que as justificativas do Instituto Excellence,
relativas ao item 3.13.1, que foram acolhidas pela ITC
4150/2017 com afastamento da irregularidade (ﬂs. 48704871) esclareceriam o indício de irregularidade aqui
tratado.

Logo, estando o processo autuado em ordem cronológica
de seus feitos, não há como concordar com a tese de que
o parecer emitido pela assessoria jurídica em 06/01/2012
seja contemporâneo à minuta do edital e do próprio
edital, publicado em 15/12/2011.
Acolho,

portanto,

o

opinamento

técnico

pela

A Instrução Técnica Conclusiva em relação ao argumento
do ex-prefeito, esclarece que a empresa Instituto
Excellence não tece qualquer comentário sobre a
ausência de parecer jurídico prévio.
Na verdade, observo que a empresa sequer foi citada
quanto a este ponto, uma vez que se trata de ato interno
da administração.
www.tce.es.gov.br

Base Legal: Art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93 e
princípio da segregação de funções derivado do princípio
da moralidade administrativa, previsto no art. 37, caput
da CRFB/88.
Responsáveis:
A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Conduta/Nexo: ter homologado o procedimento
licitatório do Pregão nº 266/2011, sem atentar para a
inexistência de parecer jurídico prévio em relação às
minutas do edital e do respectivo contrato.
B) Luciane Nunes de Souza (Pregoeira).
Conduta/Nexo: não ter enviado, na qualidade de
pregoeira, as minutas do contrato e do edital do Pregão nº
266/2011, que subscreveu, para análise da procuradoria
jurídica.
A equipe técnica constatou no Processo 21.268/2011,
relativo ao Contrato 06/2012, cujo objeto era a prestação
de serviços de limpeza, conservação e manutenção para
atender às necessidades das Escolas e Creches, que não
há parecer jurídico prévio em relação às minutas do
edital do Pregão 227/2011 e do respectivo contrato, nos
termos em que exige o art. 38, parágrafo único da Lei
8.666/93.
A assessoria jurídica se pronunciou apenas ao final do
procedimento, imediatamente antes da homologação
pelo Prefeito, informando que as minutas do edital e do
contrato haviam sido rubricadas por ela.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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No entanto, a equipe técnica entendeu que, nos termos
da exigência legal, é imprescindível a manifestação prévia
da assessoria jurídica por meio de parecer jurídico acerca
das minutas do edital e do contrato de licitação, não
sendo suficiente a mera rubrica nos documentos.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-prefeito
municipal, não apresentou defesa quanto a este item,
afirmando que as justificativas do Instituto Excellence,
relativas ao item 3.13.1, que foram acolhidas pela ITC
4150/2017 com afastamento da irregularidade (ﬂs. 48704871) esclareceriam o indício de irregularidade aqui
tratado.
A Senhora Luciane Nunes de Souza, pregoeira, alega que
embora o parecer jurídico só tenha sido juntado após
a realização do certame, fica claro que se procedeu à
análise da minuta do edital, o que é corroborado pelo
fato de que a assessora jurídica rubricou todas as folhas
da minuta do edital.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 4150/2017, em
relação ao argumento do ex-prefeito, esclarece que
a empresa Instituto Excellence não tece qualquer
comentário sobre a ausência de parecer jurídico prévio.
Na verdade, observo que a empresa sequer foi citada
quanto a este ponto, uma vez que se trata de ato interno
da administração.
Também não prospera o argumento da pregoeira, uma
vez que não cabe neste caso a convalidação do ato, eis
que a lei exige que o parecer seja prévio. As formalidades
legais do processo administrativo licitatório têm uma
função e não podem ser preteridas nem presumidas e
devem constar do processo em ordem cronológica.
Vale transcrever parte da análise da ITC 4150/2017:

É este procedimento que se exige da pregoeira: verificar
se o processo encontra-se regularmente instruído,
conforme exigência legal, quer dizer, uma vez que a
agente, na função de pregoeira, elaborou a minuta
do edital de licitação e respectivo contrato, deveria
encaminhar o processo para a análise do setor jurídico,
para manifestação, e só então dar continuidade ao
certame, corrigindo, se fosse o caso, as inconsistências
apontadas.
Da forma que se apresentam os autos do Processo
21.267/2011, à minuta do edital e contrato e anexos
(ﬂs. 2111-2225), segue a publicação do certame no DOEES (em 15/12/2011, ﬂ. 2226); a Ata de Julgamento (ﬂs.
2352-2353), datada de 27/12/2011, é procedida pela
publicação do resultado do certame no DOE-ES (em
06/01/2012, ﬂ. 2405) e pelo parecer da assessora jurídica
(na mesma data, 06/01/2012, ﬂ. 2406).
Logo, estando o processo autuado em ordem cronológica
de seus feitos, não há como concordar com a tese de que
o parecer emitido pela assessoria jurídica em 06/01/2012
seja contemporâneo à minuta do edital e do próprio
edital, publicado em 15/12/2011.
Acolho, portanto, o opinamento
manutenção da irregularidade.

técnico

pela

2.2.23 Ausência de fiscalização do contrato – processo
21.268/2011 (item 3.14.3 da ITC e 14.3 da ITI 48/2014).
Base Legal: Art. 67, caput e §1º da Lei 8.666/93.

A equipe técnica constatou, nos autos do Processo
21.268/2011, relativo ao Contrato Administrativo
08/2012, cujo objeto era a prestação de limpeza,
conservação e manutenção para atender às necessidades
das Escolas e Creches, sob gerência da Secretaria de
Educação, que não houve a fiscalização da execução do
contrato prorrogado, por meio de fiscal especialmente
designado para acompanha-la, faltando, por conseguinte,
as anotações, registros e determinações pertinentes à
devida fiscalização, nos termos em que exige o art. 67,
caput e § 1º da Lei 8.666/93.
O Senhor Edson Figueiredo Magalhães, ex-prefeito
Municipal, não apresentou defesa quanto a este item,
afirmando que as justificativas do Instituto Excellence,
relativas ao item 3.13.1, que foram acolhidas pela ITC
4150/2017 com afastamento da irregularidade (ﬂs. 48704871) esclareceriam o indício de irregularidade aqui
tratado.
A Instrução Técnica Conclusiva em relação ao argumento
do ex-prefeito, esclarece que a empresa Instituto
Excellence não tece qualquer comentário sobre a
ausência de parecer jurídico prévio.
Na verdade, observo que a empresa sequer foi citada
quanto a este ponto, uma vez que se trata de ato interno
da administração.
Fica, assim, mantida a irregularidade.

A) Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

3. Quanto à análise dos argumentos de defesa oral dos
Senhores Edson Figueiredo Magalhães, Cézar Castro
Martins e João Manoel Azeredo

Conduta/Nexo: Entende-se que deve ser responsabilizado
por não ter efetivado a fiscalização da execução do
contrato.

Apresentados os argumentos de defesa oral na 37ª sessão
ordinária, realizada em 31 de outubro de 2018, foram
encaminhadas as notas taquigráficas (evento processual

Responsável:
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nº 46) ao Núcleo de Controle Externo de Normatização
da Fiscalização – NFF, que realizou sua análise nos termos
da Manifestação Técnica MT 1922/2018, de onde se
transcreve o que segue:
3.1 Cézar Castro Martins e João Manoel Azeredo
2.1. Analisando os argumentos expostos em sustentação
oral, primeiramente verifica-se a alegação de ocorrência
de prescrição intercorrente trienal. [...]
O prazo prescricional trazido na Lei Complementar
Estadual 621/12 (Lei Orgânica do TCEES) é de 5 (cinco)
anos, sendo interrompido pela citação válida do
responsável ou interposição de recurso, como acima já
mencionado. Vejamos:
[...]
O fato de haver como marco interruptivo, ao lado da
citação válida, a interposição de recurso, deixa claro
que a LC 621/2012 adotou a prescrição intercorrente.
Assim, o prazo que se interrompe com a citação volta a
contar imediatamente, sendo interrompido, novamente,
apenas pela interposição de recurso. Se, entre a citação
e a interposição do recurso, transcorrer mais de 5
anos, tem-se que terá se aperfeiçoado a prescrição. É a
interpretação que se extrai do art. 71, da LC 621/2012.
A par disso, é entendimento desta E. Corte de Contas que
tal prazo se aplica aos processos anteriores à vigência da
referida Lei Complementar, como definido no Processo
4348/2003, Acórdão TC 407/2012, Cons. Rel. João Luiz
Cotta Lovatti (em substituição):
[...]
Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente
trienal no âmbito do TCEES. E quanto à quinquenal,
ainda não ocorreu, motivo pelo qual opina-se pelo não

acolhimento da alegação de prescrição intercorrente.
2.2. Em relação ao mérito, os defendentes sustentam
a regularidade do Contrato 02/2012, cujos indícios de
irregularidade foram dispostos no item 3.11 da ITC
4150/2017 [..].
Segundo o Relatório de Auditoria 71/2013, [...]. A
contratação em comento, [...], foi efetuada por meio do
Pregão Presencial 235/2011, conforme parecer favorável
da Assessora Jurídica, Sra. Sônia Regina Rosa Simões,
tendo o Procurador Adjunto, Sr. Cézar Castro Martins,
atestado a regularidade do procedimento licitatório.
Em relação às irregularidades descritas no RA-O 71/2013
e analisadas na ITC 4150/2017, a defesa oral se ateve a
declarar que houve motivação e interesse público para
a realização do certame e que o procurador adjunto, Sr.
Cézar Castro Martins, não pode ser apenado pela falta
explícita da motivação nos autos.
Quanto à descrição insuficiente do objeto licitado
(3.11.2), à ausência de fiscalização do contrato (3.11.3)
e à liquidação irregular de despesas, a sustentação oral
não fez referência.
Contudo, [...], não apresenta documentos que
identifiquem as situações que motivaram a contratação
de seguranças particulares para o acompanhamento dos
fiscais do município. Ou seja, a abertura de um processo
licitatório deve ser realizada com base em estudos e
relatórios que justifiquem e demonstrem as razões para
a efetivação da despesa. Entretanto, o processo ora
discutido foi iniciado sem a demonstração da motivação
e do interesse público.
Nesses termos, considerando que sustentação oral não
acrescentou informações que justifiquem a alteração
www.tce.es.gov.br

da análise proferida na ITC 4150/2017, opina-se pela
manutenção das irregularidades imputadas aos Srs.
Cézar Castro Martins e João Manoel Azeredo nos autos
deste processo.
3.2 Edson Figueiredo Magalhães
3.1. Quanto aos argumentos expostos pela sustentação
oral, primeiramente, apresenta-se a alegação de
prescrição intercorrente trienal. [...] analisado no
item 2.1 desta manifestação, concluiu-se pela sua não
aplicabilidade no caso concreto. Nesses termos, opinase pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente
em relação aos presentes autos.
Em relação ao mérito, o defendente requer o afastamento
das irregularidades dispostas nos itens 3.1, 3.2, 3.5, 3.7,
3.9, 3.10, 3.11, 3.13 e 3.14 da ITC 4150/2017.
[...]
Entretanto, apesar das justificavas apresentadas, a defesa
não aborda as irregularidades apontadas pela equipe de
auditoria. Ou seja, não esclarece a razão dos convênios
terem sido realizados sem a elaboração de um prévio
plano de trabalho, bem como não menciona qualquer
justificativa para a realização de repasse de recursos para
o pagamento de despesas que foram realizadas pelos
conveniados antes da assinatura dos convênios.
[...]
Assim, mantem-se as irregularidades descritas nos
itens 3.1 e 3.2 da ITC 4150/2017 e o ressarcimento de
R$ 3.145,00 (1.392,27 VRTE) em relação ao Convênio
06/2012.
Quanto à Prorrogação irregular da vigência do contrato
com sobrepreço, (item 3.5 da ITC 4150/2017), a defesa
oral argumenta que não há razão para a imputação de
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sobrepreço. [...]. Todavia, conforme se verifica dos autos,
o memorial apresentado pelo representante do Sr. Edson
Figueiredo Magalhães é idêntico à defesa já apresentada
por ocasião da citação, que foi devidamente analisada
pela ITC 4150/2017 e está sujeita à aprovação pelo
Conselheiro Relator.
Contudo, não havendo razões para alteração da análise
conclusiva, mantem-se a irregularidade.
Em relação ao item 3.7 da ITC 4150/2017, “Ausência
da quantidade mínima de propostas” [...] Como na
irregularidade anterior, verifica-se do trecho transcrito
acima que o defendente apenas repetiu os argumentos
alegados por ocasião da citação, não trazendo aos
autos qualquer comprovação do alegado manifesto
desinteresse.

acompanhada do respectivo contrato firmado entre o
artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas
interpostas munidas de cartas de exclusividade para
shows em data e local determinado;
Assim, considerando a defesa apresentada, opina-se pelo
afastamento da irregularidade, considerando que nos
presentes autos não foi identificado dano ao erário.
Com relação à ausência de fiscalização do contrato,
irregularidade verificada nos Processos 18.859/2011,
7.442/2012 e 18.853/2011 (item 3.10), 21.530/2011
(item 3.11.3) 21.267/2011 (item 3.13.3) e 21.268/2011
(item 3.14.3 da ITC 4150/2017), a defesa oral destaca o
Acórdão TC 1092/2016, proferido nos autos do Processo
TC 2545/2010, da relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamon, nos seguintes termos:

Assim, mantem-se a irregularidade nos termos da ITC
4150/2017.

ACÓRDÃO TC-1092/2016 – PLENÁRIO

Em relação às irregularidades descritas nos itens 3.9.1
– Processo 18.859/2011, 3.9.2 – Processo 7.442/2012
e 3.9.3 – Processo 18.853/2011, a defesa menciona
o Acórdão TC 867/2014 que afastou a irregularidade
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO
POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INTERMEDIADA
INDEVIDAMENTE POR EMPRESA DE PROMOÇÃO DE
SHOWS E EVENTOS, no Processo TC 1280/2011, da
Prefeitura Municipal de São Mateus e determinou que:

JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

“quanto aos shows ar�sticos, adeque as contratações
futuras aos estritos termos do art. 25, III, da Lei 8.666/93,
ou seja, contratar diretamente com bandas e artistas a
realização de eventos ar�sticos e, quando assim não
for possível, contratar com o empresário exclusivo
devidamente comprovado com “carta de exclusividade”,

PROCESSO - TC-2545/2010 (APENSO: TC-6993/2010)
(...)
Quanto à irregularidade tratada no item 3.1.1.2 da
ITC - Ausência de designação de fiscal do contrato, é
importante frisar que o fato de não ter sido providenciada
portaria ou despacho de designação de fiscal desde o início
da execução do contrato não implica, necessariamente,
dizer que não houve fiscalização efetiva do contrato,
nem mesmo afirmar que a execução contratual não
ocorreu, pelo menos, não há qualquer apontamento
da Área Técnica em seu Relatório de Auditoria sobre o
assunto. Neste caso, caracterizou-se a presença de falha
de natureza formal, sem configuração de dano ao erário,
o que a meu ver merece o afastamento da aplicação
de multa por este tópico em particular, encaminhando
www.tce.es.gov.br

determinação ao gestor atual para que aprimore o
controle interno, de modo a evitar que tal falha não se
repita em contratos em vigor no âmbito daquela Câmara.
Assim, considerando o posicionamento adoto pelo
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamom, e
considerando que o Acórdão TC 1092/2016 foi acolhido
por unanimidade, opina-se pelo afastamento da
irregularidade e da aplicação de multa em relação aos
Processos Administrativos 18.859/2011, 7.442/2012 e
18.853/2011 (item 3.10), 21.267/2011 (item 3.13.3) e
21.268/2011 (item 3.14.3), nos quais foi identificada a
ausência de designação de fiscal de contrato.
Contudo, considerando que houve o apontamento
de liquidação irregular de despesa no Processo
Administrativo 21.530/2011, opina-se pela manutenção
da irregularidade e pela aplicação de multa em relação
ao item 3.11.3.
[...]
Quanto às irregularidades verificadas na contratação
de empresa para prestação de serviços de segurança
(Processo 21.530/2011), item 3.11.1 - ausência de
motivação, razoabilidade e interesse público, item
3.11.2 – descrição insuficiente do objeto licitado e item
3.11.4 - liquidação irregular de despesas, a defesa oral
não juntou fatos, jurisprudência ou provas novas. Dos
memorias, verifica-se os seguintes argumentos:
[...]
Porém, da ITC 4150/2017 verifica-se que os argumentos
acima destacados já se encontram analisados, sendo
que o Conselheiro Relator, oportunamente, proferirá
seu entendimento acerca da matéria. Assim, mantemse as irregularidades e o ressarcimento no valor de R$
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

253

ATOS DA 1a CÂMARA

80.000,00, equivalente a 35.415,46 VRTE.
Por fim, quanto à ausência de parecer jurídico prévio
para examinar e aprovar as minutas do edital e do
contrato - Processos 21.267/2011 e 21.268/2011 (itens
3.13.2 e 3.14.2 da ITC 4150/2017), a defesa oral declarou
que: [...]
Contudo, as razões expostas pela sustentação oral já
foram analisadas pela ITC 4150/2017. Além disso, a
sustentação oral e os memoriais não trouxeram aos autos
jurisprudência ou documentos que pudessem alterar as
conclusões havidas. [...]
Nesses termos, não havendo elementos para a
alteração da conclusão, opina-se pela manutenção da
irregularidade.
Com base na análise de que destacamos as partes acima
transcritas, a MT 1922/2018 opina:
4.1. Acolher parcialmente as razões de justificativa
apresentadas em defesa oral por Edson Figueiredo
Magalhães e manter as irregularidades descritas nos
itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8,
4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19,
4.1.20, 4.1.21, 4.1.23 da ITC 4150/2017, afastando-se
as irregularidades em relação aos itens 4.1.13, 4.1.14,
4.1.15, 4.1.16, 4.1.22 e 4.1.24;
4.2. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas
em defesa oral por Cézar Castro Martins e manter as
irregularidades descritas nos itens 4.1.17 e 4.1.18;
4.3. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas
em defesa oral por João Manoel Azeredo e manter as
irregularidades descritas nos itens 4.1.17, 4.1.18 e 4.1.20.
O Ministério Público de Contas refuta os argumentos
utilizados na Manifestação Técnica para afastar as

irregularidades constantes dos itens 4.1.13, 4.1.14,
4.1.15, 4.1.16, 4.1.22 e 4.1.24, conforme se transcreve:
Denota-se da nova análise efetuada pelo Núcleo de
Controle Externo de Normatização da Fiscalização, por
meio da Manifestação Técnica - MT 1922/2018-7, a
sugestão de afastamento das irregularidades elencadas
nos itens 3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3 (Contratação irregular de
Show) e nos itens 3.10, 3.11.3, 3.13.3 e 3.14.3 (Ausência
de fiscalização dos contratos) todos da ITC 4150/2017-4.
Contudo, data vênia, a conclusão supracitada não merece
prosperar.
Com efeito, o Acórdão TC-867/2014, citado pela defesa
para subsidiar o afastamento dos itens 3.9.1, 3.9.2 e
3.9.3, padece de atecnia, pois a despeito de afastar
o apontamento (contratação irregular de shows),
reconhece a existência da infração, uma vez que
expede determinação à autoridade para que adeque as
contratações futuras aos estritos termos do art. 25, inciso
III, da Lei n. 8.666/93, conforme segue:
De fato, já tive oportunidade de me manifestar diversas
vezes em plenário sobre a irregularidade ora destacada
e mantenho o firme entendimento de que a contratação
feita nesses moldes, ou seja, declaração de exclusividade
dada a representante pelo empresário da banda, não tem
o condão de macular as contas de gestão da Prefeitura,
caso não tenha sido demonstrado dano ao erário.
Precedente deste Tribunal: Processo TC 4687/2009
(Acórdão TC 154/2012), 1158/2009 (Voto Vencedor –
Acórdão 189/2013) e 4276/2009 (Acórdão 204/2013).
De acordo com a doutrina extraída do Suplemento
Informativo dos Boletins NDJ (ano 2, nº 11, nov/2009),
“relativamente à contratação de artistas por meio de
www.tce.es.gov.br

“empresário exclusivo”, a intervenção deste, seja ele
pessoa �sica, seja pessoa jurídica, somente se justificará
se preexistir vínculo contratual que subordine a
contratação do artista à sua participação. ”
Desse modo, a exigência contida no art. 25, inc. III,
da Lei nº 8.666/93 requer a observância da cláusula
de exclusividade estabelecida no contrato firmado
previamente entre o artista e seu empresário, em respeito
ao que foi pactuado entre eles e a cópia desse “ajuste”
deve ser juntada aos autos do processo de inexigibilidade
de licitação.
As festividades comemorativas são uma prática comum
nos municípios. Neste caso concreto, entendo que os
fatos não se sucederam diferentemente do que ocorre
nas demais cidades capixabas, sendo descabida qualquer
penalização do gestor, no particular.
Assim, entendo que a irregularidade deve ser excluída,
até porque não há nada provando que os shows não
foram realizados ou que foi contratado a preço superior
ao praticado no mercado.
Nesse passo, privilegiando a função pedagógica do
Tribunal de Contas e a necessária orientação aos gestores
acerca da forma correta de interpretação da norma,
entendo que o presente achado de auditoria não macula
as contas do gestor.
No que tange à necessária consagração dos artistas pela
crítica especializada ou pela opinião pública, entendo
que a consagração do artista pode ser considerada uma
questão de público local.
Por todo exposto, afasto a irregularidade, com
determinação para o gestor atual adequar as contratações
futuras, aos estritos termos do art. 25, III, da Lei
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8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas e
artistas a realização de eventos ar�sticos e, quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo
devidamente comprovado com “carta de exclusividade”,
acompanhada do respectivo contrato firmado entre o
artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas
interpostas munidas de cartas de exclusividade para
shows em data e local determinado.
Quanto aos apontamentos dispostos nos itens 3.10,
3.11.3, 3.13.3 e 3.14.3 (ausência de fiscalização nos
contratos) também foi sugerido pela Unidade Técnica
o afastamento das imputações com fundamento no
Acórdão TC-1092/2016.
Porém, referido Acórdão não afasta a irregularidade,
apenas deixa de aplicar multa ao gestor, substituindo-a
por determinação:
[...] Quanto à irregularidade tratada no item 3.1.1.2 da
ITC - Ausência de designação de fiscal do contrato, é
importante frisar que o fato de não ter sido providenciada
portaria ou despacho de designação de fiscal desde o início
da execução do contrato não implica, necessariamente,
dizer que não houve fiscalização efetiva do contrato, nem
mesmo afirmar que a execução contratual não ocorreu,
pelo menos, não há qualquer apontamento da Área
Técnica em seu Relatório de Auditoria sobre o assunto.
Neste caso, caracterizou-se a presença de falha de
natureza formal, sem configuração de dano ao erário,
o que a meu ver merece o afastamento da aplicação
de multa por este tópico em particular, encaminhando
determinação ao gestor atual para que aprimore o
controle interno, de modo a evitar que tal falha não se
repita em contratos em vigor no âmbito daquela Câmara.
[grifo nosso] [...]

Ademais, cabe rememorar a redação da Súmula 001 desse
Tribunal estabelecendo a necessidade de designação
formal de fiscal de contrato:
CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO - FISCALIZAÇÃO
- FISCAL DO CONTRATO - DESIGNAÇÃO
REDAÇÃO: A designação do agente responsável pela
fiscalização da execução contratual deve ser realizada de
maneira formal, através de ato próprio ou por termo nos
autos do processo inerente à contratação. PUBLICAÇÃO:
ACÓRDÃO TC 807/2017, DOEL - TCEES 28.08.2017, Ed nº
959: SÚMULA 001, DOEL - TCEES 31.08.17
Dessa forma, na espécie, também devem ser mantidas
as irregularidades referentes à contratação irregular de
Show, bem como à ausência de fiscalização do contrato,
cujos efeitos devem ser analisados em conjunto com as
demais infrações apuradas nestes autos.
Ante todo o exposto, o Ministério Público de Contas
ratifica, in totum, a manifestação de ﬂs. 6882/6916.
Acompanho integralmente os argumentos do Ministério
Público e reitero minhas razões de voto com relação
aos itens em que a Manifestação Técnica propõe o
afastamento da irregularidade.
Ante o exposto, vistos e analisados documentos,
manifestações e instruções que compõem estes autos e
com base na argumentação até aqui exposta, acompanho
o entendimento técnico contido na Instrução Técnica
Conclusiva 4150/2017 e os Pareceres 02467/2018-2
e 33/2019 da lavra do Procurador-Geral do Ministério
Público de Contas, Dr. Luciano Vieira, e VOTO no sentido
de que o Plenário deste Egrégio Tribunal aprove a minuta
de Acórdão que ora submeto a sua apreciação.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas, em:
1.1 NÃO ACOLHER AS PRELIMINARES de mérito
suscitadas pelos responsáveis Edson Figueiredo
Magalhães, Sônia Regina Rosa Simões (e OAB como
terceiro interessado) e Tereza Maria Chamoun Merízio,
conforme fundamentação constante do item 2.1 da parte
expositiva deste voto;
1.2 MANTER as seguintes irregularidades:
1.2.1- Ausência de plano de trabalho (item 3.1.2.1 da
ITC). Convênios 06/12 e 09/12.
Base legal: art. 116, §1º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, da
Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito
Municipal.)
1.2.2- Prestação de contas irregular (item 3.2.1 da ITC).
Convênio 09/2012.
Base legal: Art. 2º, §2º, da Lei 3.377/2012; cláusulas 3.1
e 5.1 do Convênio 009/2012; art. 70, parágrafo único da
CF/88, reproduzido no art. 70, parágrafo único da CE/89;
princípios da Legalidade e da Moralidade, esculpidos no
caput do art. 37 da CF/88; princípios da Finalidade e do
Interesse Público inseridos no caput do art. 32 da CE/89.
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Attila Teixeira Filho (Secretário Adjunto).
1.2.3- Prestação de contas irregular (item 2.2. deste
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voto) - Convênio 06/2012.

Diana Márgara Raidan Chácara (Secretária de Saúde).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Base legal: Art. 2º, parágrafo único, e 3º, parágrafo
único, ambos da Lei 3.362/2012; cláusulas 1.1, 1.2, 3.1
e 5 do Convênio 006/2012; art. 70, parágrafo único da
CF/88, reproduzido no art. 70, parágrafo único da CE/89;
princípios da Legalidade e da Moralidade, esculpidos no
caput do art. 37 da CF/88; princípios da Finalidade e do
Interesse Público inseridos no caput do art. 32 da CE/89.

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora Jurídica).

Sônia Meriguete (Secretária de Educação).

1.2.5- Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso
público (item 3.3.2 da ITC 2.2.5 deste voto) - Processo
21.954/2011.

Tereza Maria Chamoun Merízio (Assessora Jurídica).

Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal):
ressarcimento de R$ 3.145,00 (1.392,27 VRTE).
Milena Molêdo Cunha Ferreira (Gerente Administrativa,
Financeira e Contábil): ressarcimento de R$ 3.145,00
(1.392,27 VRTE).

Base Legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e do Concurso Público, inserto no art. 37, caput e II da
Constituição da República de 1988; aos princípios da
Finalidade, do Interesse Público e da Eficiência, contidos
no art. 32, caput da Constituição Estadual de 1989, e aos
princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade,
inseridos no art. 45, § 2º da Carta estadual e Art. 7º da
Lei Municipal 2.989 de 6 de julho de 2009.

Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre
de Olaria (entidade beneficiada): ressarcimento de R$
3.145,00 (1.392,27 VRTE).

Responsáveis:

1.2.4- Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso público
(item 3.3.1 da ITC e 2.2.4 deste voto) - Processo
22.117/2011.

Sônia Meriguete (Secretária de Educação).

Base Legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e do Concurso Público, inserto no art. 37, caput e II da
Constituição da República de 1988; aos princípios da
Finalidade, do Interesse Público e da Eficiência, contidos
no art. 32, caput da Constituição Estadual de 1989, e aos
princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade,
inseridos no art. 45, § 2º da Carta estadual e Art. 7º da
Lei Municipal 2.989 de 6 de julho de 2009.

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Tolúnio Fernando Romanelli (Secretário de Fazenda).
1.2.6- Terceirização ilícita de serviço de consultoria
contábil, em violação ao princípio do concurso público
(item 3.3.3 da ITC e 2.2.6 deste voto) - Processo
22.107/2011.

Responsáveis:

Base Legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade
e do Concurso Público, inserto no art. 37, caput e II da
Constituição da República de 1988; aos princípios da
Finalidade, do Interesse Público e da Eficiência, contidos
no art. 32, caput da Constituição Estadual de 1989, e aos
princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade,
inseridos no art. 45, § 2º da Carta estadual e Art. 7º da
Lei Municipal 2.989 de 6 de julho de 2009.

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Responsáveis:
www.tce.es.gov.br

1.2.7- Liquidação irregular de despesas (item 3.4.1 da
ITC e 2.2.7 deste voto) - Processo 22.117/2011
Base legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964,
bem como Cláusulas 2.2 e 2.4 do Contrato Administrativo
nº 038/2010.
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal):
Ressarcimento de R$96.000,00 (42.498,56 VRTE).
Ramalhete
Consultoria
(empresa
contratada):
Ressarcimento de R$96.000,00 (42.498,56 VRTE).
1.2.8- Liquidação irregular de despesas (item 3.4.2 da
ITC e 2.2.8 deste voto) - Processo 21.954/2011
Base Legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964;
Cláusulas 2.2 e 2.4 do Contrato Administrativo nº
038/2010; princípios da economicidade, da razoabilidade
e da eficiência, previstos, respectivamente, nos arts. 70,
caput e 32, caput da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal):
Ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,47 VRTE).
Tolúnio Fernando Romanelli (Secretário da Fazenda):
Ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,47 VRTE).
Ramalhete
Consultoria
(empresa
contratada):
Ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,47 VRTE).
1.2.9 - Liquidação irregular de despesas (item 3.4.3 da
ITC e 2.2. deste voto) - Processo 22.107/2011
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Base Legal: Artigos 62 e 63, §2º, III, da Lei 4.320/64.

Tolúnio Fernando Romanelli (Secretária de Fazenda).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Responsáveis:

1.2.12- Ausência da quantidade mínima de propostas
(item 4.1.12 da ITC 4150/2017 e 2.2.12 deste voto).

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal):
Ressarcimento de R$ 79.000,00 (34.972,77 VRTE).

Base Legal: Artigos 3.º e 22, § 7º, da Lei 8.666/93.

Adriana Trindade Ferreira (Gerente de Orçamento e
Finanças da Secretaria de Educação): Ressarcimento de
R$ 79.000,00 (34.972,77 VRTE).

Responsáveis:

Ramalhete
Consultoria
(empresa
contratada):
Ressarcimento de R$ 79.000,00 (34.972,77 VRTE).

Tânia da Silva Vieira Rocha (Membro Efetivo da CPL).

1.2.10- Prorrogação irregular da vigência do contrato
com sobrepreço (item 3.5.1 da ITC e 2.2.10 deste voto Processo 22.117/2011
Base Legal: Artigos 3º e 57, II e § 2º da Lei 8.666/93, ao
princípio da economicidade, previsto no art. 70, caput
da Constituição Estadual e aos princípios da motivação
suficiente, do interesse público e da eficiência, presentes
nos arts. 32 e 45, § 2º da Constituição Estadual.
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Diana Márgara Raidan (Secretária da Saúde).
1.2.11- Prorrogação irregular da vigência do contrato
com sobrepreço (item 3.5.2 da ITC e 2.2.11 deste voto Processo 21.954/2011

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Elzamar Nunes da Costa (Membro Suplente da CPL).
Rita de Cássia Nossa de Almeida (Presidente da CPL em
exercício).
Tereza Maria Chamoun Merízio (Assessora Jurídica).
1.2.13- Contratação irregular de show - processos
18.859/2011 (Item 4.1.15 da ITC 4150/2017 e 2.2.13
deste voto).
Base Legal: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria).
1.2.14- Contratação irregular de show. Processo
7.442/2012 (Item 3.9.2 da ITC e 2.2.14 deste voto).
Base Legal: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93
Responsáveis:

Base Legal: Artigos 3º e 57, II e § 2º da Lei 8.666/93, ao
princípio da economicidade, previsto no art. 70, caput
da Constituição Estadual e aos princípios da motivação
suficiente, do interesse público e da eficiência, presentes
nos arts. 32 e 45, § 2º da Constituição Estadual.

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

1.2.16- Ausência de fiscalização nos contratos de shows
- processos 18.859/2011, 7.442/2012 e 18.853/2011
(Item 3.10 da ITI 48/2014 e 2.2.16 deste voto).
Base Legal: Artigos 58, inciso III, e 67, caput e §1º ambos
da Lei 8.666/93.
Responsável:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
1.2.17- Ausência de motivação, razoabilidade, interesse
público. Descrição Insuficiente do objeto licitado Processo 21.530/2011 (Itens 3.11.1 e 3.11.2 da ITI
48/2014 e 2.2.17 deste voto).
Base Legal: art. 38, caput, da Lei 8.666/1993, art. 32,
caput, e 45, § 2º, ambos da Constituição Estadual do
Estado do Espírito Santo.
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal):
ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).
João Manoel Azeredo (Secretário de Fiscalização):
ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).
Cézar Castro Martins (Procurador Adjunto): ressarcimento
de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).

Lúcia Maria Roriz Verissimo Portela (Procuradora Geral).

Sônia Regina Rosa Simões (Assessora da Procuradoria):
ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).

1.2.15- Contratação irregular de show. Processo
18.853/2011 (Item 4.1.14 da ITC 4150/2017 e 2.2.15
deste voto).

1.2.18 - Ausência de fiscalização do contrato. Processo
21.530/2011 (Item 3.11.3 da ITI 48/2014 e 2.2.18 deste
voto).

Responsáveis:

Base Legal: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Responsáveis:

Base Legal: Artigos 58, inciso III, e 67, caput e §1º ambos
da Lei 8.666/93.
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Responsável:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
1.2.19 - Liquidação irregular de despesas. Processo
21.530/2011 (Item 3.11.4 da ITI 48/2014 e 2.2.19 deste
voto).

Base Legal: Art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93 e
princípio da segregação de funções derivado do princípio
da moralidade administrativa, previsto no art. 37, caput
da CRFB/88.
Responsáveis:

vista a prática de atos ilegais dispostos nos itens 1.5, 1.8
e 1.11, bem como pelo cometimento de infração que
causou injustificável dano ao erário constante do item
1.8, condenando ao ressarcimento ao erário municipal
no valor de 35.415,47 VRTE, solidariamente com:

Base Legal: Art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/1993.

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).

Responsável
Edson Figueiredo

Responsáveis:

Luciane Nunes de Souza (Pregoeira).

Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal):
ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).

1.2.23 - Ausência de fiscalização do contrato. Processo
21.268/2011 (item 3.14.3 da ITI 48/2014 e 2.2.23 deste
voto).

Magalhães
Ramalhete

João Manoel Azeredo (Secretário de Fiscalização):
ressarcimento de R$80.000,00 (35.415,46 VRTE).
1.2.20 - Ausência de parecer jurídico prévio para
examinar e aprovar as minutas do edital e do contrato
- Processo 21.267/2011 (item 3.13.2 da ITI 48/2014 e
2.2.20 deste voto).
Base Legal: Artigos 62 e 63, §1º, II, da Lei 4.320/64
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Luciane Nunes de Souza (Pregoeira).
1.2.21 - Ausência de fiscalização do contrato. Processo
21.267/2011 (item 3.13.3 da ITI 48/2014 e 2.2.21 deste
voto).
Base Legal: Artigos 62 e 63, §1º, II, da Lei 4.320/64
Responsáveis:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
Luciane Nunes de Souza (Pregoeira).
1.2.22 - Ausência de parecer jurídico prévio para
examinar e aprovar as minutas do edital e do contrato.
Processo 21.268/2011 (item 3.14.2 da ITI 48/2014 e
2.2.22 deste voto).

Base Legal: Art. 67, caput e §1º da Lei 8.666/93.
Responsável:
Edson Figueiredo Magalhães (Prefeito Municipal).
1.3 – Rejeitar parcialmente as justificativas e JULGAR
IRREGULARES as contas do Senhor Edson Figueiredo
Magalhães - Prefeito Municipal, tendo em vista a prática
de atos ilegais dispostos nos itens 1.1 a 1.23, bem
como pelo cometimento de infrações que causaram
injustificáveis dano ao erário constantes dos 1.3, 1.7, 1.8,
1.9,1.17 e 1.19 deste voto, com fulcro no art. 84, III, “c”,
“d” e “e” da LC 621/2012, condenando ao ressarcimento
ao erário municipal no valor de 149.694,54 VRTE,
solidariamente com:
1.3.1 APLICAR MULTA DE 14.000 VRTE ao Senhor Edson
Figueiredo Magalhães, sendo multa no valor de 12.000
VRTE com amparo no art. 95 e multa no valor de 2.000
VRTE, com amparo no art. 96, I, ambos da LC 32/93, lei
vigente à época dos fatos.
1.4 – Rejeitar parcialmente as justificativas e JULGAR
IRREGULARES AS CONTAS do Senhor Tolúnio Fernando
Romanelli, Secretário Municipal de Fazenda, tendo em
www.tce.es.gov.br

Item
1.8

VRTE
35.415,47

Consultoria

1.4.1 APLICAR MULTA DE 2.500 VRTE ao Senhor Tolúnio
Fernando Romanelli, sendo multa no valor de 1.000
VRTE com amparo no art. 95 e multa no valor de 1.500
VRTE, com amparo no art. 96, I, ambos da LC 32/93
aplicável à época dos fatos.
1.5 - Rejeitar parcialmente as justificativas e JULGAR
IRREGULARES AS CONTAS do Senhor João Manoel
Azeredo – Secretário de Fiscalização, tendo em vista
a prática de atos ilegais dispostos no item 1.17 e 1.19
bem como pelo cometimento de infração que causou
injustificável dano ao erário constante do item 1.19
com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012,
condenando ao ressarcimento ao erário municipal no
valor de 35.415,47 VRTE, solidariamente com:
Responsável
Edson Figueiredo

Item
3.11.4

VRTE
35.415,47

Magalhães

1.5.1 APLICAR MULTA DE 2.000 VRTE ao Senhor João
Manoel Azeredo, sendo multa no valor de 1.000 VRTE
com amparo no art. 95 e multa no valor de 1.000 VRTE,
com amparo no art. 96, I, ambos da LC 32/93 aplicável à
época dos fatos.
1.6 - Rejeitar parcialmente as justificativas e JULGAR
IRREGULARES AS CONTAS da senhora Sônia Regina Rosa
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Simões – Assessora Jurídica da Procuradoria, tendo em

Grêmio Recreativo 1.3

vista a prática de atos ilegais dispostos nos itens 1.4,

Escola de Samba

1.13, 1.15, 1.17 bem como pelo cometimento de infração

Mocidade Alegre de

que causou injustificável dano ao erário constante do
item 1.17, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC
621/2012, condenando-a ao ressarcimento ao erário
municipal no valor de 35.415,47 VRTE, solidariamente
com os agentes abaixo indicados, ressalvando que este
ressarcimento não deverá ser cumulativo com o do item
1.19.
Responsável
Edson Figueiredo

Item

VRTE

Magalhães
Cézar Castro

1.17

35.415,47

Martins
João Manoel
Azeredo

16.1 APLICAR MULTA DE 3.000 VRTE à Senhora Sônia
Regina Rosa Simões, sendo multa no valor de 1.000 VRTE

1.392,27

Olaria

1.7.1 APLICAR MULTA à Senhora Milena Molêdo Cunha
Ferreira no valor de 500 VRTE com amparo no art. 95 da
LC 32/93 aplicável à época dos fatos.
1.8 - Rejeitar parcialmente as justificativas e JULGAR
IRREGULARES AS CONTAS do Senhor Cezar Castro
Martins, tendo em vista a prática de atos ilegais e o
cometimento de infração que causou injustificável dano
ao erário constante no item 1.17 com fulcro no art.
84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012, condenando ao
ressarcimento ao erário municipal no valor de 35.415,47
VRTE, solidariamente com:
Responsável
Edson Figueiredo

Item

VRTE

Magalhães
Sônia Regina Rosa

1.17

35.415,47

com amparo no art. 95 e multa no valor de 2.000 VRTE,

Simões
João Manoel

com amparo no art. 96, I, ambos da LC 32/93 aplicável à

Azeredo

época dos fatos.

1.8.1 APLICAR MULTA ao Senhor Cezar Castro Martins
no valor de 1.000 VRTE com amparo no art. 95 da LC
32/93 aplicável à época dos fatos.

1.7 - Rejeitar as justificativas e JULGAR IRREGULARES
AS CONTAS da senhora Milena Molêdo Cunha Ferreira
– Gerente Administrativa, Financeira e Contábil, pelo
cometimento de infrações que causaram injustificável
dano ao erário constante do 1.3, com fulcro no art.
84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012, condenando-a ao
ressarcimento ao erário municipal no valor de 1.392,27
VRTE, solidariamente com:
Responsável
Edson Figueiredo
Magalhães

Item

VRTE

1.9 - Rejeitar parcialmente as justificativas da Senhora
Diana Márgara Raidan Chácara – Secretária de Saúde,
tendo em vista a prática de atos ilegais dispostos nos
itens 1.4 e 1.10.
1.9.1 APLICAR MULTA à Senhora Diana Márgara Raidan
Chácara no valor de 1.000 VRTE com amparo no art. 96,
I, da LC 32/93 aplicável à época dos fatos.
1.10 - Rejeitar as justificativas e JULGAR IRREGULARES
AS CONTAS da empresa Ramalhete Consultoria, pelo
www.tce.es.gov.br

cometimento de infrações que causaram injustificável
dano ao erário constantes dos itens 1.7, 1.8, 1.9,
condenando-a, com fulcro no art. 87, II da LC 621/2012,
ao ressarcimento ao erário municipal no valor de
112.886,80 VRTE, solidariamente com:
Tabela
1.10.1 APLICAR MULTA a empresa Ramalhete
Consultoria no valor de 3.000 VRTE com amparo no art.
95 da LC 32/93 aplicável à época dos fatos.
1.11 - Rejeitar as justificativas e JULGAR IRREGULARES
as contas da entidade Grêmio Recreativo Escola de
Samba Mocidade Alegre de Olaria, pelo cometimento
de infração que causou injustificável dano ao erário
constante do item 1.3, condenando-a, com fulcro no
art. 87, II da LC 621/2012, ao ressarcimento ao erário
municipal no valor de 1.392,27 VRTE solidariamente com:
Responsável
Item
Edson Figueiredo
Magalhães
Milena
Molêdo 1.3
Cunha Ferreira

VRTE
1.392,27

1.11.1 APLICAR MULTA à entidade Grêmio Recreativo
Escola de Samba Mocidade Alegre de Olaria no valor de
500 VRTE com amparo no art. 95 da LC 32/93 aplicável à
época dos fatos.
1.12. Rejeitar as justificativas e JULGAR IRREGULARES as
contas da Senhora Adriana Trindade Ferreira, Gerente
de Orçamento e Finanças da Semed, pelo cometimento
de infração que causou injustificável dano ao erário
constante do item 1.9, condenando-a, com fulcro no
art. 87, II da LC 621/2012, ao ressarcimento ao erário
municipal no valor de 34.972,77 VRTE solidariamente
com:
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Responsável
Item
Edson Figueiredo
Magalhães
R a m a l h e t e 1.9
Contabilidade
e
Consultoria

VRTE
34.972,77

1.12.1 APLICAR MULTA à Senhora Adriana Trindade
Ferreira no valor de 1.000 VRTE com amparo no art. 95
da LC 32/93 aplicável à época dos fatos
1.13 - Rejeitar as justificativas do Senhor Atilla Teixeira
Filho, Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda,
tendo em vista a prática de ato ilegal disposto no item
1.2, APLICANDO MULTA ao responsável no valor de
R$ 500,00 com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, por
se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época.

dispostos no item 1.14 APLICANDO MULTA à responsável
no valor de 500 VRTE, com amparo no art. 96, II, da LC
32/93, aplicável à época dos fatos.
1.18 - Rejeitar parcialmente as justificativas da agente
Luciane Nunes de Souza, pregoeira, tendo em vista a
prática de atos ilegais dispostos nos itens 1.20, 1.21 e
1.22, APLICANDO MULTA à responsável no valor de 1.000
VRTE, com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, aplicável à
época dos fatos.
1.19 - Rejeitar parcialmente as justificativas da Senhora
Sônia Meriguete, Secretária de Educação, tendo em
vista a prática de atos ilegais dispostos nos itens 1.5 e 1.6
APLICANDO MULTA à responsável no valor de 750 VRTE,
com amparo no art. 96, II, da LC 32/93, aplicável à época
dos fatos.

1.14 - Rejeitar as justificativas da agente Tereza Maria
Chamoun Merízio, tendo em vista a prática de atos
ilegais dispostos nos itens 1.6 e 1.12, APLICANDO MULTA
à responsável no valor de 750 VRTE com amparo no art.
96, II, da LC 32/93, aplicável à época dos fatos.

1.20 - Rejeitar as justificativas da senhora Tânia da Silva
Vieira Rocha, membro efetivo da CPL, tendo em vista a
prática de ato ilegal disposto no item 1.12, APLICANDO
MULTA à responsável no valor de 500 VRTE, com amparo
no art. 96, II, da LC 32/93, aplicável à época dos fatos.

1.15 - Rejeitar as justificativas da agente Rita de Cássia
Nossa Almeida, tendo em vista a prática de ato ilegal
disposto no item 1.12 APLICANDO MULTA à responsável
no valor de 500 VRTE, com amparo no art. 96, II, da LC
32/93, aplicável à época dos fatos.

1.21 - Acolher as justificativas e afastar a
responsabilidade do Senhor Adriani Sbardelo� Serpa,
conforme fundamentação constante dos itens 3.9.1,
3.9.2 e 3.9.3 da ITC 4150/2017.

1.16 - Rejeitar as justificativas da agente Elzamar
Nunes da Costa, tendo em vista a prática de atos ilegais
dispostos no item 1.12 APLICANDO MULTA à responsável
no valor de 500 VRTE com amparo no art. 96, II, da LC
32/93, aplicável à época dos fatos.
1.17 - Rejeitar as justificativas da agente Lúcia Maria Roriz
Veríssimo Portela, tendo em vista a prática de ato ilegal

constante do item 3.12 da ITC 4150/2017.
1.25 - DECLARAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO sem
resolução de mérito em face da pessoa jurídica Instituto
Excellence, por ilegitimidade passiva ad causam, na
forma do art. 485, VI, CPC/15, c/c art. 70, LC 621/2012,
conforme fundamentação constante dos itens 3.13.1 e
3.14.1 da ITC 4150/2017.
1.26 – ACOLHER SUGESTÃO constante da ITC 4150/2017
para exclusão da irregularidade descrita no item 3.8 da
ITI 48/2014 - utilização de elemento de despesa incorreto
– considerando a informação de que a irregularidade
não produziu reﬂexos efetivos diante dos limites com o
gasto de pessoal definidos na LRF, e por não terem sido
indicados os responsáveis pela irregularidade, não se
justificando, portanto, a sugestão alternativa que seria o
apartamento da irregularidade.
1.27- ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime. Sem divergência, absteve-se de votar, por
suspeição, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

1.22 -Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade
do agente João Brandão, conforme fundamentação
constante do item 3.12 da ITC.

4. Especificação do quórum:

1.23 - Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade
da Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do
Município de Guarapari, conforme item 2.2.2 deste voto.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada);

1.24 - Acolher as justificativas e afastar a responsabilidade
empresa Mecânica Caus, conforme fundamentação
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha;

5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovarem
perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da
multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir
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da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00411/2019-1
Processo: 09789/2013-4
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA, LUCIANO
HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ANTONIO SURDINE, ANA
CELIA CAMPOS, RONALDO CARLOS DA SILVA, ROBERTO
PEREIRA RADAELLI, MILTON MENDONCA FILHO
Terceiro interessado: FORTUNA GRANITOS DO BRASIL
LTDA
Procurador: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES (OAB:
32448-BA, OAB: 7935-ES)

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE
REPRESENTAÇÃO – RECONHECER A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERMUTA DE BEM
IMÓVEL PÚBLICO – JULGAR CONTAS IRREGULARES –
RESSARCIMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação convertida em Tomada
de Contas Especial (Decisão Preliminar TC 69/2015 - ﬂs.
244-245) encaminhada a esta Corte pelo senhor Carlos
Rubens da Silva, então Presidente da Câmara Municipal
de Barra de São Francisco, em face dos senhores Edson
Henrique Pereira, ex-Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco (gestão 2004/2006), e Agenário Gomes
Filho, Procurador Municipal de Barra de São Francisco,
noticiando possíveis irregularidades na permuta irregular
de um bem imóvel público pertencente ao Município
de Barra de São Francisco, ocorrida no ano de 2006,
mediante a qual imóvel público adquirido pelo Município
teria passado diretamente para o domínio do senhor
Agenário Gomes Filho.
Mediante o Voto 1833/2014 (ﬂs. 45-50) e Decisão TC5271/2014 (ﬂs. 51), foi determinado à área técnica
que apurasse os indícios de irregularidades apontados
na presente Representação por ocasião da próxima
Fiscalização Ordinária a ser realizada no Município de
Barra de São Francisco.
Em cumprimento ao Plano de Fiscalização nº 55/2015
(ﬂs. 54-56), a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou
o Relatório de Auditoria de Denúncia RA-D 5/2015 (ﬂs.
57/83, com documentação de suporte às ﬂs. 84-225),
www.tce.es.gov.br

apontando indícios de irregularidades ensejadores de
dano ao erário, os quais foram reunidos na Instrução
Técnica Inicial 499/2015 (ﬂs. 227-230), sugerindo
a citação dos responsáveis para apresentação de
esclarecimentos e trazendo propostas subsidiárias de
encaminhamento.
Votei no sentido de converter o processo em Tomada
de Contas Especial, face de indícios de dano ao erário,
pela citação dos agentes responsáveis, oitiva do terceiro
interessado empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda.
– EPP, e notificação do Município de Barra de São
Francisco, na pessoa de seu representante legal, o
Prefeito Municipal, senhor Luciano Henrique Pereira
(Voto 2220/2015 - Decisão Preliminar TC 69/2015).
Devidamente citados, os senhores Luciano Henrique
Pereira, Milton Mendonça Filho, Roberto Pereira Radaelli
e Antônio Surdine apresentaram justificativas conforme
explicitado no Despacho de ﬂs. 418-419 da Secretaria
Geral das Sessões. Tendo em vista que a Secretaria Geral
das Sessões informou a impossibilidade de se citar os
senhores Edson Henrique Pereira e Ronaldo Carlos da
Silva, foi determinada sua citação por edital, de acordo
com a Decisão Monocrática Preliminar DECM 62/2016
(ﬂs. 292-293 - Edital de Citação 007/2016 - ﬂs. 294-295).
Conforme informação prestada pelo Núcleo de Controle
de Documentos (ﬂs. 417) e pela Secretaria Geral das
Sessões no Despacho de ﬂs. 418/419, o prazo para
apresentação de justificativas venceu em 28/03/2016,
sem que os senhores Ana Célia Campos - Termo de Citação
2103/2015; Edson Henrique Pereira - Edital de Citação
007/2016 e Ronaldo Carlos da Silva - Edital de Citação
007/2016; juntassem aos autos qualquer justificativa.
Verificado o cumprimento da garantia processual do
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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direito ao contraditório e à ampla defesa, que não
compareceram aos autos no prazo legal demonstrando
inércia processual, decidi pela REVELIA da senhora Ana
Célia Campos e dos senhores Edson Henrique Pereira
e Ronaldo Carlos da Silva, com fulcro no art. 65, da Lei
Complementar nº. 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução
TC nº 261/2013, na Decisão Monocrática 612/2016.
Em seguida, a área técnica elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 556/2017, onde conclui pela irregularidade
das contas dos responsáveis.
Segue Parecer 950/2017 do Ministério Público de Contas,
da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de
Oliveira, no mesmo sentido.
Foram os autos levados à deliberação plenária na sessão
ordinária do dia 14 de novembro de 2017, quando
o colegiado decidiu por negar exequibilidade à Lei
Municipal n° 06/2006, por ofensa ao artigo 32, caput da
CE, conforme Acórdão 1409/2017.
Na sessão do dia 19/09/2018, 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 2505/2018, peça 24 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

62244/2018 da Secretaria-Geral das Sessões, para seu
prosseguimento.
Registra-se novo Parecer Ministerial – Parecer nº
1004/2019 - visando a retificar a transcrição da citação
do Parecer 950/2017

Municipal solicitando autorização para permuta de
imóvel com base em interesse público inexistente e
baseada em laudo de avaliação que não preencheu
os requisitos mínimos de validade segundo as normas
correlatas.

É o relatório.

Milton Mendonça Filho (Agente de Fiscalização)

2 FUNDAMENTAÇÃO

Conduta: Emitir laudo de avaliação em desacordo com
o regramento estabelecido pela Norma Técnica NBR
14.653 e suas partes correlatas, editadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sem exposição de
qualquer metodologia utilizada para aferição dos valores
atribuídos aos imóveis e sem levar em considerações
características dos imóveis que seriam capazes de
inﬂuenciar no resultado na avaliação, causando prejuízo
ao Município em virtude da permuta realizada.

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Desta forma, ratifico o posicionamento da Área Técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 556/2017 abaixo transcrita,
e na Manifestação do Ministério Público de Contas:
“[...]
2 – ANÁLISE DA IRREGULARIDADE DECRITA NO RAD
5/2015
2.1 PERMUTA IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO
→ Infringência aos princípios da impessoalidade,
moralidade, finalidade, interesse público e motivação,
insculpidos no artigo 32, caput, da Constituição Estadual;
artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/93; e artigos 52, 90 e 91
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;
e Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes correlatas,
editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT.
Responsáveis:
Edson Henrique Pereira (Prefeito Municipal)
Conduta: Encaminhar projeto de lei à Câmara Legislativa
www.tce.es.gov.br

Roberto Pereira Radaelli (Agente de Fiscalização)
Conduta: Emitir laudo de avaliação em desacordo com
o regramento estabelecido pela Norma Técnica NBR
14.653 e suas partes correlatas, editadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sem exposição de
qualquer metodologia utilizada para aferição dos valores
atribuídos aos imóveis e sem levar em considerações
características dos imóveis que seriam capazes de
inﬂuenciar no resultado na avaliação, causando prejuízo
ao Município em virtude da permuta realizada.
Antônio Surdine (Agente de Fiscalização)
Conduta: Emitir laudo de avaliação em desacordo com
o regramento estabelecido pela Norma Técnica NBR
14.653 e suas partes correlatas, editadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sem exposição de
qualquer metodologia utilizada para aferição dos valores
atribuídos aos imóveis e sem levar em considerações
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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características dos imóveis que seriam capazes de
inﬂuenciar no resultado na avaliação, causando prejuízo
ao Município em virtude da permuta realizada.

Ronaldo Carlos da Silva, adquirida conforme escritura
pública de compra e venda lavrada no livro nº 8, ﬂs.
51/52 do Cartório de Registro e Tabelionato de BSF.

Ronaldo Carlos da Silva (particular/permutante)

Na referida mensagem, o então Prefeito Municipal
encaminhou, anexo ao projeto de lei solicitado, Laudo
de Avaliação dos imóveis, emitido em 24/01/2006
por Agentes de Fiscalização da Prefeitura designados
pela Portaria nº 01/2006, Srs. Milton Mendonça Filho,
Roberto Pereira Radaelli e Antônio Surdine.

Conduta: Celebrar permuta de imóvel com o Município
de Barra de São Francisco com base em lei municipal
eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade, interesse
público inexistente e laudo de avaliação que não
preencheu os requisitos mínimos de validade segundo as
normas correlatas.
Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito Municipal)
Conduta: Celebrar permuta de imóvel municipal através
da aplicação de lei manifestamente inconstitucional
e ilegal, desprovida de interesse público e baseada em
laudo de avaliação que não preencheu os requisitos
mínimos de validade.
Descrição da irregularidade, conforme RAD 5/2015:
1 - Consta dos documentos anexos ao Projeto de Lei
02/2006 (Anexo 02), a Mensagem nº 02/2006, emitida
no dia 30/01/2006 pelo então Prefeito Municipal de Barra
de São Francisco, Sr. Edson Henrique Pereira, dirigida à
Câmara Municipal, em que solicita autorização legislativa
para permuta de imóvel pertencente ao Município.
Segundo o artigo 1º do normativo proposto, o Poder
Executivo Municipal ficaria autorizado a permutar o lote
nº 03, da quadra 51-01, medindo 20,00 x 75,00 metros,
perfazendo 1.500,00 m2, da Planta Complementar do
Loteamento Vila Luciene, Município de BSF, registrado
no Cartório de Registro Geral de Imóveis sob o nº 01,
matrícula 6023, livro 2-S, ﬂs. 209, em uma área de terras
agrícolas, medindo 20.578,05 m2, situada em Vargem
Alegre, Município de BSF, de propriedade do senhor

Este laudo atribuiu o valor de R$ 15.000,00 ao lote do
Município (localizado no bairro Vila Luciene, com área de
1.500,00 m2) e de R$ 75.000,00 à área de terras agrícolas
de propriedade do Sr. Ronaldo (localizada no Distrito de
Vargem Alegre, com área de 20.578 m2).
Em razão da diferença de valores entre os imóveis, o
projeto de lei proposto pelo então Prefeito Municipal
previa autorização ao Município para que pagasse ao Sr.
Ronaldo Carlos da Silva o montante de R$ 60.000,00 a
�tulo de indenização.
Segundo a mensagem encaminhada, bem como o artigo
2º do projeto de lei, o imóvel pretendido pelo Município,
situado no Distrito de Vargem Alegre, seria destinado à
construção de um abrigo para tratamento de pessoas
viciadas em drogas, bem como à construção de um
hortão comunitário.

representação a escritura pública que teria formalizado
a permuta de bens imóveis entre o Município de BSF e
Ronaldo Carlos da Silva, datada de 18/05/2006, em que
consta o Sr. Agenário Gomes Filho como destinatário do
imóvel cedido pela Prefeitura, situada no Loteamento
Vila Luciene.
Esta equipe de auditoria verificou, contudo, que esta
escritura não chegou a ser registrada uma vez que, até
então, o lote cedido pelo Município, situado no lote 03,
quadra 51-01, da Planta Complementar de Vila Luciene,
ainda não possuía matrícula junto ao registro de imóveis,
pois ainda não havia loteamento aprovado no local.
10 - A matrícula só foi gerada em 22/05/2013, nº
9911, mediante o protocolo 38864-09/05/2013, como
decorrência da edição do Decreto Municipal 31, de 29
de abril de 2013, pelo atual Prefeito Municipal, Luciano
Henrique Pereira, que aprovou a segunda etapa do
loteamento Luciene Matos Ferreira
(...)

O projeto de lei foi aprovado nos termos propostos
pelo Executivo Municipal e converteu-se na Lei 006,
de 14 de março de 2006, que autorizou a permuta dos
imóveis pelo Município e o consequente pagamento da
indenização ao Sr. Ronaldo Carlos da Silva.

Diante disso, através de nova escritura pública de
permuta, de 09/12/2013, e escritura de retificação e
ratificação, de 25/08/2014, ambas lavradas no Cartório
do Registro Civil e Tabelionato do distrito de Vila Santo
Antônio, comarca de BSF-ES, o Município de Barra de São
Francisco, representado pelo Prefeito Municipal, Luciano
Henrique Sordine Pereira, transferiu a Ronaldo Carlos da
Silva e sua esposa, Ana Celia Campos, o lote nº 02, da
quadra 45, medindo 30,00 x 50,00 metros, equivalentes
a 1.500,00 m2, situado no Loteamento Luciene Matos
Ferreira, Município de BSF.

O representante, Sr. Carlos Rubens da Silva, vereador da
Câmara Municipal de Barra de São Francisco, anexou à

Em contrapartida, Ronaldo Carlos da Silva e Ana Célia
Campos Silva transferiam ao Município a fracção de

www.tce.es.gov.br
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50,1903% de uma área de terras agrícolas com 41.000
m2 de extensão, equivalentes a 20.578,05 m2, situada
no Distrito de Vargem Alegre, Município de Barra de São
Francisco.
Estas escrituras foram devidamente registradas no
Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Barra de São Francisco no dia 14/10/2014, conforme
demonstram certidões obtidas por esta equipe de
auditoria.
Verifica-se, assim, que o Sr. Agenário Gomes Filho não
constou como favorecido na transferência dos imóveis.
Antes de se adentrar à análise da transação realizada,
buscando aferir sua legalidade e legitimidade, é forçoso
examinar os dispositivos legais que tratam da matéria em
nosso ordenamento jurídico.
A Lei 8.666/93 prevê 04 (quatro) requisitos básicos para
que Administração proceda à alienação de bens públicos
imóveis, quais sejam: 1) a existência de interesse público
devidamente justificado; 2) avaliação prévia do bem; 3)
autorização legislativa; e 4) licitação na modalidade de
concorrência.
No caso de permuta de imóveis a lei prevê a dispensa
de licitação desde que o imóvel pretendido pela
Administração seja destinado ao atendimento de suas
finalidades precípuas e as necessidades de instalação
e localização condicionem sua escolha, reforçando que
o preço deve ser compa�vel com o valor de mercado.
Senão vejamos.
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as
entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e
de licitação na modalidade de concorrência, dispensada
esta nos seguintes casos:
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos
constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;
Art. 24. É dispensável a licitação:
X - para a compra ou locação de imóvel destinado
ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compa�vel com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia;
Vale dizer que o regramento disposto na alínea “c” do
inciso, artigo 17, da Lei 8.666/93, teve a aplicação
suspensa em relação a Estados, Distrito Federal e
Municípios, por meio de decisão liminar proferida pelo
STF no julgamento da ADIn nº 927-3.
A Suprema Corte entendeu que este dispositivo não
veicula normas gerais de licitações e contratos, sendo,
portanto, de aplicação obrigatória apenas no âmbito da
União, em respeito ao Princípio Federativo e ao disposto
no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.
O regramento para alienação de bens imóveis pela
Administração disposto na Lei 8.666/93 foi praticamente
reproduzido na Lei Orgânica do Município de Barra de
São Francisco, embora esta não tenha estabelecido
nenhum requisito adicional para dispensa da licitação
na realização da permuta como fez a lei federal – em
consonância com o que dispõe a decisão liminar proferida
www.tce.es.gov.br

na ADIn nº 927-3, dispondo da seguinte forma:
Art. 90. A alienação de bens municipais, subordinada à
existência de interesse público, devidamente justificado,
será sempre precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
...
b) permuta;
Art. 91 A Aquisição de bens imóveis, por compra ou
permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização
legislativa.
Ainda assim, resta inequívoco que, ao realizar permuta
de imóvel público, a Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco deveria atender aos seguintes requisitos: 1) a
existência de interesse público devidamente justificado;
2) avaliação prévia dos bens envolvidos e; 3) autorização
legislativa.
Embora a permuta tenha sido realizada com base
em autorização legislativa por meio da Lei Municipal
006/2006, verifica-se que há ﬂagrantes inconsistências
relativas à legitimidade do interesse público alegado para
justificar proposição da lei e a consequente transação.
Segundo a mensagem encaminhada ao Legislativo
Municipal pelo então Prefeito, Sr. Edson Henrique Pereira,
a finalidade da permuta seria a aquisição de imóvel
destinado à construção de um abrigo para tratamento
de pessoas viciadas em drogas, bem como de um hortão
comunitário – tendo este intuito sido expressado no
artigo 2º da Lei 006/2006.
Verifica-se, contudo, que o Sr. Edson Henrique não
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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encaminhou juntamente com a proposta de lei qualquer
documento que evidenciasse a real intenção do
Município em concretizar estes projetos e os justificasse
devidamente, tais como, documentos e estudos que
demonstrassem a necessidade da criação deste abrigo
a partir de dados coletados na região a respeito de
dependentes químicos e principalmente projetos de
engenharia relativos às obras que seriam realizadas no
local.
No dia 10/03/2015 esta equipe de auditoria dirigiu-se até
o terreno adquirido pelo Município, no Distrito de Vargem
Alegre, situado à aproximadamente 10 km (quilômetros)
do centro da cidade, para verificar se o imóvel havia sido
destinado ao fim proposto pela lei.
No local foi possível constatar que até aquele momento
a Prefeitura não havia realizado qualquer obra no
local e que nele havia dois imóveis residenciais de
particulares construídos à margem do terreno, os quais
não constavam no cadastro imobiliário fornecido pela
Secretária Municipal da Fazenda por se tratar de invasão
de propriedade.
Estas constatações evidenciam que a Lei 0006/2006
não foi proposta para se atingir a finalidade pública
então alegada pelo Prefeito Municipal, qual seja, de
adquirir imóvel para construção de obras sociais, e ainda
demonstram que o gestor do Município deixou de tomar
as medidas necessárias para proteger e conservar a
propriedade sobre a totalidade da área adquirida.
Ademais, o Município de Barra de São Francisco possuía
outros imóveis que poderiam ter sido utilizados caso
a intenção do Administrador Público fosse realmente
concretizar os projetos citados, o que tornava
desnecessária e antieconômica a aquisição do imóvel

permutado, uma vez que não foi mencionada nenhuma
justificativa para escolha daquela região e imóvel
específicos para aquele intento.
Vale dizer que nem seria razoável condicionar a
realização das obras sociais à aquisição daquele imóvel
em particular uma vez que inexistiam motivos para
tanto. Diga-se, não se tratava de imóvel que reunisse
características peculiares de localização, dimensão,
edificação e destinação, suficientes a torna-lo único e
singular para realização das atividades propostas e que,
em decorrência disso, deixasse a Administração sem
outra opção de escolha para concretização daquele
intento.
No que tange à avaliação prévia dos bens envolvidos,
que possui função primordial na prevenção da ocorrência
de prejuízo a qualquer das partes na transação, sendo
requisito básico para elaboração da lei e a consequente
realização da permuta, verifica-se que o laudo emitido
por agentes da Prefeitura não atendeu aos preceitos
e normas estabelecidas pelo regramento pertinente,
sendo ﬂagrantemente insubsistente e desprovido de
validade jurídica para estabelecer os valores envolvidos
na permuta, conforme os fundamentos abaixo expostos.
A atividade de avaliação de bens patrimoniais, na
qualidade de ciência reconhecida por entidades oficiais,
deve ser lastreada em princípios cien�ficos consignados
em normas técnicas.
Caracterizada como um ramo específico da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, conforme o sistema CONFEA/
CREA, possui o seu emprego disciplinado pela Norma
Técnica NBR 14.653 e suas partes correlatas, editadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
www.tce.es.gov.br

Portanto, observa-se que a avaliação cien�fica deve
seguir metodologias técnicas definidas e com limites
disciplinados em normas técnicas, com métodos e
cálculos cientificamente demonstráveis, comprováveis,
auditáveis e tecnicamente consistentes.
(...)
O laudo de avaliação emitido por agentes de fiscalização
da Prefeitura Municipal, anexado ao projeto de lei que
autorizou a permuta, apenas identifica os imóveis
envolvidos e os atribui certo valor diante de justificativas
pouco elaboradas, sem fazer exposição da base
metodológica que deu origem aos cálculos obtidos
(Anexo 02). Senão vejamos:
Um lote sob o nº 03, da quadra 51-01, medindo 20.00
x 75,00 metros, perfazendo 1.500,00 m2, da Planta
Complementar do Loteamento Vila Luciene, nesta
Cidade, registrado no Cartório do Registro Geral de
Imóveis desta Cidade sob nº 1, matrícula 6023, livro 2S, ﬂs. 209, avaliado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
JUSTIFICATIVA. Esse imóvel está nivelado com a margem
do Rio São Francisco. O desnível em relação ao asfalto
para o qual faz parte é de cerca de 1.50 (um metro e
meio). Para qualquer construção deverá ser feito aterro
em toda a extensão do terreno para nivelar com o asfalto,
o que envolverá alto custo.
Uma área de terras agrícolas, medindo 20.578,05
m2, situada em Vargem Alegre, neste Município, de
propriedade do senhor Ronaldo Carlos da Silva, adquirida
conforme escritura pública de compra e venda lavrada
no livro nº 8, ﬂs. 51/52 do Cartório de Registro Civil e
Tabelionato desta Cidade, avaliada por R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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JUSTIFICATIVA. O imóvel situa-se no perímetro urbano
de Vila de Vargem Alegre, sendo área apropriada para
loteamento. Contém as seguintes benfeitorias: dois mil
pés de café, setenta pés de coco e área para plantio de
cereais e hortaliças.
Além disso, os agentes da fiscalização não mencionam
nestas justificativas certas características dos imóveis
que certamente teriam inﬂuência nos valores avaliados,
tais como:
Imóvel do Município, localizado no bairro Vila Luciene,
Município de BSF:
Proximidade do centro de Barra de São Francisco –
aproximadamente a 3,5 km (APÊNDICE D).
Localização privilegiada: situado à beira da Rodovia ES
320, que já era asfaltada à época, e liga o Município de
Barra de São Francisco aos Municípios de Agua Doce do
Norte, Ecoporanga, Nova Venécia, sendo rota de diversas
serralherias e pedreiras, que compõem a principal
atividade econômica da região.
Imóvel do Sr. Ronaldo Carlos da Silva, localizado no
Distrito de Vargem Alegre, Município de BSF:
Localizado aproximadamente a 13 km do centro de Barra
de São Francisco, em um pequeno distrito cercado de
terras agrícolas (APÊNDICE E).
A região em que o terreno se encontra não é asfaltada e
só pode ser acessada por meio de estrada de terra até os
dias atuais (março/2015).
(...)
Em cumprimento à finalidade do Plano nº 55/2015,
esta auditoria foi realizada objetivando verificar a
conformidade da permuta de imóveis entre o Município

de Barra de São Francisco, lote de terras urbano localizado
no Loteamento Vila Luciene, e o Sr. Ronaldo Carlos da
Silva, área de terras agrícolas localizada em Vargem
Alegre, ambos no Município de Barra de São Francisco.
Para atingir ao objetivo proposto, a Equipe de Auditoria
realizou visita técnica aos locais, detalhada em registros
fotográficos, e foi acompanhada pelo Agente de
Fiscalização Municipal Marcelo Paulino do Nascimento,
da Secretaria Municipal da Fazenda, bem como
levantamento de informações ao Cartório do 3º Oficio
de Notas, Cartório do Primeiro O�cio de Barra de São
Francisco e Cartório Vargas Fortes, resultando na análise
dos documentos do Anexo 06.
A equipe, ainda, visitou dois corretores imobiliários no
Município, o Sr. Maurício Ferreira (CRECI-6628-F) e Sr.
Marcos Peres (CRECI-ES 4599F).
Em razão do tempo decorrido entre esta auditoria e o
momento da permuta dos imóveis, não foi possível a
constatação dos valores que eram negociados à época
para as localidades em análise. Portanto, a equipe
recorreu à documentação constante nos cartórios, que
irá substanciar a aferição da diferença de valores entre os
imóveis permutados.
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
(...)
PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DOS DADOS
Período de pesquisa:
Vargem Alegre: de maio de 2005 a abril de 2007;
Vila Luciene: de setembro de 2005 a janeiro de 2008.
Tratamento dos Dados:
Modelo Esta�stico – Venda:
www.tce.es.gov.br

Vargem Alegre: para se obter o valor do lote por
regressão linear e inferência esta�stica, foi desenvolvido
modelo matemático/esta�stico, contando com 10 (dez)
elementos coletados, sendo 09 (nove) efetivamente
utilizados, atendendo os preceitos da NBR 14.6532, sendo considerada uma variável dependente, valor
unitário (R$), e duas variáveis independentes: valor total
e área total.
Vila Luciene: para se obter o valor do lote por regressão
linear e inferência esta�stica, foi desenvolvido modelo
matemático/esta�stico, contando com 12 (doze)
elementos coletados, sendo 09 (nove) efetivamente
utilizados, atendendo os preceitos da NBR 14.6532, sendo considerada uma variável dependente, valor
unitário (R$), e três variáveis independentes: valor total,
esquina e área total.
Os dados, anteriormente de serem inseridos no cálculo
inferencial esta�stico, sofreram homogeneização
temporal.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA
Valores apurados: venda (alienação):
Haja em vista que a época da permuta o imóvel de
Vargem Alegre foi avaliado por R$ 75.000,00 (setenta
e cinco mil reais), e o de Vila Vicente no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), com os valores retirados
dos documentos cartoriais se observa uma inversão da
situação, sendo o de Vila Vicente mais valorizado que o
de Vargem Alta.
Ressalta-se que, o cálculo inferencial esta�stico,
utilizando o programa de regressão linear múltipla e de
redes neurais artificiais – “SisDEA Home”, para avaliação
dos imóveis retorna um valor máximo, um valor médio e
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um valor mínimo para cada imóvel avaliado.
Com isso, a equipe, analisando a situação e os resultados
obtidos, prezando pela situação mais favorável ao gestor
jurisdicionado, adotou para o imóvel de Vargem Alegre o
resultado com maior valor admissível na avalição. E para
o de Vila Vicente, o resultado do menor valor admissível.
Vila Luciene:
Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 29,69/
m² X 1.500,00 m² = R$ 44.535,00 (quarente e quatro mil,
quinhentos e trinta e cinco reais);
Vargem Alegre:
Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 0,75/m²
X 20.578,05 m² = R$ 15.433,54 (quinze mil, quatrocentos
e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Frente aos acontecimentos descritos e os valores obtidos
na avaliação, conclui-se pelo pagamento indevido no
valor de R$ 89.101,46 (oitenta e nove mil, cento e um
reais e quarenta e seis centavos), correspondentes a
52.666,66 VRTE, tendo em vista a diferença de valores
apurada nesta avaliação (R$ 29.101,46) mais o valor pago
pelo Município à época (R$ 60.000,00), que são passíveis
de ressarcimento ao erário em razão de infringência aos
requisitos mínimos legais previstos no artigo 17, caput
c/c inciso I, alínea “c”, da Lei 8.666/1993 e artigo 90 e 91,
da Lei Orgânica Municipal.
Não bastassem todas as irregularidades expostas, verificase ainda que, embora a Lei Municipal nº006/2006, ao
autorizar a permuta dos imóveis, tenha feito referência
a lote do Município situado no loteamento Vila Luciene
com 20,00 x 75,00 metros de extensão, tendo a avaliação
da Prefeitura se baseado nesta demarcação, a permuta
foi escriturada e registrada em relação a lote com 30,00 x

50,00 metros de extensão, em decorrência da edição do
Decreto Municipal 031/2013.
Embora se trate do mesmo imóvel, cuja área total não
foi alterada, perfazendo os mesmos 1.500,00 m2, não
há dúvidas que a nova demarcação foi benéfica ao Sr.
Ronaldo, aumentando o valor do imóvel a ele destinado,
uma vez que a área frontal aumentou em 50% (cinquenta
por cento), e foi suprimida área dos fundos do lote,
de menor valor, que necessitaria de aterramento para
regularização por possuir característica de declive.
Verifica-se assim que a permuta realizada foi concretizada
em desacordo com a lei que a autorizou, beneficiando
particular em prejuízo do Município.
Todos os fundamentos expostos demonstram de forma
inequívoca que a propositura da Lei 006/2006 não visou
o interesse público em nenhum momento, mas apenas
serviu para satisfazer interesses particulares em prejuízo
do Município.
Afere-se, pois, que a Lei 006/2006 é eivada de vício desde
a origem, sobretudo em razão da finalidade para a qual foi
proposta, que não cuida da tutela de interesses públicos,
sendo inconstitucional por ofensa aos princípios da
impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse
público, e motivação, insculpidos no artigo 32, caput, da
Constituição Estadual, e ilegal por ser contrária ao artigo
17, inciso I, da Lei de Licitações e Contrato, e artigos 90,
inciso I, alínea “b”, e 91, ambos da Lei Orgânica Municipal,
uma vez que não foram atendidos adequadamente
os requisitos de avaliação prévia dos bens imóveis
envolvidos e interesse público devidamente justificado.
Verifica-se, pois, que o então gestor municipal, Sr. Edson
Henrique Pereira, ao solicitar autorização legislativa
www.tce.es.gov.br

para permuta de imóvel no Município, que culminou
na aprovação da Lei 006/2006, infringiu os princípios
da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse
público, e motivação, insculpidos no artigo 32, caput,
da Constituição Estadual, bem como o artigo 17, caput
e inciso I, da Lei 8.666/93, e artigos 90 e 91, ambos da
Lei Orgânica Municipal, que exigem interesse público
devidamente justificado e avaliação prévia para que
haja permuta de imóvel público.
O atual Prefeito Municipal, Luciano Henrique Sordine
Pereira, ao concretizar a permuta dos imóveis, aplicando
lei municipal manifestamente inconstitucional e ilegal,
infringiu o disposto no artigo 52 da Lei Orgânica do
Município, segundo o qual o prefeito, ao tomar posse,
firma compromisso de manter, defender e cumprir a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei
Orgânica, observadas as leis e promover o bem geral do
Município.
Portanto, com base no artigo 333, §2º, do Regimento
Interno deste Tribunal, propõe-se a arguição de incidente
de constitucionalidade da Lei Municipal 006/2006 em
face da Constituição Estadual por infração aos princípios
da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse
público, e motivação, insculpidos no artigo 32, caput - com
objetivo de que a aplicação deste normativo municipal
seja afastada no caso concreto pelo Plenário desta
Corte de Contas e, por conseguinte, seja determinado ao
Município que, com base na Poder-Dever de Autotutela,
declare nulo para todos os efeitos a permuta realizada
com base neste regramento, desconstituindo-a desde a
origem com o consequente retorno de ambos os imóveis
aos proprietários originais e devolução ao Município
do montante de R$ 60.000,00 pagos aos Sr. Ronaldo,
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equivalentes a 35.465,185 VRTE.

referidas terras objeto da permuta, sendo:

Ainda que não seja reconhecida a inconstitucionalidade
da Lei 006/2006 frente aos regramentos constitucionais
mencionados, deve ser reconhecida a nulidade da
permuta, com o desfazimento dos efeitos gerados,
diante do não cumprimento dos requisitos legais
elencados anteriormente, quais sejam, interesse público
devidamente justificado e avaliação prévia dos imóveis
realizada pelo Município.

1 - LOTEAMENTO VILA LUCIENE

Inobstante, caso não seja viável a reversão dos efeitos
da permuta com o retorno dos imóveis aos proprietários
originais diante do lapso temporal transcorrido desde
a transação, já tendo o Sr. Ronaldo alienado o imóvel
adquirido da Prefeitura a terceiro – Fortuna Granitos do
Brasil Ltda. – EPP (Anexo 5), sugere-se, subsidiariamente,
que os responsáveis respondam solidariamente pelo
prejuízo causado ao erário, no montante de R$ 89.101,46,
equivalentes a 52.666,66 VRTE.
Justificativa apresentada por Luciano Henrique Pereira:
(ﬂs. 284/290)
Nosso ordenamento jurídico admite a competência
do auditor fiscal para proceder à avaliação de imóveis,
sendo uma prática reiterada em todas as esferas
governamentais.
Portanto, os Auditores Fiscais da Fazenda Pública
Municipal avaliam os imóveis para recolhimento de
ITBI pelo valor venal do imóvel, como demonstrado
nas guias de transmissão no mesmo ano e período em
foi feito realizado a permuta através da 006/2006, em
que a comissão: ROBERTO PEREIRA RADAELLI, MILTON
MENDONÇA FILHO e ANTONIO SURDINE, por designação
do Prefeito Municipal no ano de 2006, fez a avaliação das

Guia nº 6542/2006, datada de 01/12/2006, lote 03, da
quadra 36, do Loteamento Vila Luciene, com área de
135,00m2, avaliado pelo valor de R$ 3.500,00;
Guia nº 2263/2006, datada de 25/04/2006, lote 18, da
quadra 11, do Loteamento Vila Luciene, com área de
150,00m2, avaliado pelo valor de R$ 5.000,00;
Guia nº 4563/2007, datada de 19/04/2007, o lote 13,
da quadra 38, do Loteamento Vila Luciene, com área de
150,00m2, avaliado pelo valor de R$ 3.800,00;
Guia nº 2753/2006, datado de 17 /05/2006, lote de
terras urbanas de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00
metros de frente e fundos, por 75,00metros de laterais,
totalizando 1.500,00m2 (hum mil e quinhentos metros
quadrados), avaliado na data do protocolo no valor de
R$ 15.000,00.
De acordo com as guias de transmissão de letras’ ‘a’’, ‘’b’’
e ‘’c’’, a média de preço tem uma variação no valor venal
do imóvel entre R$ 25,00 a R$ 33,00 o metro quadrado,
que era o valor do imóvel no ano de 2006 para fins de
recolhimento de ITBI- Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis.
Portanto o imóvel descrito na letra ‘’d’’, foi avaliado
no ano de 2006 no valor de R$ 15.000,00, com a
seguinte justificativa: foi aferido o valor venal do imóvel
considerando a frente de 20,00metros e com 30,00metros
de profundidade, totalizando uma área edificável de
600,00m2, para avaliação do valor venal aferindo o
mesmo valor do metro quadrado das guias mencionadas
nas letras ‘’a”, “b” e “c”, e o restante da área, sendo os
900,00m2, foi considerado pela Comissão de uma área
www.tce.es.gov.br

não edificável (APP), motivo pelo qual, o valor avaliado
ficou em R$ 25,00 o metro quadrado. Ademais, trata-se
de uma área alagadiça que todos os anos fica submersa
por vários dias, o que reduz o seu valor sensivelmente.
(...)
Com a alteração das dimensões do lote, passando a frente
do lote de 20,00m para 30,00m, e as laterais de 75,00m
para 50,00m, diminuiu a profundidade do imóvel, saindo
parte da área do lote da área de preservação ambiental
avançando o terreno do Município.
Portanto, os motivos supracitados levaram à Comissão
avaliar o lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 5101, medindo 20,00 metros de frente e fundos, por 75,00
metros de laterais, totalizando 1.500,00m2 (hum mil e
quinhentos metros quadrados), no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
(...)
Em que pese estar o Município ciente de que realizou
uma transação obedecendo as normas legais, estando
evidente o interesse público e o valor real aferido pelas
avaliações, CASO ENTENDA POR BEM ESSE EGREGIO
TRIBUINAL O MUNICÍPIO PROPORÁ O DESFAZIMENTO
DO NEGÓCIO JURÍDICO, HAJA VISTA QUE NENHUMA
DAS ÁREAS FOI UTILIZADA, ISTO PORQUE O PAGAMENTO
DEU-SE SOMENTE RECENTEMENTE.
Justificativas apresentada por Antônio Surdine, Milton
Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli: (ﬂs.
299/334)
(...)
No ano de 2006, o Departamento de Fiscalização recebeu
uma designação do então prefeito municipal EDSON
HENRIQUE PEREIRA, que tinha por objetivo avaliar duas
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áreas de terra para o Município realizar uma permuta,
com a seguinte Comissão: ROBERTO PEREIRA RADAELLI,
MILTON MENDONÇA FILHO e ANTÔNIO SURDINE: que
posteriormente seria enviado à Câmara Municipal
projeto de lei para aprovação da permuta das áreas de
terra.
Na data de 14 de março do ano de 2006 (14/03/2006),
foi aprovada a Lei nº 06/2006, que autorizou o Poder
Executivo Municipal a permutar com o Senhor RONALDO
CARLOS DA SILVA, o Lote nº 03, da quadra 51-01, da planta
complementar do Loteamento Vila Luciene, nesta Cidade,
em uma área de terras agrícolas, medindo 20.578,05m2,
situado em Vargem Alegre, neste Município.
Na referida Lei ficou autorizado a pagar o Senhor
RONALDO CARLOS DA SILVA a quantia de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) em 03 (três) parcelas mensais e
iguais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada; e, ainda, a
escritura de transmissão da propriedade seria assinada
em favor de RONALDO CARLOS DA SILVA ou em favor de
quem esta indicar, por escrito.
Para efetivar o autorizado na Lei Municipal nº 06/2006,
foi protocolado as seguintes guias de transmissão para
avaliação dos imóveis e recolhimento do ITBI - Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis, sendo:
Protocolo nº 2753/2006, datado de 17/05/2006, em
que AGENÁRIO GOMES FILHO, adquire do MUNICÍPIO
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES, um lote de terras
urbanas de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00
metros de frente e fundos, por 75,00 metros de laterais,
totalizando 1.500,00m2 (mil e quinhentos metros
quadrados), avaliado na data do protocolo no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), que foi concedido a isenção
do imposto nos termos da Lei Municipal nº 06/2006, e;

Protocolo nº 2754/2006, datado de 17/05/2006, em
que o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES,
adquire de RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA
CÉLIA CAMPOS, uma área de terras agrícolas medindo
20.578,05m2 (vinte mil, quinhentos e setenta e oito
metros e cinco cen�metros quadrados), localizado no
Distrito de Vargem Alegre, neste Município, avaliado na
data do protocolo no valor de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), que ficou com a imunidade tributária
nos termos da alínea “a”, inciso I, do art. 172 do Código
Tributário Municipal.
Foi efetivado o negócio jurídico com a lavratura da
escritura pública de transmissão do lote de terras urbanas
de nº 03 da quadra 51- 01, medindo 20,00 metros de
frente e fundos, por 75,00 metros de laterais, totalizando
1.500,00m2 (hum mil e quinhentos metros quadrados),
em favor de AGENÁRIO GOMES FILHO, conforme
indicado pelo Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA e sua
esposa ANA CÉLIA CAMPOS, conforme translado lavrado
no livro de escritura especial de nº 53-E, às ﬂs. 184/186,
na data de 18/05/2006.
A área de terras agrícolas medindo 20.578,05m2
(vinte mil, quinhentos e setenta e oito metros e cinco
cen�metros quadrados), localizado no Distrito de
Vargem Alegre, neste Município, foi lavrada a escritura
transferindo o imóvel para o Município, não sendo
registrado, entretanto, perante o Cartório de Registro
Geral de Imóveis.
Na época, as escrituras foram lavradas e assinadas pelas
respectivas partes interessadas no negócio jurídico,
no entanto nem o Município e nem mesmo o senhor
AGENÁRIO GOMES FILHO tomaram posse e muito menos
edificaram nos imóveis, tendo em vista que:
www.tce.es.gov.br

a) O Município só veio a concluir o pagamento ao
Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA
CÉLIA CAMPOS no final do ano de 2013 (já na gestão
do atual prefeito municipal de Barra de São Francisco/
ES, Sr. LUCIANO HENRIQUE PEREIRA - filho do Sr. Edson
Henrique Pereira), e
b) O Senhor AGENÁRIO GOMES FILHO não registrou
a escritura pública, porque a segunda etapa do
Loteamento da Vila Luciene, sede do Município, só veio
a ser regularizado e registrado no Cartório de Registro de
Imóveis no ano de 2013, embora de fato o imóvel sempre
ter pertencido a ele.
Com a documentação toda lavrada em cartório e assinada
no ano de 2006, pelas partes interessadas no negócio,
ficou concretizado que:
O lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 51-01,
medindo 20,00 metros de frente e fundos, por 75,00
metros de laterais, totalizando 1.500,00m2 (hum mil e
quinhentos metros quadrados), o proprietário passou a
AGENÁRIO GOMES FILHO, e
A área de terras agrícolas medindo 20.578,05m2
(vinte mil, quinhentos e setenta e oito metros e cinco
cen�metros quadrados), localizado no Distrito de Vargem
Alegre, neste Município, o proprietário passou a ser o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.
Como no ano de 2006 não foi concluído o registro dos
imóveis, no ano de 2013 foram protocoladas novas guias
de transmissão objetivando lavrar novas escrituras,
desconsiderando tudo o que já havia assinado pelas
partes (fatos acima mencionados).
E já no ano de 2013, através do Decreto de nº 31, de
29 de abril de 2013, aprovou-se a segunda etapa do
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

269

ATOS DA 1a CÂMARA

Loteamento Luciene Matos Ferreiro, a qual foi registrada
no Cartório de Registro de Imóveis, tornando assim
possível o registro do lote objeto da permuta, passando
a denominar o Lote de nº 02 da Quadra 45, com as
seguintes características:
Lote de nº 02 da Quadra 45 – medindo 30,00 metros de
frente, 30,00 metros de fundos, 50,00 metros pela lateral
direita e 50,00 metros pela lateral esquerda, totalizando
a área de 1.500,00m2(um mil e quinhentos metros
quadrados);
Com o registro da segunda etapa do loteamento da Vila
Luciene, foi possível efetivar a permuta autorizada pela
Lei Municipal Lei nº 06/2006 e foram protocoladas as
seguintes guias de transmissão:
Guia protocolado sob o nº 11.526/2013, transmitindo o
Lote de nº 02 da Quadra 45 - medindo 30,00 metros de
frente, 30,00 metros de fundos, 50,00 metros pela lateral
direita e 50,00 metros pela lateral esquerda, totalizando
a área de 1.500,00m2 (um mil e quinhentos metros
quadrados), avaliado em 05 de dezembro de 2013, pelo
valor de 15.000,00 (quinze mil reais), transferindo do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, para o
Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA
CÉLIA CAMPOS, com recolhimento do ITBI - Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis;
Guia protocolado sob o nº 11.527/2013, transmitindo 53%
de uma área total de 41.000,00m2 descrito na matrícula/
registro nº RI 8288, avaliado em 05 de dezembro de
2013, pelo valor de 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
transferindo do Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA e
sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS, para o MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, para, com imunidade do
ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis;

O Lote de nº 2 da Quadra 45, da segunda etapa do
Loteamento Vila Luciene, foi transmitido e registrado
em nome de RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa
ANA CÉLIA CAMPOS, no Cartório de Registro de Imóveis,
conforme registro nº AV-2 - 9911, livro 2, folha 01, na
data 22 de setembro de 2014.
E ainda, o imóvel de Vargem Alegre foi transmitido 53%
de uma área total de 41.000,00m2 descrito na matrícula/
registro e Rl-8288, livro 02, folha 01, na data de 05 de
dezembro de 2013 transferindo do Senhor RONALDO
CARLOS DA SALVA e sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS, para
o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES.
Na data de 28/10/2014, foi protocolada uma nova guia de
transmissão de nº 11.582/2014, em que transmite o Lote
de nº 02 da Quadra 45, da segunda etapa do Loteamento
Vila Luciene, de RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa
ANA CÉLIA CAMPOS para a empresa FORTUNA GRANITOS
DO BRASIL LTDA, que foi avaliado para recolhimento de
ITBI no valor de R$ 225.000,00, cujo valor de avaliação à
época foi impugnado pela empresa.
Na data de 05/11/2014, através da Portaria de nº
002/2014, foi nomeada uma Comissão para avaliar o Lote
de nº 02 da Quadra 45, da segunda etapa do Loteamento
Vila Luciene, tendo em vista que foi impugnado do valor
avaliado pelos Auditores Fiscais.
A Comissão foi composta pelos Auditores Fiscais
MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO e ANTÓNIO
SURDINE, que avaliaram o Lote de nº 02 da Quadra
45, pelo valor de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e
seis mil reais), que foi transmitido o imóvel através
da guia protocolada sob o nº 12.230/2014, datada de
13/11/2014, sendo recolhidos os impostos, no valor
avaliado e foi definitivamente registrado sob a matrícula
www.tce.es.gov.br

nº R-3 – 9911, protocolo 41826-30/12/2014 em nome da
empresa FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA.
Em relação à avaliação dos imóveis, os responsáveis
apresentaram as seguintes alegações:
1 – LOTEAMENTO VILA LUCIENE
a) Guia nº 6542/2006, datada de 01/12/2006, o lote 03,
da quadra 36, do Loteamento Vila Luciene, com área de
135,00m2, avaliado pelo valor de R$ 3.500.00;
b) Guia nº 2263/2006, datada de 25/04/2006 o, lote 18,
da quadra 11, do Loteamento Vila Luciene, com área de
150,00m2, avaliado pelo valor de R$ 5.000,00;
c) Guia nº 4563/2007, datada de 19/04/2007, o lote 13,
da quadra 38, do Loteamento Vila Luciene, com área de
150,00m2, avaliado pelo valor de R$ 3.800,00;
d) Guia nº 2753/2006, datado de 17/05/2006, o lote de
terras urbanas de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00
metros de frente e fundos, por 75,00metros de laterais,
totalizando 1.500,00m2 (um mil e quinhentos metros
quadrados), avaliado na data do protocolo no valor de
R$ 15.000,00.
De acordo com as guias de transmissão de letras “a”, “b”
e “c”, a média de preço tem uma variação no valor venal
do imóvel entre R$25,00 a R$ 33,00 o metro quadrado,
que era o valor do imóvel no ano de 2006 para fins de
recolhimento de ITBI - Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis.
Portanto o imóvel descrito na letra “d” foi avaliado
no ano de 2006 pelo valor de R$ 15.000,00, com
a seguinte justificativa: foi aferido o valor venal do
imóvel considerando a frente de 20,00 metros e com
30,00metros de profundidade, totalizando uma área
edificável de 600,00m2 para avaliação do valor venal,
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aferindo o mesmo valor do metro quadrado das guias
mencionadas nas letras “a”, “b” e “c”, e o restante da
área, sendo os 900,00m2, foi considerado pela Comissão
de uma área não edificável (APP), motivo pelo qual, o
valor avaliado ficou em R$ 25,00 o metro quadrado.
Ficou ainda, provado pela comissão no ano de 2014,
depois de 08 anos, no laudo datado de 13 de novembro
de 2014, pelos Auditores Fiscais MARCELO PAULINO
DO NASCIMENTO e ANTONIO SURDINE, que transcreve
parte do imóvel: “o valor comercial da frente do terreno
é diferente da parte intermediária, e os fundos do lote,
sendo que nos fundos existe uma área de APP”.
Após a aprovação da segunda etapa do Loteamento da
Vila Luciene, alteraram as dimensões e o número do
lote objeto da permuta, passando a ser: lote de nº 02
da Quadra 45 – medindo 30,00 metros de frente, 30.00
metros de fundos, 50,00 metros pela lateral direita e
50,00 metros pela lateral esquerda, totalizando a área de
1.500,00m2.
Com a alteração das dimensões do lote, passando a frente
do lote de 20,00m para 30,00m, e as laterais de 75,00m
para 50,00m, diminuiu a profundidade do imóvel, saindo
parte da área do lote da área de preservação ambiental e
avançando o terreno do Município.
Portanto, os motivos supracitados levaram à Comissão
avaliar o lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 5101, medindo 20,00 metros de frente e fundos, por
75,00metros de laterais, totalizando 1.500,00m2 (mil e
quinhentos metros quadrados), no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
2 - ÁREA DE TERRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE VARGEM
ALEGRE

a) Guia nº 4693/2006, datada de 11/08/2006, uma área
de terra medindo 48.400,00m2, localizada na Fazenda
Virgem Alegre, avaliado pelo valor de R$ 50.000,00;
b) Guia nº 6497/2006. datada de 29/11/2006, uma área
de terra medindo 66.664,91m2, localizada no Córrego
Branco, Distrito de Vargem Alegre, avaliado pelo valor de
R$ 40.000,00;
c) Protocolo nº 2754/2006, datado de 17/05/2006, uma
área de terras agrícolas medindo 20.578,05m2, localizado
no Distrito de Virgem Alegre, neste Município, avaliado
na data do protocolo no valor de R$ 75.000,00.
De acordo com as guias de transmissão de letras “a” e b”,
os imóveis são propriedade rurais e foi apurado o valor
venal por alqueire, sendo que o valor da letra “c”, o imóvel
foi apurado o valor venal como área urbana, tendo em
vista que o imóvel não é utilizado em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou abro-industrial, e ainda, de
acordo com a Lei nº 006/2006, este foi adquirido com
a finalidade de construir um abrigo para tratamento de
viciados em drogas.
A área de terras medindo 20.578,05m2 está localizada
dentro do perímetro urbano do Distrito de Vargem
Alegre, neste Município, hoje já servido de calçamento,
rede de energia elétrica, água e esgoto, escola, posto de
saúde e telefone, coleta de lixo e limpeza pública, este
foi o motivo da avaliação do terreno em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).
Da alegação de prescrição da pretensão punitiva:
Segundo o artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, e o artigo 373 da Resolução nº 261/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão punitiva desse
Tribunal nos feitos a seu cargo.
www.tce.es.gov.br

Conforme consta dos autos, a suposta irregularidade
praticada pelos DEFENDENTES ocorreu no ano de 2006.
Destarte, considerando que lá estamos no ano de
2016, tendo passado, assim, mais de 05 (cinco) anos da
suposta irregularidade cometida, verifica-se que houve
a PRESCRIÇÃO, cujo reconhecimento requer desde já
por parte dessa Corte para o afastamento de qualquer
penalidade / sanção, não obstante a inocência dos
DEFENDENTES, os quais em momento algum cometeram
qualquer ato irregular com dolo, fraude, má-fé, etc.
Manifestação apresentada por Fortuna Granitos do
Brasil Ltda.: (ﬂs. 336/413)
(...) pugnam os manifestantes, em caso de reconhecimento
das irregularidades apuradas, que seja o erário ressarcido
pelos causadores do prejuízo, mantendo-se a permuta
realizada para preservar os direitos e patrimônio dos
respondentes, na condição e qualidade de terceiros
de boa-fé, que nada contribuíram para qualquer
irregularidade que seja apurada neste processo, visto
que, caso presente, as alegadas irregularidades não têm
o condão de cancelar o registro imobiliário decorrente
de escritura pública definitiva, máxime quando terceiros
de boa-fé tenham readquirido o imóvel, com base na
adequação da cadeia registral.
[...]
Análise do indício de irregularidade:
Primeiramente, antes de adentrarmos na análise
da irregularidade, insta relatar que a presente
Representação foi protocolada junto a este Tribunal
de Contas pelo Vereador do Município de Barra de São
Francisco, Sr. Carlos Rubens da Silva, em razão de indícios
de irregularidade na permuta de bens imóveis entre o
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município de Barra de São Francisco e o Sr. Ronaldo Carlos
da Silva, sendo que a propriedade do imóvel pertencente
ao município passaria para o Sr. Agenário Gomes Filho,
Procurador Municipal de Barra de São Francisco, e o Sr.
Ronaldo Carlos da Silva receberia R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), referentes à diferença de valor entre os dois
imóveis.
A cópia da Escritura Pública de Permuta de Bens Imóveis,
na qual consta o nome do Sr. Agenário Gomes Filho como
beneficiários, foi juntada aos autos pelo representante às
ﬂs. 29/31.

permutar o lote de propriedade do Município, sob o nº
03, da quadra 51-01, medindo 20.00 x 75.00 metros,
perfazendo 1.500.00 m2, da Planta Complementa do
Loteamento Vila Luciene, nesta Cidade, registado no
Cartório do Registro Geral de Imóveis sob o nº 1, matrícula
6023, livro 2-S, ﬂs. 209, em uma área de terras agrícola,
medindo 20.578.05 m2, situada em Variem Alegre, neste
Município, de propriedade do senhor Ronaldo Carlos da
Silva, adquirida conforme escritura pública de compra
e venda lavrada no livro nº 8, ﬂs. 51/52 do Cartório do
Registro Civil e Tabelionato desta Cidade.

Entretanto, conforme verificou a equipe de auditoria, a
referida escritura pública foi retificada em 2014, tendo
sido alterada as especificações do imóvel situado na
Vila Luciene de lote nº 03, da quadra 51-01, medindo
20.00 x 75,00 metros, perfazendo 1.500,00 m2, alterado
para lote nº 02, da Quadra 45, medindo 30,00 x 50,00
metros, totalizando a área de 1.500,00m2, em razão de
alterações no projeto de aprovação do loteamento, e
ainda, foi retirado do texto da escritura pública o nome
do Sr. Agenário Gomes Filho como beneficiário do imóvel.
Após as alterações, a escritura pública foi registrada no
Cartório de Imóveis.

§ 1º. O Município pagará ao senhor Ronaldo Carlos da
Silva a quantia de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), em
três parcelas mensais e iguais de RS 20.000,00 (vinte
mil reais) cada, vencíveis nos dias 10 de fevereiro, 10 de
março e 10 de abril de 2006, respectivamente.

Como base para a permuta dos imóveis, o município de
Barra de São Francisco editou a Lei nº 06/2006, abaixo
transcrita parcialmente:

Art. 3º. A despesa com a escritura de transferência de
domínio será custeada pelo Município.

Lei nº 06, de 14 de março de 2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a

§ 2º. A escritura de transmissão da propriedade será
assinada em favor de Ronaldo Cartas da Silva ou em favor
de quem este indicar, por escrito.
Art. 2º. O imóvel a ser adquirido pelo Município, através
da permuta, será destinado à construção de uma casa
para abrigar pessoas viciadas em drogas, bem como um
hortão comunitário.

Art. 4º. Para fazer face às despesas autorizadas nesta
Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir
crédito especial em favor da Secretaria Municipal de
Ação Social, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
com a seguinte aplicação:
(...)
Entretanto, de acordo com o Relatório de Auditoria de
www.tce.es.gov.br

Denúncia 05/2015, a referida lei é inconstitucional
frente à Constituição Estadual por infração aos princípios
da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse
público e motivação, insculpidos no artigo 32, caput, e
ilegal por ser contrária ao artigo 17, inciso I, da Lei de
Licitações e Contrato, e artigos 90, inciso I, alínea “b”,
e 91, ambos da Lei Orgânica Municipal, uma vez que
não foram atendidos adequadamente os requisitos de
avaliação prévia dos bens imóveis envolvidos e interesse
público devidamente justificado.
Quanto à constitucionalidade da Lei nº 06/2006 do
Município de Barra de São Francisco:
Segundo o RAD 5/2015, a Lei nº 06/2006, que autorizou
a permuta de imóveis entre o município de Barra de São
Francisco e o Sr. Ronaldo Carlos da Silva, é inconstitucional
por não ter observado os princípios da impessoalidade,
moralidade, finalidade, interesse público e motivação,
constantes do artigo 32, caput, da Constituição do Estado
do Espírito Santo, em razão dos seguintes fatos:
De acordo com a Mensagem 02/2006, que encaminhou
o Projeto de Lei 02/2006 (ﬂs. 142/144 dos autos) para
aprovação, o imóvel a ser adquirido pelo município será
destinado à construção de um abrigo para tratamento de
pessoas viciadas em drogas, bem como à construção de
um hortão comunitário.
Entretanto, conforme evidenciou a equipe de auditoria,
o projeto de lei foi encaminhado para aprovação sem
quaisquer documentos que justificassem a viabilidade
e a necessidade da criação dos projetos sociais na
região, bem como que justificassem a escolha do imóvel
específico, tendo em visa que o Município de Barra de São
Francisco já possuía outros imóveis que poderiam ter sido
utilizados para a instalação do abrigo para dependentes
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químicos e da horta comunitária, fatos que tornaram
antieconômica a aquisição do imóvel permutado.
Além disso, o RAD 5/2015 salienta que não seria razoável
condicionar a realização das obras sociais à aquisição
daquele imóvel em particular, uma vez que não se
tratava de imóvel que reunisse características peculiares
de localização, dimensão, edificação e destinação,
suficientes a torna-lo único e singular para realização das
atividades propostas.
Segundo a equipe de auditoria, estas constatações
evidenciam que a Lei nº 06/2006 não foi proposta para
se atingir a finalidade pública alegada pelo Prefeito
Municipal.
Em relação à apresentação de projeto de lei sem
justificativas para a implantação dos projetos no município
e sem justificativas para a escolha do imóvel específico,
não foram apresentadas alegações pela defesa.
Analisando os termos do Projeto de Lei nº 02/2006,
apresentado pelo Prefeito Municipal de Barra de São
Francisco à Câmara Municipal, para aprovação de
permuta de imóveis, verifica-se que possui um objeto
que, a princípio, seria de interesse público (abrigo para
dependentes químicos e hortão comunitário), mas que
em razão da ausência de justificativas, não atendeu ao
princípio da motivação.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da
motivação exige que a Administração Pública indique
os fundamentos de fato e de direito de suas decisões
e ressalta que a sua obrigatoriedade de justifica em
qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade
necessária para permitir o controle da legalidade dos
atos administrativos. (Direito Administrativo, 2010, pg.

81)
Além disso, em razão da ausência da implantação dos
projetos, conforme verificado pela equipe de auditoria,
a Lei nº 06/2006 não atingiu sua finalidade, restando
demonstrado que a permuta apenas atendeu ao
interesse do particular, que alienou seu imóvel pelo
valor de R$ 75.000,00, e a infringência aos princípios da
impessoalidade, da moralidade e do interesse público
pelo município de Barra de São Francisco.
Assim, a Lei Municipal nº 06/2006 é inconstitucional em
razão da inobservância aos princípios da impessoalidade,
moralidade e motivação e pelo não atingimento do
interesse público, conforme o artigo 32, caput, da
Constituição do Estado do Espírito Santo.
Desta forma, sugere-se ao Plenário negar aplicação da Lei
Municipal nº 02/2006 por afronta ao artigo 32, caput, da
Constituição do Estado do Espírito Santo.
Contudo, tendo em vista o princípio da segurança
jurídica, sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas
module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 06/2006, mantendo hígido o negócio
jurídico firmado pela empresa Fortuna Granitos do Brasil
Ltda., que adquiriu de boa-fé o imóvel situado na Vila
Luciene.
Quanto à legalidade da Lei nº 06/2006 do Município de
Barra de São Francisco:
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Barra
de São Francisco, Capítulo IV–Dos bens municipais, a
alienação de bens municipais subordina-se à existência
de interesse público, devidamente justificado, e em se
tratando de bem imóvel, a alienação dependerá ainda
de autorização legislativa, sendo que tanto as alienações
www.tce.es.gov.br

como as aquisições de bens imóveis devem ser precedidas
de avaliação, conforme abaixo se verifica:
Art. 90. A alienação de bens municipais, subordinada à
existência de interesse público, devidamente justificado,
será sempre precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
(...)
b) permuta;
(...)
Art. 91 A Aquisição de bens imóveis, por compra ou
permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização
legislativa.
Quanto à demonstração do interesse público, conforme
se verificou da análise da constitucionalidade da Lei nº
06/2006, a Mensagem nº 02/2006, que encaminhou o
Projeto de Lei 02/2006, não comprovou a necessidade
de criação de abrigo para dependentes químicos no
município, como também não demonstrou a viabilidade
da criação de uma horta comunitária na região, não
cumprindo o requisito do artigo 90, caput, da Lei Orgânica
do Município de Barra de São Francisco.
Em relação à avaliação realizada pelo município de
Barra de São Francisco, segundo verificou a equipe de
auditoria, o laudo emitido pelos agentes de fiscalização
da Prefeitura Municipal, anexado ao projeto de lei que
autorizou a permuta, apenas identifica os imóveis
envolvidos e os atribui certo valor diante de justificativas
pouco elaboradas, sem fazer exposição da base
metodológica que deu origem aos cálculos obtidos. A
avaliação dos imóveis consistiu nos seguintes termos:
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LAUDO DE AVALIAÇÃO

dos imóveis:

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois
mil e seis, nós Milton Mendonça Filho, Roberto Pereira
Radaelli e Antônio Surdine, membros da Comissão
constituída pela Portaria nº 01, de 23 de janeiro de 2006,
após vistoria, avaliamos os seguintes imóveis:

Imóvel do Município, localizado no bairro Vila Luciene,
Município de BSF:

Um lote sob o nº 03, da quadra 51-01, medindo 20.00
x 75,00 metros, perfazendo 1.500,00 m2, da Planta
Complementar do Loteamento Vila Luciene, nesta
Cidade, registrado no Cartório do Registro Geral de
Imóveis desta Cidade sob nº 1, matrícula 6023, livro 2S, ﬂs. 209, avaliado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
JUSTIFICATIVA. Esse imóvel está nivelado com a margem
do Rio São Francisco. O desnível em relação ao asfalto
para o qual faz parte é de cerca de 1.50 (um metro e
meio). Para qualquer construção deverá ser feito aterro
em toda a extensão do terreno para nivelar com o asfalto,
o que envolverá alto custo.
Uma área de terras agrícolas, medindo 20.578,05
m2, situada em Vargem Alegre, neste Município, de
propriedade do senhor Ronaldo Carlos da Silva, adquirida
conforme escritura pública de compra e venda lavrada
no livro nº 8, ﬂs. 51/52 do Cartório de Registro Civil e
Tabelionato desta Cidade, avaliada por R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).
JUSTIFICATIVA. O imóvel situa-se no perímetro urbano
de Vila de Vargem Alegre, sendo área apropriada para
loteamento. Contém as seguintes benfeitorias: dois mil
pés de café, setenta pés de coco e área para plantio de
cereais e hortaliças.
Por outro lado, a equipe de auditoria salientou que a
avaliação deixou de mencionar as seguintes características

Proximidade do centro de Barra de São Francisco –
aproximadamente a 3,5 km (APÊNDICE D).
Localização privilegiada: situado à beira da Rodovia ES
320, que já era asfaltada à época, e liga o Município de
Barra de São Francisco aos Municípios de Agua Doce do
Norte, Ecoporanga, Nova Venécia, sendo rota de diversas
serralherias e pedreiras, que compõem a principal
atividade econômica da região.
Imóvel do Sr. Ronaldo Carlos da Silva, localizado no
Distrito de Vargem Alegre, Município de BSF:
Localizado aproximadamente a 13 km do centro de Barra
de São Francisco, em um pequeno distrito cercado de
terras agrícolas (APÊNDICE E).
A região em que o terreno se encontra não é asfaltada e
só pode ser acessada por meio de estrada de terra até os
dias atuais (março/2015).
Assim, a equipe de auditoria, observando a Norma
Técnica NBR 14.653 para avaliação de bens, avaliou
os bens permutados, chegando à seguinte conclusão
quanto aos valores:
Terreno pertencente ao município de Barra de São
Francisco, situado na Vila Luciene:

X 20.578,05 m² = R$ 15.433,54 (quinze mil, quatrocentos
e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Assim, utilizando a Norma Técnica NBR 14.653, a equipe
de auditoria avaliou o terreno de propriedade do Sr.
Ronaldo Carlos da Silva em R$ 15.433,54 (quinze mil,
quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro
centavos), enquanto que a avaliação realizada pelos
Agentes de Fiscalização do município havia atribuído
ao terreno o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais).
Em relação ao terreno permutado de propriedade do
município, a equipe de auditoria também encontrou
discrepante diferença entre o valor efetivo do imóvel
e o valor atribuído pelos Agentes de Fiscalização do
município, sendo que a avaliação do Tribunal de Contas
chegou ao valor de R$ 44.535,00, enquanto que a
Comissão dos Agentes havia atribuído ao terreno o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Em relação aos valores apurados pelos Agentes
de Fiscalização, a defesa apresentou os seguintes
argumentos:
Quanto ao imóvel situado na Vila Luciene:
foi aferido o valor venal do imóvel considerando a frente
de 20,00 metros e com 30,00metros de profundidade,
totalizando uma área edificável de 600,00m2 para
avaliação do valor venal,

Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 29,69/
m² X 1.500,00 m² = R$ 44.535,00 (quarente e quatro mil,
quinhentos e trinta e cinco reais);

o restante da área, sendo os 900,00m2, foi considerado
pela Comissão de uma área não edificável (APP),

Terreno pertencente ao Sr. Ronaldo Carlos da Silva,
situado em Vargem Alegre:

Entretanto, ainda que o valor do metro quadrado esteja
condizente com a avaliação realizada pela equipe de
auditoria deste Tribunal, não restou comprovado nos

Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 0,75/m²
www.tce.es.gov.br

o valor avaliado ficou em R$ 25,00 o metro quadrado

Segunda-feira, 10 de junho de 2019

274

ATOS DA 1a CÂMARA

autos que o imóvel possuía 900m2 (novecentos metros
quadrados) de área de preservação permanente. Além
disso, os Agentes de Fiscalização responsáveis pela
avaliação do imóvel não apresentaram a legislação ou
norma que atribui valor zero para a metragem de APP.
Quanto ao imóvel situado em Vargem Alegre:
foi apurado o valor venal como área urbana, tendo em
vista que o imóvel não é utilizado em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou abro-industrial,
de acordo com a Lei nº 006/2006, este foi adquirido com
a finalidade de construir um abrigo para tratamento de
viciados em drogas.
A área de terras medindo 20.578,05m2 está localizada
dentro do perímetro urbano do Distrito de Vargem
Alegre, neste Município, hoje já servido de calçamento,
rede de energia elétrica, água e esgoto, escola, posto de
saúde e telefone, coleta de lixo e limpeza pública, este
foi o motivo da avaliação do terreno em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).
Entretanto, as razões apresentadas pela defesa para
a avaliação do imóvel em R$ 75.000,00, por situar-se
no perímetro urbano de Vargem Alegre, não podem
ser acolhidas, tendo em vista que, de acordo com a
Escritura Pública de Permuta, registrada em 14/10/2014,
o bem está descrito como imóvel rural, não sendo
possível realizar apuração do valor venal como área
urbana. Ademais, o laudo apresentado pelos Agentes de
Fiscalização (ﬂ. 145) descreve o terreno com as seguintes
benfeitorias: dois mil pés de café, setenta pés de coco e
área para plantio de cereais e hortaliças.
Assim, verifica-se que a avaliação dos Agentes de
Fiscalização, Srs. Antônio Surdine, Milton Mendonça Filho

e Roberto Pereira Radaelli, realizada sem embasamento
técnico, prejudicou o município de Barra de São
Francisco, tendo em vista o prejuízo ao erário no valor
de R$ 92.101,46 (noventa e dois mil, cento e um reais e
quarenta e seis centavos), equivalente a 52.666,66 VRTE,
relativos à soma da diferença entre os valores efetivos
dos imóveis (R$ 44.535,00 – R$ 15.433,54= R$ 29.101,46)
e do valor de R$ 60.000,00, pagos indevidamente ao Sr.
Ronaldo Carlos da Silva.
Nesses temos, tendo em vista que as avaliações
realizadas pelo município de Barra de São Francisco não
apresentam valores condizentes com o mercado, verificase que a Lei nº 06/2006 foi editada irregularmente, sem
a observância do pré-requisito constante dos artigos
90 e 91 da Lei Orgânica do Município de Barra de São
Francisco, pois a avaliação prévia do imóvel adquirido/
alienado é pré-requisito para a realização de permuta de
bens públicos.
Assim, conforme apontado pela equipe de auditoria,
a Lei nº 06/2006 é ilegal por não apresentar interesse
público devidamente justificado e avaliação prévia válida
dos imóveis.
Quanto ao restabelecimento do status quo ante
sugerido pelo RAD 5/2015:

Ronaldo Carlos da Silva para a empresa Fortuna Granitos
do Brasil Ltda., pelo valor de R$146.000,00, razão pela
qual esta figura nos presentes autos como Terceiro
Interessado.
Citada para o conhecimento dos fatos, a empresa
Fortuna Granitos do Brasil Ltda., alegou que em caso
de reconhecimento das irregularidades apuradas, que
seja o erário ressarcido pelos causadores do prejuízo,
mantendo-se a permuta realizada para preservar os
direitos e patrimônio dos respondentes, na condição e
qualidade de terceiros de boa-fé.
A defesa da empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda.
ainda juntou decisão do STJ acerca da impossibilidade
do desfazimento do negócio jurídico de compra e venda
quando há terceiro de boa-fé envolvido.
De acordo com a decisão referida (REsp nº 687.087
– SP, Min. Relator Luis Felipe Salomão) não sendo
declarado nulo ou anulado o �tulo translativo por vício
de consentimento ou fraude, o registro imobiliário dele
decorrente permanece hígido.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela prevalência do direito do terceiro de boa-fé, ainda
que o negócio jurídico anterior tenha sido considerado
extinto, conforme abaixo pode se verificar:

O Relatório de Auditoria de Denúncia 05/2015 sugeriu,
caso fosse reconhecida a inconstitucionalidade e a
ilegalidade da Lei Municipal nº 06/2006, o desfazimento
do negócio jurídico com o retorno dos imóveis aos seus
proprietários originais e a devolução ao município do
valor pago, no total de R$ 60.000,00.

RECURSO ESPECIAL N° 101.571 - MG (1996/0045372-1)

Entretanto, de acordo com os autos, em 19/12/2014,
o imóvel localizado na Vila Luciene foi vendido pelo Sr.

ADVOGADO: APARECIDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E
OUTROS

www.tce.es.gov.br

RELATOR: MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR
RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR PILEGGI E CÔNJUGE
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI
RECORRIDO: AMIN BOAINAIN - ESPÓLIO E OUTROS
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EMENTA
RESOLUÇÃO. Alienação de imóvel a terceiro de boa-fé.
Resolvido o negócio de compra e venda de imóvel, o
terceiro adquirente de boa-fé, que confiou no registro e
hoje é titular do domínio, não é atingido pelos efeitos da
extinção da primitiva relação de direito obrigacional que
existia entre o primeiro proprietário e o que vendeu o
terreno aos réus. Art. 859 do CC. Recurso conhecido e
provido.

regularmente alienada a terceiro de boa-fé, este não é
atingido pela extinção do contrato originário, ficando
com o vendedor o direito de ser indenizado pelo seu
comprador, no valor equivalente. (grifamos)

Representação, com base no art. 95, inc. II, c/c. art. 101,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista a seguinte irregularidade:

Por isso, conheço do recurso e lhe dou provimento por
ofensa ao art. 859 do CC, implicitamente prequestionado,
e julgo improcedente a ação, condenados os autores nas
custas e nos honorários dos patronos dos recorrentes,
que arbitro em 15% sobre o valor da causa.

→ Infringência aos princípios da impessoalidade,
moralidade, finalidade, interesse público e motivação,
insculpidos no artigo 32, caput, da Constituição Estadual;
artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/93; e artigos 52, 90 e 91
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;
e Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes correlatas,
editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT.

(...)

Ficam prejudicadas as demais questões.

VOTO

É o voto.

O MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR (Relator):

Assim, considerando a boa-fé da empresa Fortuna
Granitos do Brasil Ltda. na aquisição do imóvel situado
na Vila Luciene (lote nº 03, da quadra 51-01, medindo
20.00 x 75,00 metros, perfazendo 1.500,00 m2, alterado
para lote nº 02, da Quadra 45, medindo 30,00 x 50,00
metros, totalizando a área de 1.500,00m2), Barra de São
Francisco, opina-se pela imputação do dano causado ao
erário aos responsáveis.

O negócio celebrado entre Amin Boainain e Amadeu
Mamud, tendo por objeto uma gleba de terras própria
para o parcelamento, com cláusula resolutiva, não foi
cumprido pelo promissório comprador. Daí a ação de
resolução daquele contrato, já julgada procedente.
A questão ora submetida a julgamento está em saber
se o desfazimento do contrato atinge os terceiros
adquirentes de boa-fé, que confiaram no registro - em
que não constava a averbação do pacto comissório, nem
a propositura de ação resolutiva - e celebraram contratos
de compra e venda com Amadeu Mamud e sua mulher.
Tenho que a resposta é negativa. Isto é, o desfazimento
da relação negocial só produz efeitos no plano pessoal,
sem atingir a relação de direito real constituída em
favor de terceiro de boa-fé. Nos termos do art. 859 do
CC, “presume-se pertencer o direito real à pessoa, em
cujo nome se inscreveu ou transcreveu”. (grifamos)
A necessidade de serem restituídas as partes à situação
anterior obriga o vendedor a restituir o preço, e o
comprador a devolver a coisa. Porém, se esta foi

Assim, conforme responsabilidade atribuída pelo RAD
05/2015, os senhores Edson Henrique Pereira - Prefeito
Municipal (exercício 2006), Luciano Henrique Pereira Prefeito Municipal (exercício 2013), Milton Mendonça
Filho – Agente de Fiscalização, Roberto Pereira Radaelli
– Agente de Fiscalização, Antônio Surdine - Agente de
Fiscalização, Ronaldo Carlos da Silva – permutante e Ana
Celia Campos – permutante – são responsáveis solidários
pelo prejuízo causado ao erário do município de Barra de
São Francisco, no valor de 52.666,66 VRTE.
3 - CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando as análises procedidas e as motivações
adotadas nestes autos, opina-se pela PROCEDÊNCIA da
www.tce.es.gov.br

3.1.1 PERMUTA IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO

Responsáveis: Edson Henrique Pereira - Prefeito
Municipal no exercício de 2006, Luciano Henrique
Sordine Pereira - Prefeito Municipal no exercício de 2014,
Ronaldo Carlos da Silva - permutante, Ana Celia Campos
- permutante, Antônio Surdine - Agente de Fiscalização,
Milton Mendonça Filho - Agente de Fiscalização e
Roberto Pereira Radaelli - Agente de Fiscalização.
Ressarcimento: 52.666,66 VRTE
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319 da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1 – Promover o incidente de inconstitucionalidade,
conforme §2º do art. 333 da Res. TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), com fulcro na Súmula n. 347 do STF e
no art. 1º, XXXV, da LC 621/2012, com o fito de negar
exequibilidade à Lei Municipal n° 06/2006, por ofensa
ao artigo 32, caput, da CE, ressaltando a necessidade
de se modular os efeitos da decisão quanto à higidez do
negócio jurídico firmado pela empresa Fortuna Granitos
do Brasil Ltda., que adquiriu de boa-fé o imóvel situado
na Vila Luciene;
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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3.2.2 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
em relação ao indício de irregularidade descrito na
presente instrução técnica conclusiva, nos termos do
artigo 71, § 2º, inciso II, da LC 621/2012.
3.2.2 - Julgar irregulares as contas do senhor Edson
Henrique Pereira em razão do cometimento de
infração que causou dano ao erário, conforme item
3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o
ao ressarcimento de 52.666,66 (cinquenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e seis vírgula sessenta e seis) VRTE
ao erário municipal, em solidariedade com os senhores
Luciano Henrique Sordine Pereira, Ronaldo Carlos
da Silva, Ana Celia Campos, Antônio Surdine, Milton
Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli.
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
em razão do cometimento de infração que causou
dano ao erário, conforme item 3.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva condenando-o ao ressarcimento de
52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e
seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal, em
solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira,
Ronaldo Carlos da Silva, Ana Celia Campos, Antônio
Surdine, Milton Mendonça Filho e Roberto Pereira
Radaelli.
3.2.4 – Condenar o Sr. Ronaldo Carlos da Silva e a Sra.
Ana Celia Campos em razão do cometimento de infração
que causou dano ao erário, conforme item 3.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, em solidariedade com
os senhores Edson Henrique Pereira, Luciano Henrique
Sordine Pereira, Antônio Surdine, Milton Mendonça
Filho e Roberto Pereira Radaelli, ao ressarcimento de
52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e

seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal.

Mendonça Filho.

3.2.5 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar
irregulares as contas do senhor Antônio Surdine em
razão do cometimento de infração que causou dano
ao erário, conforme item 3.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento de
52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e
seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal, em
solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira,
Luciano Henrique Sordine Pereira, Ronaldo Carlos da
Silva, Ana Celia Campos, Milton Mendonça Filho e
Roberto Pereira Radaelli.

3.3. Por fim, seja dada ciência ao Representante do teor
da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES,
conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013.

3.2.6 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar
irregulares as contas do senhor Milton Mendonça
Filho em razão do cometimento de infração que causou
dano ao erário, conforme item 3.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento de
52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e
seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal, em
solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira,
Luciano Henrique Sordine Pereira, Ronaldo Carlos da
Silva, Ana Celia Campos, Antônio Surdine e Roberto
Pereira Radaelli.
3.2.7 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar
irregulares as contas do senhor Roberto Pereira Radaelli
em razão do cometimento de infração que causou
dano ao erário, conforme item 3.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento de
52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e
seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal, em
solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira,
Luciano Henrique Sordine Pereira, Ronaldo Carlos da
Silva, Ana Celia Campos, Antônio Surdine e Milton
www.tce.es.gov.br

Em 15 de fevereiro de 2017.
[...]”
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas
o Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira
emitiu o Parecer 950/2017 anuindo aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica
Conclusiva de lavra do Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
Verificada a necessidade de se decidir acerca da
preliminar de incidente de inconstitucionalidade
referente à Lei Municipal 006/2006, foi o processo
submetido a julgamento no Plenário desta Casa, com
amparo no artigo 333 do RITCEES, na sessão ordinária de
14/11/2017, que decidiu por negar exequibilidade à Lei
Municipal 006/2006, conforme Acórdão 1409/2017:
“[...]
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. NEGAR EXEQUIBILIDADE à Lei Municipal 006/2006
nos termos do art. 176, parágrafo único da LC 621/2012
e arts. 333 e 334 do RITCEES, por ofensa ao artigo
32, caput da Constituição Estadual, por infração aos
princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade,
interesse público, e motivação, com objetivo de que a
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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aplicação deste normativo municipal seja afastada no
caso concreto, ressaltando a necessidade de se modular
os efeitos da decisão quanto à higidez do negócio jurídico
firmado pela empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda.,
que adquiriu de boa-fé o imóvel situado na Vila Luciene;

1.1. Preliminarmente, por RECONHECER A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA desta Corte em relação ao
indício de irregularidade descrito no item 2.1 da Instrução
Técnica Conclusiva 556/2017, nos termos do artigo 71,
§2º, inciso II, da LC 621/2012.

de infração que causou dano ao erário, conforme item
2.1 deste Acórdão, condenando-os solidariamente ao
ressarcimento de 52.666,66 VRTE (cinquenta e dois
mil, seiscentos e sessenta e seis VRTE e sessenta e seis
centésimos) ao erário municipal.

1.2. Por retirar o processo da pauta com retorno ao
gabinete deste Relator para posterior prosseguimento do
feito, no tocante ao mérito das irregularidades apontadas
no âmbito da 1ª Câmara desta Corte de Contas,
competente para julgamento do presente processo.

1.2. MANTER a seguinte irregularidade apontada na
Instrução Técnica Inicial ITI 499/2015, que causou dano
ao erário:

1.4. DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da Decisão
final proferida por este Egrégio TCEES.

1.2.1 PERMUTA IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

2.Unânime.
3.Data da Sessão: 14/11/2017 - 40ª Sessão Ordinária do
Plenário.
[...]”
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, corroborando o entendimento da
área técnica exarado na Instrução Técnica Conclusiva
556/2017, assim como o do Ministério Público de Contas
no Parecer 1004/2019 que corrigiu a transcrição da
citação do Parecer 950/2017, da lavra do Procurador de
Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que
submeto a sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões
expostas pelo relator, em:

→ Infringência aos princípios da impessoalidade,
moralidade, finalidade, interesse público e motivação,
insculpidos no artigo 32, caput, da Constituição Estadual;
artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/93; e artigos 52, 90 e 91
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;
e Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes correlatas,
editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT.
Responsáveis:
Edson Henrique Pereira (Prefeito Municipal)
Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito Municipal)
Milton Mendonça Filho (Agente de Fiscalização)
Roberto Pereira Radaelli (Agente de Fiscalização)
Antonio Surdine (Agente de Fiscalização)
Ronaldo Carlos da Silva (particular/permutante)
Ana Celia Campos (particular/permutante)
Ressarcimento: 52.666,66 VRTE
1.3. JULGAR IRREGULARES AS CONTAS dos senhores
Edson Henrique Pereira, Luciano Henrique Sordine
Pereira, Milton Mendonça Filho, Roberto Pereira
Radaelli, Antônio Surdine, Ronaldo Carlos da Silva
e a Sra. Ana Celia Campos, em razão do cometimento
www.tce.es.gov.br

2. Unânime

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovarem
perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da
multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Acórdão 00412/2019-6
Processo: 02800/2005-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 1998
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: PREFEITURA MUQUI
Responsável: MAURICIO JOSE DA SILVA, GILBARDO
MOFATI VICENTE, CARLOS ELIAS MENDONCA, HERON
CARLOS MACHADO GOMES, MARCO AURELIO
MONTEIRO DE BARROS SOBRINHO, VALDIR CASTIGLIONI
FILHO, FABIO VIEIRA DOS SANTOS 05438396647,
GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA LTDA, ECOLOGICAENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Procuradores: GENESIO MOFATI VICENTE (OAB: 8031ES), LUÍZA OZÓRIO DE OLIVEIRA, OZORIO VICENTE NETTO
(OAB: 19873-ES), LAIS CAMILA DE MEDEIROS (OAB:
35900-SC), ROBERTA WEBER (OAB: 32056-SC), VILCO DE
MEDEIROS (OAB: 12589-SC), SAMIR FURTADO NEMER
(OAB: 11371-ES)
CONTROLE EXTERNO – AUDITORIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUQUI – EXERCÍCIOS DE 1998 A
2005 – CONVÊNIO 25/1998 CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E O MUNICÍPIO
DE MUQUI – CONTRATOS 60/1998, 57/2002 E 57/2003
– CONTRATAÇÃO DE OBRAS VISANDO À REFORMA
DA CASA DA CULTURA E À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA
SALIM B. BALMAS E DA RUA VIEIRA MACHADO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO

E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO – INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS DECURSO DE
EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA A
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de auditoria realizada no Município de Muqui
para apurar indícios de irregularidades na execução de
obras, conforme inicialmente narrado em representação
constante do processo TC 2571/2004 e apresentada pelo
senhor Sebastião Geraldo Moreira, então chefe do Poder
Legislativo local.
Nesta apuração, foi analisada a execução do convênio
25/1998 – celebrado pela Secretaria de Estado da
Cultura e o Município de Muqui – e dos contratos
60/1998, 57/2002 e 57/2003, por meio dos quais foram
contratadas obras de reforma da casa da cultura e de
revitalização da praça Salim B. Balmas e da Rua Vieira
Machado no Município de Muqui.
Os trabalhos de auditoria, realizados entre 21/06/2005 e
30/09/2005, constataram indicativos de irregularidades
referentes a pagamentos por serviços aparentemente
não executados, da ordem de R$ 50.566,03 (cinquenta
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e três centavos),
em valores da época (Instrução Técnica Inicial 25/2006 –
ﬂs. 92/99).
www.tce.es.gov.br

Nos termos do voto por mim proferido no Voto Relator
2488/2018, ante a possibilidade de julgamento sem
resolução do mérito, promovi o saneamento do processo,
encaminhando os autos à Secretaria Geral de Controle
Externo e, posteriormente, ao Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, para manifestações conclusivas.
Faço notar que na oportunidade em que proferi o voto
acima citado, dois responsáveis apresentam defesa
oral, a despeito de não se tratar do julgamento do caso.
Porém, por não se configurar qualquer prejuízo às partes,
as manifestações orais foram transcritas e juntadas por
meio das Notas Taquigráficas 97/2018-9 e da Defesa/
Justificativa 607/2018-2.
Encaminhado à equipe técnica desta Corte para
manifestação conclusiva, a Secretaria de Controle Externo
de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 565/2019-1,
corroborando as considerações traçadas no Voto Relator
2488/2018 de que, em razão do decurso do tempo e da
baixa materialidade da questão, seguindo jurisprudência
dessa própria Corte de Contas, apresentou a seguinte
conclusão opinativa:
Ante o exposto e com base no §4º do art. 142 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES,
sugere-se:
EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;
O ARQUIVAMENTO dos autos após o trânsito em julgado.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas,
por meio do Parecer 764/2019-1 anuiu aos termos da
proposta contida na ITC 565/2019-1.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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II FUNDAMENTOS

certamente esbarrão em outras dificuldades.

II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO – AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
E INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL

Há de se ponderar, ainda, que a eventual complementação
da instrução processual, mediante a realização de
nova inspeção ou diligência mostra-se igualmente
desarrazoada, especialmente em virtude do passar dos
anos e da natureza das obras então realizadas, razão pela
qual a descarto de plano.

Reitero as considerações trazidas no fundamento do
Voto Relator 2488/2018, considerando que a questão
fora levantada também pelas defesas apresentadas pelos
responsáveis e corroborada pelo opinamento técnico e
ministerial:
Constata-se que o feito versa sobre obras realizadas entre
os anos de 1998 e 2003, realizadas há mais de 15 (quinze)
anos, portanto.
Os trabalhos da auditoria, quando realizados, já se
distanciavam entre 2 (dois) e 7 (sete) anos dos fatos, o
que indubitavelmente foi prejudicial ao real diagnóstico
dos achados, ainda mais em se tratando de obras de
reforma e de revitalização, como é o caso dos autos.
Viu-se que os gestores inicialmente citados não haviam
praticado qualquer conduta que houvesse de alguma
forma contribuído para as supostas irregularidades
apuradas, o que ensejou a prolação de nova instrução
técnica inicial para o chamamento de outros 8 (oito)
prováveis responsáveis, alguns deles ainda sequer citados
neste ano de 2018.
Além disso, as provas carreadas aos autos em 2005 estão
distribuídas nos escassos 2 (dois) volumes que compõem
este acervo e se prestam a minimamente dar suporte à
acusação pretendida por esta Casa, não sendo razoável
admitir que tais documentos propiciarão a adequada
defesa às partes que, dado o excessivo decurso do tempo,

Não se pode também olvidar do art. 1º, § 1º, da Lei
Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado) que estabelece que
na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá
sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a
eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a
proporcionalidade dos atos de gestão e das despesas
deles decorrentes.
Dessa forma, mesmo que tenha sido identificado
possível dano ao erário, cuja materialidade inclusive não
sobressai, cumpre observar o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo
do subprincípio da insignificância, notadamente em
razão de se buscar defender os direitos e as garantias
fundamentais da pessoa humana.
Na análise individualizada deste caso concreto, é dever
do aplicador do Direito cogitar sobre proporcionalidade
e razoabilidade e ponderar sobre as circunstâncias
em torno do fato, da natureza do evento e de outras
particularidades que circundam a realidade sob exame
para, inclusive, avaliar a questão segundo juízo de
oportunidade e conveniência conectados à relação
custo-bene�cio do processo punitivo. É o que ensina
Fábio Medina Osório em sua obra Direito Administrativo
Sancionador (4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p. 201 e 203).
www.tce.es.gov.br

Ademais, há fartos e pacíficos precedentes acumulados
no âmbito deste Tribunal, no sentido de que tem
lugar a extinção do processo sem resolução do mérito
quando ausentes os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo – processos
TC 536/2006 (Acórdão 101/2017); TC 1989/2010
(Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC
167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12 (Acórdão 161/13);
TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015); TC 3873/2005
(Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016);
TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC 3541/2005
(Acórdão 548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
Aliás, em tais deliberações também está presente
o entendimento de que a reabertura da instrução
processual, após decorrido excessivo lapso temporal
agride garantias constitucionais, pois restringe a ampla
defesa e o contraditório e afronta ao corolário da duração
razoável do processo.
Por isso, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência
dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da
colegialidade, a força normativa dos precedentes e a
segurança jurídica.
Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência
estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.Art.
927. Os juízes e os tribunais observarão:I - as decisões do
STF em controle concentrado de constitucionalidade;II os enunciados de súmula vinculante;III - os acórdãos em
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incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;IV - os enunciados
das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em
matéria infraconstitucional;V - a orientação do plenário
ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
[...]§4º A modificação de enunciado de súmula, de
jurisprudência pacificada ou de tese adotada em
julgamento de casos repetitivos observará a necessidade
de fundamentação adequada e específica, considerando
os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
A propósito, é indispensável que não nos distanciemos
do devido processo legal, que há mais de oito séculos se
consagra histórica e mundialmente nos textos das cartas
constitucionais como um supra princípio do qual derivam
tantos outros e que, por isso, está elevado à estatura de
direito fundamental do cidadão.
Em 1215, quando sequer se cogitava sobre direitos
fundamentais, que a Magna Carta introduziu no direito
inglês a locução embrionária law of the land (Direito da
Terra), nos seguintes termos:
39 – Prometeremos que não se tomarão as carroças e
outras carruagens dos eclesiásticos, dos cavaleiros ou
das senhoras de distinção, nem a lenha para o consumo
em nossas situações, sem o consentimento expresso
dos proprietários. (PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. O
princípio do devido processo legal: direito fundamental
do cidadão. Coimbra: Almedina, 2009. p. 77-78, 86)
Passada uma década, o dispositivo foi alterado e
renumerado e, em 1225, a Inglaterra trouxe ao Mundo o
corolário do devido processo legal:

29 - Nenhum homem livre será detido ou sujeito a prisão,
ou privado de seus direitos ou seus bens, ou declarado
fora da lei, ou exilado, ou reduzido em seu status de
qualquer forma, nem procederemos nem mandaremos
proceder contra ele senão mediante um julgamento legal
pelos seus pares ou pelo costume da terra. (idem, p. 7778, 86)
Quinhentos anos mais tarde, após a expansão dos
domínios ingleses, foi aprovada nos Estados Unidos da
América a Constituição de 1787, constitucionalizandose os direitos fundamentais do homem, dentre os quais
o devido processo legal, na conhecida expressão due
processo of law, advindo com quinta emenda em 1791:
Ninguém será detido para responder por crime capital ou
outro crime infamante, salvo por denúncia ou acusação
perante um Grande Júri, exceto em se tratando de casos
que, em tempo de guerra ou de perigo público, ocorram
nas forças de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço
ativo; ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes
ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado em
qualquer processo criminal a servir de testemunha contra
si mesmo; nem ser privado da vida, liberdade, ou bens,
sem processo legal; nem a propriedade privada poderá
ser expropriada para uso público, sem justa indenização.
(idem, p. 87)
Já no Direito pátrio, muito embora a doutrina já houvesse
consagrado o uso do devido processo legal, somente com
a promulgação da atual Constituição, em 05 de outubro
de 1988, este “sobreprincípio” foi positivado no inciso LIV
do festejado art. 5º, in verbis:
TÍTULO
IIDOS
DIREITOS
E
GARANTIAS
FUNDAMENTAISCAPÍTULO IDOS DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS
www.tce.es.gov.br

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
Apesar da pouca idade em nosso ordenamento e da
sucinta redação dada pela Constituição Federal, diversos
outros “dispositivos constitucionais completam o
sentido do princípio do devido processo legal”, instituto
que atualmente é reconhecido como “ampla garantia
processual do cidadão” e da qual derivam tantos outros
direitos fundamentais, como o direito à liberdade �sica e
moral, à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade e
os direitos relativos à personalidade (idem, p. 114 e 124).
Portanto, o devido processo legal é o alicerce no qual
se apoiam os fundamentos das decisões reiteradas
deste Tribunal e dele decorrem os princípios por mim
invocados: da ampla defesa, do contraditório, da duração
razoável do processo, da segurança jurídica e, frise-se, da
colegialidade, ditames sem os quais se afronta também a
isonomia e a igualdade processual.
Isso sem se falar em tantos outros princípios, igualmente
aplicáveis ao caso, como o do livre convencimento do
magistrado, da verdade real ou material, da motivação
das decisões, da boa-fé e da lealdade processual, da
imparcialidade do juiz (idem, p. 132), que embasam e
justificam esta decisão.
Por assim dizer, o devido processo legal é um
“sobreprincípio” expresso sobre o qual repousam
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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todos os demais direitos fundamentais, servindo como
seu instrumento de manutenção, o que está em total
harmonia ao interesse público, não sendo cabível a
alegação de sua afronta.
O devido processo legal funciona como meio de
manutenção dos direitos fundamentais.
Sua importância é enorme, porque impede que as
liberdades públicas fiquem ao arbítrio das autoridades
executivas, legislativas e judiciais.
Somente no final do século XX os juristas despertaram
para a grande importância do devido processo. A
magistratura, de modo geral, desconhecia-lhe a
amplitude, deixando de aplica-lo, em muitos casos. Não
raro, leis ou atos normativos inconstitucionais vigoravam
em nítida afronta às liberdades públicas, sem que nada
fosse feito para combater essa praxe.
Em nossos dias, o funcionamento do devido processo
legal pode ser facilmente percebido no confronto entre o
interesse privado e o interesse público. Nesse contexto, é
dado a qualquer indivíduo invocar a cláusula para tutelar
suas prerrogativas. (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de
direito constitucional. 9 ed. rev. atual. Sâo Paulo: Saraiva,
2015. p. 686).
Se por um lado o devido processo legal é garantia
fundamental outorgada constitucionalmente a todo
cidadão, por outro é dever de observância compulsória
que limita e dá rumo à atuação do Estado, inclusive sob
a jurisdição dos Tribunais de Contas, motivo pelo qual
pode e deve ser reconhecido de o�cio.
Logo, o agir amparado pela ordem jurídico-constitucional
e notadamente alicerçado no devido processo legal se
aproxima mais do interesse público representado na

Constituição de 1988, do que o processamento deste
feito à revelia dos requisitos elementares de constituição
e desenvolvimento válido e regular.

a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. [g.n.]

Portanto, embora tenha partido de minha relatoria
a reabertura tardia da instrução dos autos, nesta
oportunidade, amparado pelo princípio da livre convicção
do magistrado, acolho as prejudiciais suscitadas pelas
defesas produzidas e refaço meu juízo de convencimento
para pugnar pelo saneamento do feito na fase em que se
encontra, nos termos do artigo 142, parágrafos 1º e 4º,
da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas e no art. 166,
da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento
Interno do TCEES), a saber:

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), corroborando
o entendimento técnico e do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas e VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:

Lei Complementar Estadual 621/2012

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

Art. 142. [...]
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao
mérito, resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar
as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável
prazo para recolhimento do débito ou outras diligências
necessárias ao saneamento do processo.
[...]
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por
racionalização administrativa e economia processual.
Resolução TC 261/2013
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do
processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo
especial, sem julgamento de mérito, quando verificar
www.tce.es.gov.br

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO

1.1. EXTINGUIR o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 142, § 4º da Lei Complementar
Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado), reconhecendo a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
1.2. Dar CIÊNCIA aos interessados, na forma regimental;
e
1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00413/2019-1
Processo: 03325/2018-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SEMOB - Secretaria de Obras e Infraestrutura de
Aracruz
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: WELLINGTON LOZER GIACOMIN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE ARACRUZ
– EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA ATINENTE AO ENVIO EM ATRASO
DA PCA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO:

Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria de Obras
e Infraestrutura de Aracruz, sob a responsabilidade
do senhor Wellington Lozer Giacomin, ordenador de
despesas, no exercício de suas funções administrativas
referente ao exercício de 2017.
Após a análise inicial, foi elaborado o Relatório Técnico
Contábil – RT 626/2018 (evento 51) e a Instrução Técnica
Inicial – ITI 799/2018 (evento 52), cuja opinião foi pela
citação do responsável. Nesse sentido, acompanhando
o entendimento, foi feita a citação do gestor (Decisão
SEGEX 765/2018 – evento 53).
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
949/2019 (evento 91), concluindo nos seguintes termos:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas na Secretaria de Obras e Infraestrutura
de Aracruz.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do Sr. Wellington Lozer
Giacomim, no exercício das funções de ordenador de
despesas da Secretaria de Obras e Infraestrutura de
Aracruz, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I,
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
www.tce.es.gov.br

E ainda, considerando o não acolhimento das justificativas
apresentadas para o envio fora do prazo da Prestação
de Contas Anual de 2017 da Secretaria de Obras e
Infraestrutura de Aracruz, cujo responsabilidade pelo
envio era, também, do Sr. Wellington Lozer Giacomim,
pelas razões dispostas no item 2.1 desta instrução,
sugere-se:
Aplicar-lhe a multa prevista no artigo 135, VIII, a ser
dosada pelo Relator;
Determinar ao atual gestor ou seu sucessor, para que
em futuras prestações de contas adote procedimentos
administrativos suficientes para o envio da prestação de
contas no prazo regimental.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 1119/2019 (evento 64) e manifestouse de acordo com área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos,
com as manifestações da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao
exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se
com as normas atinentes à matéria.
No entanto, quanto ao item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 949/2019, passo a expor as razões que
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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formaram meu convencimento.
II.1 Atraso na entrega da prestação de contas (item 2.1
do RT 626/2018-5)
Base legal: artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar
nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso IX do Regimento
Interno.
Conforme relatado no RT 626/2018-5, a Prestação de
Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do
sistema CidadES, em 24/04/2018, não observando,
portanto, o prazo regimental, conforme determina o
art. 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013.
O responsável alegou que embora todos os esforços
envidados na gestão, não foi possível atender os prazos
protocolares deste Tribunal de Contas, tendo em vista
a insuficiência de recursos humanos e estruturais para
proceder de maneira célere e eficaz.
Alegou o responsável que a municipalidade contém 4
(quatro) contadores para atender 20 (vinte) unidades
gestoras, sendo insuficiente para cumprir a alta a
demanda de trabalho, razão pela qual foi ocasionado o
envio da prestação de contas em atraso.
Neste sentido, para sanar os problemas decorrentes da
insuficiência de servidores habilitados para promover
as análises contábeis, o gestor adotou as seguintes
providências:
a) expedição de comunicação ao DO. Presidente do
Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, por intermédio da AMUNES,
externando preocupação com as rotinas procedimentais
previstas para prestação de contas em razão da vigência

da IN 039/2016, sendo requerida dilação de prazo para a
prestação de contas;

março de 2012.

b) Edição das Leis Municipais no 4.155, de 22/12/2018
(Reestruturação Organizacional da Controladoria Geral
do Município) e n° 4.157, de 29/12/2017 (Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Cargo de Contador);

Com relação a observação da área técnica de que houve
reincidência do descumprimento do prazo para o envio
da prestação de contas do exercício de 2016, ressalto
que no ano de 2017, este Tribunal, excepcionalmente,
permitiu o recebimento da PCA até 10/04/2017.

c) Contratação de empresa para a prestação de serviços
com vistas à realização de Concurso Público; e,
d) Abertura de Concursos Públicos para a contratação
de servidores para atender a Secretaria de Educação e,
também, para contratação de Contadores e Auditores de
Controle Interno.
Por fim, afirma o gestor que não houve qualquer
desleixo com relação ao cumprimento do prazo, sendo
prejudicado o serviço pelas carências já apontadas.
Após análise das justificativas, a área técnica observou
que o gestor relatou os procedimentos que estão sendo
adotados para evitar reincidência, todavia, não fez
constar prova documental para evitar o envio de futuras
prestações de contas fora do prazo regimental.
Em seguida, a área técnica verificou que a prestação de
contas anual do exercício anterior – 2016 foi enviada em
07 de abril de 2017, descumprindo o prazo estabelecido
pelo Regimento Interno do Tribunal de Contas, qual seja,
31 de março do exercício financeiro subsequente.
Diante dos fatos, considerando a reincidência da
irregularidade e fragilidade da argumentação da defesa,
a área técnica sugeriu o não acolhimento das razões
de justificativas apresentadas em decorrência do
descumprimento do prazo para encaminhamento da PCA
de 2017 e, por conseguinte a aplicação da multa prevista
no artigo 135, VIII da Lei Complementar 621, de 8 de
www.tce.es.gov.br

Pois bem.

Considerando que a prestação de contas do exercício
anterior foi encaminhada a este Tribunal, por meio do
sistema CidadES, em 07/04/2017, restou comprovada
a observância do prazo regimental. Portanto, cumpre
esclarecer que a irregularidade não se trata de
reincidência (Processo TC 5536/2017).
No entanto, em que pese as justificativas para o
encaminhamento da PCA em atraso nestes autos,
compartilho o entendimento técnico quanto a fragilidade
da argumentação apresentada pela defesa.
Isso porque, o município ao fazer a opção de segregar suas
secretarias e transformá-las em unidades gestoras, deve
ter a consciência do aumento da demanda de trabalho
que a mudança estrutural acarretará, sabendo, inclusive,
que deverá ser enviado a esta Corte, uma prestação de
contas para cada unidade gestora.
Além disso, é importante ponderar que este não se
trata do primeiro exercício que a Secretaria de Obras
e Infraestrutura de Aracruz possui a obrigação de
encaminhamento de documentação contábil junto a esta
Corte de Contas, e sim do terceiro ano, portanto, não se
trata de uma novidade.
Diante do exposto, acompanho a área técnica e o
Ministério Público de Contas para que seja aplicado multa
nos termos do artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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2. Unânime.

Exercício: 2017

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG: CMPC - Câmara Municipal de Pedro Canário

Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão
que submeto à sua consideração.

4. Especificação do quórum:

Responsável: IDELBRANDO SILVA DE FREITAS

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

621, de 8 de março de 2012 c/c artigo 389, inciso VIII da
Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. JULGAR REGULARES as contas da Secretaria de Obras
e Infraestrutura de Aracruz, sob a responsabilidade
do senhor Wellington Lozer Giacomin, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2. Aplicar MULTA ao senhor Wellington Lozer Giacomin
de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 135,
inciso VIII da Lei Complementar 621, de 8 de março de
2012 c/c artigo 389, inciso VIII da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013.
1.3. DETERMINAR ao atual gestor ou seu sucessor,
para que em futuras prestações de contas adote
procedimentos administrativos suficientes para o envio
da prestação de contas no prazo regimental.
1.4. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00414/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03706/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO
DE 2017 – JULGAR REGULAR COM RESSALVAS –
AFASTAR IRREGULARIDADES REFERENTES A AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO DO DÉBITO PARCELADO REFERENTE
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS) E AUSÊNCIA
DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM
A EMISSÃO DO PARECER DO CONTROLE INTERNO –
MANTER NO CAMPO DA RESSALVA AS IRREGULARIDES
ATINENTES AS DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS, EXECUÇÃO
DE DESPESA ACIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS – APLICAR MULTA PELO ENVIO EM
ATRASO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – DETERMINAÇÃO
– INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –
RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Pedro Canário, relativa ao exercício de 2017, cuja gestão
esteve sob a responsabilidade do senhor Idelbrando
Silva de Freitas.
No Relatório Técnico 00331/2018-8 (evento 53) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 00535/2018-1 (evento 54)
para a citação do responsável.
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Em atenção ao Termo de Citação 991/2018-6 (evento 56),
o responsável encaminhou os documentos e justificativas,
as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE,
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 55/2019-3
(evento 67), concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa
à Câmara Municipal, exercício de 2017, instruída
considerando-se o escopo definido na Resolução TCEES
297/2016 e alterações posteriores.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela
IRREGULARIDADE da presente Prestação de Contas, sob
responsabilidade do Sr. IDELBRANDO SILVA DE FREITAS,
na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/12, em
função dos seguintes itens de irregularidade:
2.4. Despesa executada excede a dotação orçamentária
atualizada (Item 4.1.1 do RT 331/2018);
2.5 Incompatibilidade na contribuição previdenciária
(parte do servidor) devida ao RPPS e ao RGPS indicando
distorção nos resultados orçamentário e financeiro, e
ausência de pagamento/repasse (Item 4.5.2.1 do RT
331/2018).
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa ao Sr. Idelbrando
Silva de Freitas, pelo descumprimento do prazo de envio
da prestação de contas anual, conforme item 2.1 desta
ITC.
Sugere-se também recomendar ao gestor, a adequação,
na íntegra, nos próximos exercícios, às Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de

Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 477/2019-1 (evento 71) e manifestouse de acordo com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
II.1 DAS IRREGULARIDADES
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Quanto aos indicativos de irregularidades constantes nos
itens 2.2, 2.3, 2.6 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva
55/2019, entendo como suficientes e plenamente
motivadas as razões expostas da referida instrução, e
transcrevo abaixo:
2.2 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (Item 3.1.3 do RT 331/2018)
Base Normativa: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei
4.320/1964
Consta do RT 331/2018:
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para
apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVA: Segundo o defendente o apontamento
não merece prosperar. Conforme informa, o Resultado
www.tce.es.gov.br

Patrimonial do exercício anterior (2016) foi de R$
682.908,93, que somados à variação do exercício de
2017, no valor de R$ 8.089,00, totalizou um Resultado de
R$ 690.908,93 ao final do exercício de 2017. Acrescenta,
contudo, que houve incorreção por parte do Setor
Financeiro ao demonstrar a peça contábil nos moldes do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no
que diz respeito ao Resultado Patrimonial do exercício.
ANÁLISE: Verifica-se que de fato o que ocorreu foi um
erro formal, configurado pela inadequação do método
de contabilização do resultado patrimonial apurado no
Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Conforme
pode-se constatar, na elaboração do Balanço Patrimonial,
deixou-se de discriminar em separado o resultado
patrimonial do exercício e a composição do patrimônio
líquido do exercício anterior, registrando-se o valor
total, e, em função disso, ocasionando a inconsistência
apontada.
Assim, diante do exposto, tendo em vista a inexistência de
prejuízo para a análise, somos por aceitar as justificativas
e recomendar ao gestor, a adequação nos próximos
exercícios, às Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público.
2.3 Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores (Item 3.1.4 do RT 331/2018).
Base Normativa: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Consta do RT 331/2018:
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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apresentar as justificativas que julgar necessárias.

(FIGURA)

JUSTIFICATIVA: Segundo o defendente, as ponderações
feitas quanto ao item anterior suprem as justificativas do
apontamento em questão, tendo em vista tratarem do
mesmo tema.

Dessa forma sugere-se citar o gestor responsável
para que apresente alegações de defesa frente a este
apontamento.

ANÁLISE: Assim como no item anterior, também neste
caso, a divergência se deu em função da ausência de
discriminação no Balanço Patrimonial, do resultado
patrimonial no exercício em relação ao patrimônio
líquido proveniente do exercício anterior. Nesse sentido,
o valor constante como resultado do exercício, que é
de R$ 8.089,00, foi suprimido pelo montante global
do patrimônio líquido do exercício de 2017, que foi de
690.997,93. Assim, refazendo-se os cálculos, temos:
(FIGURA)
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de erro
formal, sem prejuízo para a análise, somos por aceitar
as justificativas e recomendar ao gestor, a adequação
nos próximos exercícios, às Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
2.6 Ausência de pagamento do débito parcelado
referente à contribuição ao Regime Próprio de
Previdência (RPPS) (Item 4.6.1 do RT 331/2018).
Base Normativa: artigo 40 da Constituição Federal, Lei
nº 9.717/1998, artigos 5º e 5º A da Portaria MPS nº
402/2008 atualizada.
Consta do RT 331/2018:
Conforme demonstrado na tabela 16, não houve
pagamento/amortização no saldo da dívida de débito
parcelado referente à contribuição ao Regime Próprio de
Previdência (RPPS).

JUSTIFICATIVA: O defendente admite falha técnica da
área contábil em relação às informações enviadas na PCA
2017, prejudicando a fidedignidade das mesmas. Nesse
sentido, o defendente encaminhou documentos em peça
complementar a fim de sanear as inconsistências.
ANÁLISE: Conforme lista de empenho/liquidação/op
encaminhada em peça complementar 22149/20188, ﬂ. 57-58, e comprovantes de pagamento contidos
na peça complementar 22150/2018-1, ﬂs. 26, e peça
complementar 22149/2018-8, ﬂ. 47-54, foram pagos
durante o exercício financeiro de 2017, no empenho
referente a parcelamento de previdência junto ao
IPASPEC, o montante de R$ 37.934,93.
Diante do exposto, no que se refere à amortização do
saldo da dívida pertinente ao parcelamento junto ao
IPASPEC, somos pelo saneamento da irregularidade,
recomendando, contudo, que o gestor observe as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público a fim de que seja demonstrada de forma
transparente e fidedigna, no Demonstrativo da Dívida
Fundada, a movimentação contábil dos parcelamentos
previdenciários junto ao IPASPEC.
2.7 Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de contas anual (Item
6.1 do RT 331/2018).
Base Normativa: Art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES,
art. 5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.)
www.tce.es.gov.br

Este item, tendo em vista constar parecer (RELOCI)
da Unidade de Controle Interno pela regularidade
com ressalva da Prestação de Contas, bem como
recomendações ao poder Legislativo, não foi objeto de
citação. A seguir transcrição do Parecer:
(FIGURA)
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
II.1.1 Descumprimento do prazo de envio da PCA (item
2.1 do RT 331/2018 e 2.1 da ITC 55/2019).
Base Legal: artigo 123 e 139 da Resolução 261/2013
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao
envio da Prestação de Contas fora do prazo legal disposto
nos artigos 123 e 139 da Resolução TC Nº 261, de 4 de
junho de 2013.
O defendente informou não ter elementos que
justifiquem o atraso ocorrido na entrega da PCA/2017.
Ressaltou, entretanto, que o atraso se deu por lapso da
equipe de servidores que tinham a responsabilidade de
transmitir a PCA dentro do período estipulado por esta
Corte de Contas.
Por fim, solicitou ponderação quanto à proporcionalidade
e razoabilidade da multa a ser aplicada, considerando
que o atraso foi inferior a 5 dias.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica registrou
que a forma de envio da PCA é aplicável a todos os
jurisdicionados alcançados pela IN 34/2015, não
havendo nenhum tipo de exceção ao seu prazo de
encaminhamento. Desta forma, tendo em vista a
ausência alegações de defesa que justifiquem o atraso na
entrega da PCA, a área técnica opinou pela aplicação de
multa ao senhor Idelbrando Silva de Freitas.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Pois bem.
Ante a ausência de elementos que justifiquem o
envio em atraso da Prestação de Contas, com base
no artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno – Lei
261/2013, acompanho o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia pela aplicação de multa ao
senhor Idelbrando Silva de Freitas.
II.1.2 Despesa executada excede a dotação orçamentária
atualizada (item 4.1.1 do RT 331/2018 e 2.4 da ITC
55/2019).
Base Legal: artigo 167, II da Constituição da República e
artigos 4º, 59, 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito a
execução orçamentária da Câmara Municipal de Pedro
Canário de R$ 2.290.624,57, quando a dotação atualizada
era R$ 2.265.300,00, portanto R$ 25.324,57 executado a
maior.
Segundo o defendente, a execução a maior se justifica
pela ausência de envio ou inclusão no sistema contábil de
duas leis que autorizam a suplementação orçamentária
(Leis 1286/17 e 1306/17) e decretos de abertura de
créditos adicionais.
Constam nos autos, cópias das leis supracitadas, bem
como dos decretos de abertura de créditos adicionais,
números 148/2017, 196/2017, 233/2017, 248/2017,
251/2017, 268/2017 e 286/2017.
Encaminhados os autos à área técnica para análise das
justificativas e documentações protocolizadas pelo
defendente, o subscritor da ITC 55/2019 observou que
as Leis 1286/17 e 1306/17, autorizam respectivamente
ao Executivo e Legislativo a abertura de créditos
suplementares de 4% e 10%.

No que se refere aos créditos suplementares do Poder
Legislativo, os decretos acima mencionados serviram de
instrumento para sua abertura.
Após analisar os referidos decretos, a área técnica
verificou que a fonte de recursos se originou da
anulação de outras dotações orçamentárias, não
havendo, portanto, real incremento de recursos para a
suplementação orçamentária e não havendo alteração
da dotação orçamentária da Câmara.
Diante disso, concluiu a área técnica que restou
configurado que a Câmara executou despesa acima do
montante fixado no orçamentário, e assim, sugeriu a
manutenção do presente indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Compulsando os autos (Peça Complementar
22147/2018-9), constato que os decretos trazidos pelo
defendente autorizam a abertura de créditos adicionais
suplementares com base no artigo 43, inciso III do § 1º
da Lei 4.320/1964, ou seja, resultantes de anulação de
dotações orçamentárias da própria Câmara, logo, não
houve alteração da dotação orçamentária.
Deste modo, assiste razão à área técnica quanto a
execução de despesa acima do montante fixado no
orçamento em R$ 25.324,57.
No entanto, compulsando os demonstrativos contábeis,
verifico que inobstante a execução da despesa a maior,
não houve desequilíbrio das contas públicas, pois a
Câmara finalizou o exercício com uma disponibilidade de
caixa de R$ 6.004,21 e um saldo de restos a pagar não
processados de R$ 6.004,21, vejamos:
(FIGURA)
Portanto, resta claro que não houve descumprimento
www.tce.es.gov.br

do artigo 4º da LRF, pois a Câmara manteve o equilíbrio
entre as receitas e despesas.
Neste passo, entendo pertinente realçar as inovações
trazidas em abril de 2018, pela Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro (LINDB), regulamentada
pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, em
que foram inseridas fortes alterações introduzidas pela
Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, dentre elas a inclusão
do art. 28, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.
Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a
responsabilização do agente público à prática de ato
doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro,
restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização
de agentes públicos por atuação culposa.
Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar
o significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo
sua definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi
vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de
interpretar este conceito que carrega o conteúdo jurídico
indeterminado.
É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário
de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e,
mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação
culposa que pode ser decorrente de uma atitude
imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero
equívoco justificável.
Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister
(por exemplo, quando expedir um ato administrativo
de cassação de uma licença, com base numa legislação
revogada). Não se trata de violar a probidade, por
divergência de interpretações com o seu controlador,
mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a
função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime
jurídico para o administrador honesto. Disponível em <
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindbregime-juridico-administrador-honesto> Acesso em
25/05/2018)
Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada
ao de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação
legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
ao avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de
improbidade administrativa, tratado no art. 10, da
Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE
ALENCAR BARROS

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II,
459 E 515, CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA
AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a atuação do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
27/09/2010 (julgado em 8/2/2018)
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS
ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A
OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
SANÇÕES.
PROPORCIONALIDADE
DAS
PENAS.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar
a existência de todos os elementos necessários à
condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa, inclusive no que diz respeito ao elemento
anímico vetor da conduta perpetrada pelos agentes
condenados.
2. A jurisprudência do STJ considera indispensável,
para a caracterização de improbidade, que a atuação
do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou
pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10
(EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010),
circunstância que restou devidamente comprovada nos
autos. (julgado em 27/2/2018)
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)

ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) PE025183

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

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

EMENTA

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS
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AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO
AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M
INTERES.: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO
E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal
de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara
improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada

pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos
arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos
ora agravados pela prática de atos de improbidade
administrativa, consubstanciados em irregularidades em
procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de
Assunção/PB, para execução de obras custeadas com
verbas oriundas de convênio firmado com o Ministério
das Cidades.

objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma
falta de observância qualquer dos deveres de uma boa
administração, mas de enganos grosseiros, da culpa
manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz
da racionalidade que se espera dos agentes públicos e de
padrões objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade
Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 246-247).

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “a improbidade é ilegalidade
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da
conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência
do STJ considera indispensável, para a caracterização
de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, Documento:
61172580 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe:
16/11/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe
de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/
CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
de 31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)

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

Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona
Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
culposo de improbidade administrativa. Vejamos:
[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres
www.tce.es.gov.br

Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada
uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou,
ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que
sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato
praticado – autorizada estará a manutenção de sanções,
uma vez que nestes casos, ausentes os elementos
excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta
analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação
equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por
irregular.
Neste sentido, ressalto que o cerne da questão está na
primazia da essência sobre a forma. Isto é, ainda que
a despesa tenha sido executada de maneira incorreta,
a execução não prejudicou o equilíbrio intertemporal
das contas públicas. Desta forma, tal erro se configurou
no caso concreto como formal, uma vez que não
houve prejuízo ao cumprimento do artigo 1º da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Desta forma, na linha de intelecção da LINDB, entendo
que no caso concreto, não restou configurada a presença
de erro grosseiro na presente irregularidade.
Ante o exposto, divirjo do entendimento da área técnica
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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e mantenho o indicativo de irregularidade no campo da
ressalva. No entanto, determino ao gestor que cumpra o
artigo 167, inciso II da CF/88 c/c artigo 43 da Lei Federal
4.320/1964, não contraindo despesas das quais a Câmara
não tenha dotação suficiente para executá-las

Após análise da documentação encaminhada pela
defesa, a área técnica verificou que foram recolhidas e
pagas as contribuições do servidor devidas ao RPPS e
ao RGPS, os montantes de R$ 50.759,90 e R$ 79.781,17,
respectivamente.

II.1.3 Incompatibilidade na contribuição previdenciária
(parte do servidor) ao RPPS e ao RGPS indicando
distorção nos resultados orçamentário e financeiro,
e ausência de pagamento/repasse (item 4.5.2.1 do RT
331/2018 e 2.5 da ITC 55/2019).

Observou a área técnica ainda, quanto ao RGPS, que
não foram localizados os comprovantes de pagamento
referentes aos meses de setembro e outubro de 2017.
Já quanto ao RPPS, não foi localizado o comprovante
referente ao mês de setembro.

Base Legal: artigos 85. 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/1964, artigo 15, inciso I e artigo 30, inciso I, alínea
“a” e “b” da Lei Federal 8.212/91 e artigos 40 e 195, inciso
II da Constituição Federal.

Diante da ausência de repasse das contribuições
previdenciárias e tendo em vista a ausência de
contabilização adequada das inscrições e baixas das
contribuições previdenciárias no Demonstrativo da
Dívida Flutuante, a área técnica sugeriu a manutenção da
irregularidade.

Foi apontado no RT 331/2018 que os valores apurados
com base nos resumos anuais das folhas de pagamento
dos servidores divergem dos valores registrados no
Anexo XVII – Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Além disso, foi apontado no RT 331/2018 que do
montante de R$ 54.102,76 referente as contribuições
retidas dos servidores vinculados ao Regime Próprio de
Previdência – RPPS, somente foi repassado a ordem de R$
6.206,86, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Mesma situação foi apontado no Regime Geral de
Previdência – RGPS, que do montante de R$ 92.838,02 de
contribuições retidas dos servidores, o Demonstrativo da
Dívida Flutuante apontou a retenção e repasse de apenas
R$ 9.665,69.
Em sede de justificativas, o defendente informou que
houve um erro técnico na elaboração do demonstrativo
contábil. Além disso, o responsável encaminhou cópias
de documentos para comprovação dos recolhimentos.

Pois bem.
Assiste razão a área técnica quanto a divergência entre as
folhas de pagamento dos servidores e o Demonstrativo
da Dívida Flutuante, pois o Resumo da Folha de
Pagamento do RPPS demonstra um saldo previdenciário
a recolher de R$ 54.102,76, enquanto o Demonstrativo
da Dívida Flutuante apresenta uma inscrição de somente
R$ 6.206,86. Já o Resumo da Folha de Pagamento do
RGPS demonstra um saldo previdenciário a recolher
de R$ 92.838,02, enquanto o Demonstrativo da Dívida
Flutuante apresenta uma inscrição de R$ 9.665,69.
No entanto, a divergência evidencia um ato de gestão
praticado com impropriedade de natureza formal,
em vista de tratar-se de uma inconsistência contábil,
que poderá ser sanada com a parametrização do
Demonstrativo da Dívida Flutuante.
www.tce.es.gov.br

Cumpre destacar ainda que esse valor não registrado
no Demonstrativo da Dívida Flutuante não impactará o
resultado orçamentário da Câmara, uma vez que trata de
contribuição previdenciária dos segurados, já tendo sido
empenhado o montante referente a pessoal em seu valor
bruto conforme folha de pagamento.
Quanto ao RPPS, o montante a ser recolhido referente
as contribuições previdenciárias (parte do servidor) no
exercício de 2017 era R$ 54.102,76. Considerando que
constam nos autos os comprovantes de pagamento na
ordem de R$ 50.759,90, este representa 93,82% do valor
total que deveria ser recolhido.
Já com relação ao RGPS, o montante a ser recolhido
referente as contribuições previdenciárias (parte do
servidor) no exercício de 2017 era de R$ 93.838,02.
Considerando que constam nos autos os comprovantes
de pagamento na ordem de R$ 79.781,17, este representa
85,02% do valor total que deveria ser recolhido.
Desta forma, o montante não recolhido devido ao
RPPS e RGPS, foi de respectivamente, R$ 3.342,86 e R$
14.056,85, valores estes que ao meu ver, demonstram
baixa materialidade.
Além disso, ressalto que o responsável demonstrou ter
recolhido as contribuições previdenciárias de forma
tempestiva em todos os meses, exceto setembro e
outubro no RGPS e o mês de setembro no RPPS, o que
caracteriza a boa-fé do gestor.
Diante do exposto, entendo que não restou caracterizado
o conceito de erro grosseiro no indicativo de irregularidade
em comento, conforme item II.1.2 deste voto, razão pela
qual divirjo da área técnica e mantenho a irregularidade
no campo da ressalva, nos moldes do artigo 84, inciso II
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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da Lei Complementar 621/2012.
Ressalto que o artigo 9º da IN TC 32/2014 dispõe que
fica dispensado o encaminhamento de tomada de
contas especial quando o valor do débito, atualizado
monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VRTE
(vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual).
Assim, considerando que ainda não foi apurado o valor
do dano, mas que a base de cálculo para apuração é de
R$ 17.399,71, equivalente a 5.460,44 VRTE, presume-se
que o valor do dano será inferior a 20.000 VRTE.
E neste sentido, determino ao atual gestor que
instaure Tomada de Contas Especial para apuração e
quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade de encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas às contribuições previdenciárias,
e o ressarcimento aos cofres públicos, com fulcro no
artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena
de incorrer em responsabilidade solidária, informando,
ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa
TC nº 32, de 04 de novembro de 2014, dispensando-se
o envio da tomada de contas, nos termos do artigo 9º da
IN TC 32/2014.
Determino ainda, que informe o andamento das referidas
cobranças nos autos das futuras prestações de contas
anuais do Município, em atendimento ao artigo 154,
parágrafos 1º e 2º, da Resolução TC 261/2013 e ao artigo
22, I e II, da IN TC 32/2014.

no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Afastar as seguintes irregularidades:
1.1.1. Ausência de pagamento do débito parcelado
referente à contribuição ao Regime Próprio de Previdência
(RPPS) (Item 4.6.1 do RT 331/2018 e 2.6 da ITC 55/2019);
1.1.2. Ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual (Item
6.1 do RT 331/2018 e 2.7 da ITC 55/2019).
1.2. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste
voto:
1.2.1. Descumprimento do prazo de envio da PCA (Item
2.1 do RT 331/2018 e 2.1 da ITC 55/2019);
1.2.2. Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial (Item 3.1.3 do RT 331/2018 e 2.2
da ITC 55/2019);

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.2.3. Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores (Item 3.1.4 do RT 331/2018 e 2.3 da
ITC 55/2019);

Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO

1.2.4. Despesa executada excede a dotação orçamentária
atualizada (item 4.1.1 do RT 331/2018 e 2.4 da ITC
www.tce.es.gov.br

55/2019).
1.2.5. Incompatibilidade na contribuição previdenciária
(parte do servidor) ao RPPS e ao RGPS indicando distorção
nos resultados orçamentário e financeiro, e ausência de
pagamento/repasse (item 4.5.2.1 do RT 331/2018 e 2.5
da ITC 55/2019).
1.3. Quanto ao aspecto técnico contábil e o disposto na
legislação pertinente, JULGAR REGULAR COM RESSALVAS
as contas da Câmara Municipal de Pedro Canário,
referente ao exercício de 2017, sob responsabilidade do
senhor Idelbrando Silva de Freitas, nos termos do artigo
84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal.
1.4. Aplicar multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com base
no artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno, face o
envio em atraso da prestação de contas.
1.5. Determinar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder
que:
1.5.1. Cumpra o artigo 167, inciso II da CF/88 c/c artigo
43 da Lei Federal 4.320/1964, não contraindo despesas
das quais a Câmara não tenha dotação suficiente para
executá-las.
1.5.2. Instaure Tomada de Contas Especial para apuração
e quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade de encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso
das parcelas devidas às contribuições previdenciárias,
e o ressarcimento aos cofres públicos, com fulcro no
artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena
de incorrer em responsabilidade solidária, informando,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa
TC nº 32, de 04 de novembro de 2014, dispensando-se
o envio da tomada de contas, nos termos do artigo 9º da
IN TC 32/2014.
1.5.3. Informe o andamento das referidas cobranças
nos autos das futuras prestações de contas anuais do
Município, em atendimento ao artigo 154, parágrafos 1º
e 2º, da Resolução TC 261/2013 e ao artigo 22, I e II, da
IN TC 32/2014.
1.6. Recomendar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder
que:
1.6.1. Observe, nos próximos exercícios, às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;

previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.6.2. Demonstre de forma transparente e fidedigna,
no Demonstrativo da Dívida Fundada, a movimentação
contábil dos parcelamentos previdenciários junto ao
IPASPEC.

Processo: 04234/2018-1

1.7. Arquivar os autos após os trâmites legais.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Unânime.

Exercício: 2017

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG: SETRANS - Secretaria de Transportes e Serviços
Urbanos de Aracruz

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Responsável: LUIZ FERNANDO MEIER

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se

Acórdão 00415/2019-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR –
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR –
QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO:

www.tce.es.gov.br

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos
de Aracruz, sob a responsabilidade do senhor Luiz
Fernando Meier, ordenador de despesas, referente ao
exercício de 2017.
A documentação foi examinada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, conforme
Relatório Técnico 00392/2018-4 (evento 46), sugerindo
a citação do responsável, para apresentar justificativas e/
ou documentos apontados no referido relatório contábil,
através da Instrução Técnica Inicial 00592/2018-1
(evento 47).
Em atenção ao Termo de Citação 01103/2018-2 (evento
49), o gestor encaminhou os documentos e justificativas,
as quais foram devidamente analisadas pelo NCE, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 00667/20192 (evento 55), recomendando o julgamento pela
regularidade das contas, nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas na Secretaria de Transportes e Serviços
Urbanos de Aracruz.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
REGULAR, da prestação de contas do Sr. Luiz Fernando
Meier, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I, da
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, seja determinado ao atual gestor, com
base no art.329, §7º, da Res.TC 261/2013, que:
Envie os documentos da prestação de contas à
Controladoria Geral do Município no prazo regulamentar
municipal, para análise e posterior elaboração do
relatório de controle interno, que é enviado na prestação
de contas anual ao TCEES.
Informe as contribuições previdenciárias de acordo com
o regime previdenciário e tipo de contribuição, (anexo
4, item 36, tabela auxiliar 36.1 e 36.2 da IN 43/2017),
no sentido de evitar inconsistências entre folha de
pagamento (arquivo FORGP e arquivo FOLRPP) e registros
contábeis (arquivo DEMDFLT).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 00990/2019-1 e manifestou-se de
acordo com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos,
com as manifestações da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao
exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se
com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria de
Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz, sob a
responsabilidade do senhor Luiz Fernando Meier, no
exercício de suas funções administrativas, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do artigo 84, inciso I da
Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor, ou quem venha a
sucedê-lo, que:
1.2.1. Envie os documentos da prestação de contas à
Controladoria Geral do Município no prazo regulamentar
municipal, para análise e posterior elaboração do
relatório de controle interno, que é enviado na prestação
de contas anual ao TCEES.
1.2.2. Informe as contribuições previdenciárias de acordo
com o regime previdenciário e tipo de contribuição,
(anexo 4, item 36, tabela auxiliar 36.1 e 36.2 da IN
43/2017), no sentido de evitar inconsistências entre
folha de pagamento (arquivo FORGP e arquivo FOLRPP)
e registros contábeis (arquivo DEMDFLT).
www.tce.es.gov.br

1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00416/2019-4
Processo 04378/2018-7
Classificação Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício 2017
UG PRODNORTE - Associação Dos Municípios Para O
Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte
Capixaba
Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Responsável SERGIO MURILO MOREIRA COELHO

Normativa TC 43/2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
– ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO
EXTREMO NORTE CAPIXABA – EXERCÍCIO DE 2017 –
JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
REGULAR da Prestação de Contas Anual do Senhor Sérgio
Murilo Moreira Coelho, relativa ao exercício de 2017,
na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar Estadual
621/2012.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 01099/2019-8 (evento 27) e
manifestou-se de acordo com área técnica.

I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Associação dos
Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável
do Extremo Norte Capixaba, relativa ao exercício de
2017, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do
senhor Sérgio Murilo Moreira Coelho.
A documentação que compõe os autos foi examinada pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou o Relatório Técnico 000122/2019-1
(evento 22), no qual opinou pela regularidade das contas,
sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva
00912/2019-1 (evento 23), nos seguintes termos:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTADE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais oferecidas ao TCEES reﬂetiram a gestão
do Senhor Sérgio Murilo Moreira Coelho, na qualidade
de Presidente da Associação dos Municípios para o
Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo
Norte Capixaba, referente ao exercício encerrado em
31/12/2017.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste relatório técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças e nos
documentos e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo responsável, nos termos estabelecidos na Instrução

II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos,
com as manifestações da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao
exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se
com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta
de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Associação
dos Municípios para o Desenvolvimento Regional
Sustentável do Extremo Norte Capixaba, sob a
responsabilidade do senhor Sérgio Murilo Moreira
Coelho, relativas ao exercício de 2017, nos termos do art.
84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março
de 2012, dando quitação ao responsável, nos termos do
art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Acórdão 00417/2019-9
Processo: 04534/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FAMES - Faculdade de Música do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI,
RAFAEL DE TASSIS VELLO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR –
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO –
EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR AS CONTAS
DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR RAFAEL DE TASSIS
VELLO E REGULAR COM RESSALVAS AS CONTAS DE
RESPONSABILIDADE DO SENHOR PAULO HENRIQUE
AVIDOS PELISSARI – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Faculdade de Música do Espírito Santo, sob a
responsabilidade dos senhores Paulo Henrique Avidos
Pelissari (01/01 a 31/12) e Rafael de Tassis Vello (13/01 a
27/01), ordenadores de despesas, referente ao exercício
de 2017.
A documentação foi examinada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, conforme
Relatório Técnico 00593/2018-4 (evento 86), sugerindo
a citação do senhor Paulo Henrique Avidos Pelissari, para

apresentar justificativas e/ou documentos apontados no
referido relatório contábil, através da Instrução Técnica
Inicial 00709/2018-4 (evento 87).
Em atendimento ao Termo de Citação 1244/20184 (evento 89), o gestor encaminhou os documentos e
justificativas, as quais foram devidamente analisadas
pelo NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
00526/2019-1 (evento 96), concluindo nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Faculdade
de Música do Espírito Santo, relativa ao exercício de
2017, sob a responsabilidade dos Srs. Paulo Henrique
Avidos Pelissari e Rafael de Tassis Vello.
Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento da seguinte irregularidade:
2.1 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
VIABILIZASSEM A EMISSÃO DE RELATÓRIO E PARECER
DO CONTROLE INTERNO DE FORMA CONCLUSIVA E
COM OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS. (ITEM
3.3.1 DO RTC 593/2018-4); e
2.2 DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE
ATIVIDADES CONFLITANTES, INFRINGINDO O PRINCÍPIO
DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (ITEM 3.3.2 DO RTC
593/2018-4).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, temos a sugerir que:
a Prestação de Contas sob a responsabilidade do
Sr. Rafael de Tassis Vello, relativamente ao exercício de
2017, seja julgada REGULAR com base no art. 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012;
www.tce.es.gov.br

a Prestação de Contas sob a responsabilidade do Sr. Paulo
Henrique Avidos Pelissari, relativamente ao exercício de
2017, seja julgada REGULAR COM RESSALVA com base
no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em
face da manutenção das irregularidades 2.1 e 2.2 desta
instrução.
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual
ordenador de despesas, ou a quem lhe vier a substituir,
para que:
Que adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para que a Unidade Executora de Controle
Interno encaminhe parecer com opinião conclusiva do
controle interno nas futuras prestações de contas do
órgão; e
Adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para a implantação da Unidade Executora de
Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar
nº 856/2017 (artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017, de forma a possibilitar
a composição dos membros de forma a não comprometer
o exercício das atividades desses.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luciano Vieira
elaborou o Parecer do Ministério Público de Contas
01037/2019-7 (evento 100) e manifestou-se de acordo
com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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com as manifestações da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao
exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se
com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. JULGAR:
1.1.1. REGULAR as contas da Faculdade de Música
do Espírito Santo, sob a responsabilidade do senhor
Rafael de Tassis Vello, no exercício de suas funções
administrativas, relativas ao exercício de 2017, nos
termos do artigo 84, inciso I da Lei Complementar Nº
621, 8 de março de 2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.1.2. REGULAR COM RESSALVA as contas da Faculdade
de Música do Espírito Santo, sob a responsabilidade do
senhor Paulo Henrique Avidos Pelissari, no exercício
de suas funções administrativas, relativas ao exercício
de 2017, nos termos do artigo 84, inciso II da Lei

Complementar Nº 621, 8 de março de 2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor ou seu sucessor para
que:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para que a Unidade Executora de Controle
Interno encaminhe parecer com opinião conclusiva do
controle interno nas futuras prestações de contas do
órgão; e
1.2.2. Adote as medidas administrativas necessárias e
suficientes para a implantação da Unidade Executora de
Controle Interno, nos moldes previstos Lei Complementar
nº 856/2017 (artigo 3º, IX) e no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017, de forma a possibilitar
a composição dos membros de forma a não comprometer
o exercício das atividades desses.
1.3. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00418/2019-3
Processo: 04538/2018-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: IPEM-ES - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do
Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: HERBERT ROGERS DE FREITAS, CLAUDIA
MILEIPE FESTA LEMOS, AMARILDO SELVA LOVATO,
ORLANDO BOLSANELO CALIMAN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR –
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2017 – JULGAR REGULAR
– QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do
Espírito Santo, sob a responsabilidade dos senhores
Orlando Bolsanelo Caliman (Diretor presidente – 01/01
a 05/03), Cláudia Mileipe Festa Lemos (Diretora Geral
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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– 07/03 a 31/12), Herbert Rogers de Freitas (Diretor
Administrativo e Financeiro – 01/01 a 31/03) e Amarildo
Selva Lovato (Diretor Administrativo e Financeiro –
29/05 a 31/12), ordenadores de despesas, referente ao
exercício de 2017.
A documentação foi examinada pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, conforme
Relatório Técnico 00567/2018-1 (evento 83), sugerindo
a citação dos responsáveis, para apresentarem
justificativas e/ou documentos apontados no referido
relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial
00764/2018-3 (evento 84).
Em atendimento a citação, os gestores encaminharam os
documentos e justificativas, as quais foram devidamente
analisadas pelo NCE, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 00946/2019-9 (evento 109), recomendando
o julgamento pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas no Instituto de Pesos e Medidas do
Espírito Santo.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas dos Srs. Orlando
Bolsanelo Caliman, Herbert Rogers de Freitas, Amarildo

Selva Lovato, Claudia Mileipe Festa Lemos, no exercício
de 2017, na forma do artigo 84, I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, recomendar ao atual gestor ou
seu sucessor para que proceda com as apurações e
regularizações da diferença entre inventário de bens
móveis e contabilidade, no valor de R$28.185,75, fazendo
constar, na próxima prestação de contas, o resultado
alcançado em notas explicativas no arquivo termov.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva elaborou o Parecer do Ministério
Público de Contas 01053/2019-6 (evento 113) e
manifestou-se de acordo com a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos,
com as manifestações da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao
exercício de 2017, são bastante razoáveis e coadunam-se
com as normas atinentes à matéria.

Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo, sob a
responsabilidade dos senhores Orlando Bolsanelo
Caliman, Cláudia Mileipe Festa Lemos, Herbert Rogers
de Freitas e Amarildo Selva Lovato, no exercício de suas
funções administrativas, relativas ao exercício de 2017,
nos termos do artigo 84, inciso I da Lei Complementar
Nº 621, 8 de março de 2012, dando quitação aos
responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor ou seu sucessor para que
proceda com as apurações e regularizações da diferença
entre inventário de bens móveis e contabilidade, no valor
de R$ 28.185,75, fazendo constar, na próxima prestação
de contas, o resultado alcançado em notas explicativas
no arquivo termov.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

www.tce.es.gov.br
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00419/2019-8
Processo: 07034/2018-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – REALIZAÇÃO
DE PAGAMENTO SEM REGULAR LIQUIDAÇÃO – CONTAS
ILIQUIDAVÉIS – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata o Processo de Tomada de Contas Especial
determinada por esta Corte de Contas nos termos
do Acórdão 01145/2017-8, constante do Processo TC
3018/2015-1, em função da constatação de supostas
realizações antes dos pagamentos à contratada, Ferreira

Couto Advogados S/S, do ateste da execução dos
trabalhos, mesmo sem comprovação documental com
identificação pormenorizada de cada trabalho/assessoria
prestada, na Prefeitura de Sooretama.
Insta frisar que a referida Tomada de Contas Especial teve
o intuito de analisar a contratação da sociedade Ferreira
Couto Advogados Associados S/S para a prestação de
serviços de “assessoria jurídica, elaboração de contratos
e formulação de edital’.
O presente procedimento de Tomada de Contas Especial,
foi regularmente instaurado na prefeitura, por meio de
Decreto 556/2018 (Peça Complementar 13793/20186, peça 03), que deu origem ao processo administrativo
n° 4727/2018 (Peça Complementar 21572/2018-6,
peça 10), no qual analisou-se a contratação de serviços
de assessoria jurídica, fatos estes relacionados a Carta
Convite n° 009/2006 Processo 449/2006.
A referida apuração refere-se à efetividade da prestação
do serviço, seja total ou parcialmente, a respeito do
3º termo aditivo, prorrogação da carta convite 09/06,
com vigência de 02/01 a 02/11/2008, no valor de R$
53.500,00, e do 4º termo aditivo, com vigência de 02/11
a 31/12/2008, no valor de R$ 10.700,00.
A comissão de Tomada de Contas Especial notificou a
empresa Ferreira Couto Advogados Associados S/S, e
regularmente notificada, conforme AR de 04/10/2018,
esta não se manifestou. Ademais, foi devidamente
notificado o senhor Jair Antônio Guasti, que informou
que no desempenho de suas funções “antes de cada
pagamento ao contratado certificava a respeito da
satisfatória execução dos trabalhos”, tendo ratificado que
os serviços foram atestados e efetivamente prestados.
www.tce.es.gov.br

Assim, diante dos elementos de informação colhidos pela
comissão, foi elaborado Parecer Conclusivo, corroborando
com o posicionamento da comissão de Tomada de
Contas Especial, constatando pela ausência de elementos
suficientes à comprovação da não execução dos serviços
por parte da contratada e afirmando a imaterialidade
dos serviços prestados, onde apenas pode se manifestar
referenciando sua decisão, nos atestes das notas fiscais
do gestor à época.
Submetido o feito a Secretaria de Controle Externo de
Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios, prolatouse a Instrução Técnica Conclusiva 00261/2019-4 (peça
14), a qual sugeriu o arquivamento do presente feito,
em face ao disposto no artigo 330, inciso III c/c artigo
427, §4º do Regimento Interno do TCEES aprovado pela
Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, por
meio do Parecer 00844/2019-7 (evento 18) anuiu aos
termos da proposta contida na ITC 00261/2019-4.
II FUNDAMENTOS
Como se depreende dos autos, a Tomada de Contas
Especial em questão foi instaurada em razão de
irregularidades no pagamento de serviços de assessoria
jurídica, no ano de 2008, na Prefeitura de Sooretama.
No caso em vertente é forçoso reconhecer que
restou inviabilizado o exercício da ampla defesa e do
contraditório, diante do tempo transcorrido entre a
apuração inicial da irregularidade apontada, durante o
período de 2008, e a instauração da TCE, no exercício
de 2018.
A demora injustificável na instauração da tomada de
contas contrasta com o constitucional princípio da
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

299

ATOS DA 1a CÂMARA

eficiência, consagrado no art. 37 da Constituição Federal
de 1988, que reza que a Administração Pública deve agir
do modo mais célere e econômico possível, objetivando
sempre a satisfação do interesse público de forma
eficiente.
Ademais, a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União
informa que transcorrido o lapso de 10 (dez) anos se dá
a dispensa de instauração de tomada de contas especial,
em razão dos princípios da racionalidade administrativa,
da economia processual e para não inviabilizar os
princípios do contraditório e ampla defesa.
Por outro prisma, o legislador, não só o brasileiro, como
em qualquer parte do mundo, prima pela segurança
jurídica das relações, que é o sustentáculo de qualquer
Estado Democrático de Direito.
Sendo assim, acompanho o entendimento técnico e
ministerial, entendendo que no caso em apreço, diante
da impossibilidade material de julgar o mérito em razão
do decurso de prazo de mais de uma década, devem
as contas serem julgadas iliquidáveis, os quais passo a
transcrever como razões de decidir:
[...]
ANÁLISE TÉCNICA
Constata-se que não foram anexados elementos
comprobatórios da execução dos serviços de assessoria
para se opor as apurações e conclusões da referida
comissão e até mesmo pelo fato destes não existirem,
como já relatado pela mesma.
Conforme apurado pela comissão, após ter realizado
buscas in loco nos setores da municipalidade, inclusive
no próprio arquivo, não foram encontrados documentos
que atestassem ou comprovassem a efetiva prestação

dos serviços contratados.
Para fins de análise, poderiam ser considerados os
próximos eventos processuais possíveis:
1) Encaminhar os autos novamente ao Município para
que se busque mais informações/provas;
2) Realizar por iniciativa desta Corte de Contas,
procedimentos de fiscalização;
3) Arquivar os autos considerando iliquidáveis as contas
em razão do lapso temporal.
Diante de tais alternativas, a primeira não se mostra
efetiva, pois a apuração e conclusão da Comissão de
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Município,
não encontrou elementos que robustecessem
argumentos além dos já expressos com base nas provas
já encontradas e relatadas.
A segunda também não se mostraria efetiva considerando
não existirem outras provas além das já relatadas pela
comissão apuradora, assim como não há fatos novos
que motivem um novo procedimento fiscalizatório por
iniciativa desta Corte de Contas. Além disso, a despesa do
contrato em análise ocorreu há 10 anos, dificultando o
levantamento e apuração de provas. Em outras palavras,
optar pela realização de procedimento de fiscalização
demandaria custos sem comprovação da sua efetividade,
em detrimento de envidar esforços desta Corte para
exercer controle em atos mais recentes.
Dessa forma, sugere-se a adoção da terceira alternativa
com as seguintes fundamentações.
O Tribunal de Contas da União, na Instrução Normativa
nº 71/2012, que trata da Tomada de Contas Especial,
dispõe em seu artigo 6º, inciso II, uma hipótese de
dispensa de instauração fundamentada no lapso
www.tce.es.gov.br

temporal: Seção II Da dispensa Art. 6º Salvo determinação
em contrário do Tribunal de Contas da União, fica
dispensada a instauração da tomada de contas especial,
nas seguintes hipóteses: I - o valor do débito for inferior a
R$ 100.000,00, considerando o modo de referenciação
disposto no § 3º deste artigo (NR)(Instrução Normativa
nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016); II - houver
transcorrido prazo superior a dez anos entre a data
provável de ocorrência do dano e a primeira notificação
dos responsáveis pela autoridade administrativa
competente; A Instrução Normativa TC nº 32/2014, desta
Corte de Contas não prevê regulamentação semelhante.
A jurisprudência do TCU informa que transcorrido o lapso
de 10 (dez) anos a dispensa de instauração da tomada de
contas especial se dá por força dos princípios da
racionalidade administrativa, da economia processual e
para não inviabilizar os princípios do contraditório e da
ampla defesa. É o que se extrai do 7451/2011 - Segunda
Câmara: Acórdão 7451/2011 - Segunda Câmara Data da
sessão 06/09/2011 Relator RAIMUNDO CARREIRO Tipo
do processo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Enunciado:
Em observância aos princípios da racionalidade
administrativa e da economia processual e também para
não inviabilizar o exercício da ampla defesa e do
contraditório, transcorridos mais de 10 anos desde o fato
gerador, arquiva -se a tomada de contas especial. Voto: 5.
Promovida a citação, o Município de Passos (MG) ofertou,
tempestivamente, suas alegações de defesa, quando
argumentou que o longo período decorrido desde os
fatos ora apurados prejudicou sua defesa. Justificou que
a Tomada de Contas Especial em tela foi instaurada 11
anos após os fatos e que, não obstante, só teve
conhecimento a respeito 14 anos depois, uma vez que
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quem inicialmente foi citado para apresentar alegações
de defesa foi a pessoa �sica do ex-Prefeito [omissis] e não
o ente propriamente dito. 6. Entendo que razão assiste
ao aludido Município, pois, conforme demonstrado na
instrução final, ﬂs. 425/428 - Volume 2, já transcorreram
mais de 10 anos desde o fato gerador e o longo decurso
de tempo inviabiliza o exercício do direito da ampla
defesa e do contraditório. 7. No caso, não houve somente
demora na citação do Município, o que seria justificável
uma vez que primeiramente citou-se o então gestor dos
recursos em análise, mas também na própria instauração
da Tomada de Contas Especial, que, como demonstrou o
Município defendente, se deu 11 anos após a ocorrência
dos fatos. 8. Esta demora injustificável na instauração da
tomada de contas especial, frise-se, contrasta com o
constitucional princípio da eficiência, consagrado no art.
37 da Constituição Federal de 1988, que reza que a
Administração Pública deve agir do modo mais célere e
econômico possível, objetivando sempre a satisfação do
interesse público de modo eficiente. 9. Por outro prisma,
o legislador, não só o brasileiro, como em qualquer parte
do mundo, prima pela segurança jurídica das relações,
que é o sustentáculo de qualquer Estado Democrático de
Direito. Nesse sentido, não se pode admitir que uma
situação permaneça sob o crivo da incerteza
permanentemente, motivo pelo qual foram criados os
institutos da prescrição e da decadência. 10. A atividade
do Administrador Público, entretanto, é, em regra, de
caráter vinculado e, mesmo nas hipóteses em que pode
atuar de forma discricionária, está adstrita aos limites
impostos pela lei. Desta forma, adoto as conclusões da
Unidade Técnica - SECEX-MG no sentido de aplicar o
disposto nos §§4º e 5º do art. 5º da IN-TCU 56/2007, que

estabelecem: [...] 11. Logo, como da ocorrência da
possível irregularidade ao momento em que a Tomada de
Contas Especial foi instaurada transcorreram mais de dez
anos, impõe-se a aplicação do disposto na retro citada
disposição normativa. 12. Não se pode, todavia, deixar de
destacar que necessário se faz apurar a responsabilidade
funcional pela demora na instauração do procedimento
em comento, mormente porque a mesma Instrução
Normativa invocada para eximir a responsável, determina
a apuração da responsabilidade daqueles que tiverem
dado causa ao atraso (parte final do §4º, art. 5º - IN-TCU
56/2007) . Acórdão: 9.1. determinar, à Secex/MG que
represente ao Presidente do Fundo Nacional de Saúde FNS, nos termos do inciso VIII, do art. 1º, da Lei
8.443/1992, a fim de que seja apurada a responsabilidade
pelo atraso na instauração da Tomada de Contas em
questão, com fulcro no art. 5º, §4º, in fine da IN-TCU
56/2007; [...] 9.3. com fundamento nos §§ 4º e 5º do art.
5º da IN-TCU 56/2007, arquivar os presentes autos
ACÓRDÃO TC-430/2018. Tal entendimento também está
disponível no Acórdão 9592/2015 - Segunda Câmara:
Acórdão 9592/2015 - Segunda Câmara Data da sessão
27/10/2015 Relator MARCOS BEMQUERER Enunciado O
longo transcurso de tempo entre a ocorrência do fato
gerador e a primeira notificação ao responsável
compromete sobremaneira o exercício da ampla defesa,
do contraditório, da garantia da produção de provas e do
devido processo legal, cabendo o arquivamento dos
autos. Excerto Voto: Trata-se da Tomada de Contas
Especial instaurada pelo Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE em nome do Sr.
[omissis], ex-Prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde/PE,
em razão da impugnação parcial das despesas realizadas
www.tce.es.gov.br

com os recursos do Convênio n. 4.233/1997, que previa o
atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, das zonas urbanas e
rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, relativamente aos exercícios de 1997 e
1998 (peça 1, p. 110-124) . [...] 6. Os pareceres exarados
pela Secex/PE e pelo Ministério Público junto a este
Tribunal são dissonantes quanto ao mérito desta TCE.
Enquanto a unidade técnica sugere a irregularidade das
contas do responsável, com a sua condenação ao
recolhimento do débito quantificado e à multa do art. 57
da Lei n. 8.443/1992, a Procuradoria entende que é o
caso de arquivamento do processo, dado o interregno de
tempo de mais de dez anos entre a ocorrência dos fatos e
a notificação do ex-Prefeito. 7. Em que pese a revelia
caracterizada neste feito e a proposta de mérito oferecida
pela unidade instrutiva, creio mais acertado o
encaminhamento alvitrado pelo Ministério Público, dada
a cronologia dos fatos, como a seguir sintetizo. 8. Os
valores foram transferidos à municipalidade conforme a
tabela inserida no item 3 do Relatório antecedente, em
dez parcelas mensais no exercício de 1998. Conforme
noticiado à peça 1, a devida prestação de contas, que
deveria ter sido apresentada ao FNDE em abril de 1999,
foi encaminhada pelo responsável em fevereiro de 2002.
9. De conformidade com as informações da autarquia, a
prestação de contas foi submetida a exames por meio da
Informação n. 38, de novembro de 2010, e a partir daí
foram adotadas medidas administrativas para solicitar a
regularização das pendências junto ao ex-gestor e à
Prefeitura Municipal, as quais não obtiveram sucesso,
sendo que a primeira notificação do responsável pela
entidade concedente ocorreu pelo O�cio 104/2010, de
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22/11/2010 (peça 1, p. 397) , recebido em 09/12/2010
(AR à peça 2, p. 24) , ou seja, após transcorridos
aproximadamente doze anos da data de ocorrência do
dano. 10. De acordo com as peças 1 e 2, esta Tomada de
Contas Especial foi instaurada no final de 2012 e
encaminhada ao Tribunal, entre outras oito TCEs, em
setembro de 2013. 11. Como bem ressalta o Procurador,
a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o
longo transcurso de tempo entre a ocorrência do fato
gerador e a primeira notificação ao interessado
compromete sobremaneira o exercício da ampla defesa,
do contraditório, da garantia da produção de provas e do
devido processo legal por parte do responsável, cabendo
promover o arquivamento dos autos (v.g. Acórdãos ns.
462/2009, do Plenário, 1.077/2012 e 1.179/2013, da 1ª
Câmara, e 1.280/2015, da 2ª Câmara, entre outros
julgados). 12. Desse modo, acolho a proposição de
encaminhamento formulada pela Procuradoria, para
determinar o arquivamento deste processo, sem
julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do
Regimento Interno/TCU e art. 6º, inciso II, da IN/TCU n.
71/2012. 13. Por fim, outra questão se coloca à
apreciação, neste momento. É que, na linha pugnada nos
Acórdãos nºs. 1.077/2012 - 1ª Câmara e 1.280/2015 - 2ª
Câmara, acima referidos, a despeito de se promover o
arquivamento do feito, deve ser determinada a apuração
dos responsáveis pela demora no seu trâmite regular,
uma vez que não se mostra razoável a cronologia acima
exposta, referente aos procedimentos internos e exames
das prestações de contas referentes ao PNAE de 1998 da
Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, que resultou
nesta TCE. 14. Assim, cabe à Secex/PE instaurar processo
apartado de Representação, por meio de cópia de peças

destes autos, com vistas a apurar, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, as responsabilidades, no âmbito do FNDE,
pela demora nos exames da prestação de contas do
Convênio n. 4.233/1997, relativamente às transferências
de 1998, assim como na instauração desta TCE e envio a
este Tribunal de Contas da União, ficando autorizada,
desde já, a realização das medidas saneadoras
necessárias. Acórdão: 9.1 promover o arquivamento
desta Tomada de Contas Especial, sem julgamento de
mérito, com fulcro no artigo 212 do RI/TCU e no artigo 6º,
inciso II, da IN/TCU 71/2012; 9.2 determinar à Secex/PE
que instaure processo apartado de Representação, por
meio de cópia de peças destes autos, com vistas a apurar,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as responsabilidades,
no âmbito do FNDE, pela demora nos exames da
prestação de contas do Convênio n. 4.233/1997,
relativamente às transferências de 1998, assim como na
instauração desta TCE e envio a este Tribunal de Contas
da União, ficando autorizada, desde já, a realização das
medidas saneadoras necessárias. Em consulta ao Sistema
Mapjuris é possível encontrar precedente desta Corte de
Contas capixaba no sentido de que transcorrido um lapso
temporal significativo e estando a instrução processual
carente de elementos necessários à elucidação dos fatos,
deixou-se de reabrir a instrução processual. É o que se
observa no recente ACÓRDÃO TC-247/2017 – SEGUNDA
CÂMARA, cujas transcrições seguem: [Processual.
Carência de elementos necessários à instrução.
Inviabilidade de reabertura processual. Arquivamento]
ACÓRDÃO TC-247/2017 – SEGUNDA CÂMARA Tratam os
presentes autos de Auditoria Ordinária objetivando
analisar os atos de gestão no Município de Alto Rio Novo,
em cumprimento ao Plano de Auditoria Ordinária nº
www.tce.es.gov.br

121/2010, referente ao exercício de 2009, sob a
responsabilidade do Senhor (...). Nessa linha, em meio a
uma instrução processual carente de todos os elementos
necessários à elucidação dos fatos aqui questionados,
sem terem sido chamados aos autos todos os responsáveis
envolvidos, com vistas e viabilizar a devida medição das
respectivas responsabilidades e a proporcionar robustez
ao convencimento do julgador, não vejo razoabilidade
em imputar toda a culpa ao então Prefeito, abalizada em
sua condição de Prefeito à época, especialmente quanto
a uma irregularidade que sequer foi apurada em sua
realidade, motivo pelo qual afasto a responsabilidade do
Sr. (...) neste item. Noutro ponto, embora a saída
processual para sanar a insuficiência da instrução fosse a
reabertura da referida fase, não entendo ser a medida
razoável sob qualquer aspecto, seja pelo decurso do
período de oito anos desde os fatos, de modo a trazer
prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa
dos possíveis responsáveis que ingressariam no processo
neste momento, considerando que o valor do dano que o
erário municipal possa ter suportado --- equivalente a
4351,21 VRTE ---, que, a meu sentir, não justificaria o
custo de uma reabertura de instrução. Quanto à
reabertura processual, penso ser a esta inviável em razão
de que já ultrapassados mais de 08 (oito) anos dos fatos
ocorridos, tendo em vista que fatalmente traria prejuízos
à defesa e ao contraditório dos envolvidos. O Direito
Brasileiro adotou o entendimento de que para o julgador
firmar seu livre convencimento, deve levar em
consideração as provas carreadas nos autos, pois esta
consiste na demonstração de existência da veracidade
daquilo que se alega como fundamento do direito que se
defende ou que se contesta. E, nesta razão, no sentido
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processual, designa também os meios, indicados em lei,
para realização dessa demonstração em busca da certeza
não absoluta, a qual, aliás, é quase sempre impossível,
mas a certeza relativa suficiente e capaz de prover a
convicção do magistrado, no respeito ao processo, como
meio hábil e efetivo de propiciar as partes o direito de
defesa. (...) Relevante destacar que a atividade probatória
deve ser desenvolvida dentro de um tempo aceitável
para que o processo se desenvolva, visto que a prova
deve se localizar na esfera de disponibilidade da parte
acerca do assunto debatido nos autos. O Tribunal de
Contas da União vem dando tratamento especial aos
casos em que se verifica o longo transcurso de tempo
entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do
responsável. Utilizando como parâmetro as normas que
regulamentam a instauração de tomada de contas
naquele órgão, o TCU vem determinando o arquivamento
dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme
trecho do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de
Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge, da Segunda
Câmara (...) Logo, não se coaduna com o princípio da
eficiência o retorno dos autos à área técnica, visto que,
seja por eventual decretação de prescrição, seja por
eventual extinção do processo em razão do prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, linha de pensamento que
vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União, a
conclusão seria pela extinção e arquivamento dos autos.
Diante do exposto, divirjo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas para afastar a
responsabilidade do Sr. (...) quanto à presente
irregularidade, bem como deixo de determinar a
reabertura da instrução processual por entender que a
medida ofenderia o direito de defesa dos responsáveis,

por ocasião do extenso lapso temporal dos fatos sob
análise, não se justificando até mesmo pelo valor
envolvido, merecendo, ao meu sentir, o arquivamento
nessa hipótese. No ACÓRDÃO TC-833/2016 – PLENÁRIO
ficou decidida a não reabertura da instrução que não
possuía a matriz de responsabilidade, possuía baixa
materialidade, além de os fatos terem ocorrido há 16
anos. [Recurso de Revisão. Responsabilização exclusiva
do ordenador de despesas. Ausência de matriz de
responsabilidade. Impossibilidade de responsabilização
objetiva do agente público. Observância ao princípio da
segregação de funções. Reabertura da instrução
processual inviável diante do lapso temporal. Baixa
materialidade dos valores envolvidos. Afastamento da
responsabilidade e do ressarcimento] ACÓRDÃO TC833/2016 - PLENÁRIO Trata o presente processo de
Recurso de Revisão interposto pelo Sr. (...), Diretor Geral
do Departamento de Edificações e Obras, no exercício
financeiro de 2000, em face do Acórdão TC 446/2007,
proferidos nos autos do Recurso de Reconsideração TC
4650/2003 (ﬂs. 311/313) que, reduziu o valor do
ressarcimento ao erário estadual de 9.424,31VRTE para a
importância correspondente a 6.241,46 VRTE’s (seis mil,
duzentos e quarenta e um VRTE’s e quarenta e seis
centésimos), bem como redimensionou o valor da multa
de 4000 VRTE para a importância equivalente a 1500
(hum mil e quinhentos) VRTE’s (...).O Tribunal de Contas
da União já consagrou como critério de imputabilidade a
responsabilidade subjetiva, exigindo-se, portanto, para a
responsabilização do agente público naquela Corte a
identificação da conduta ilícita omissiva ou comissiva, de
dano ao erário, do nexo de causalidade entre este e
aquela, bem como a presença do dolo ou culpa em
www.tce.es.gov.br

sentido estrito, negligência, imperícia ou imprudência,
destacando a importância do quadro matriz de
responsabilidade em trabalhos de auditoria e prestação
de contas. De acordo com a jurisprudência do TCU a
matriz de responsabilização permite a verificação da
responsabilidade pelo achado e deve ser preenchida
sempre que houver achados que se constituam em
irregularidades, cuja proposta de encaminhamento seja
pela audiência ou citação de responsáveis, e somente
para esses achados. Caso não haja achados ou estes não
constituam em irregularidades a matriz não deve ser
preenchida. (...) Esta Corte de Contas já se pronunciou
sobre caso análogo em acórdão unânime, no processo TC
4878/2003 (Acórdão 1796/2015) de Relatoria do
Conselheiro Rodrigo Chamoun, tendo como parte o
mesmo responsável, onde foi afastada a responsabilidade
do Ordenador de Despesa com o consequente
arquivamento, ante a prescrição administrativa e a
ausência de matriz de responsabilidade. (...) Destaco
ainda o grande lapso temporal, pois, como a obra foi
concluída no final do ano 2000, já se passaram quase 16
(dezesseis) anos, de modo que hoje seria inviável a
reabertura da instrução processual, pois os meios de
provas já não estariam presentes, tendo em vista que, já
ocorreram outras modificações no local. (...) Observo que
o valor de ressarcimento possui baixa representatividade,
tendo em vista se tratar de 5.082,90 VRTE. Com isso, não
vislumbro a necessidade de se refazer a instrução
processual, de forma individualizada, dada a baixa
materialidade dos valores envolvidos. Em relação à ótica
da oportunidade, neste momento processual não seria
viável a reabertura da instrução processual, em virtude
do tempo transcorrido da execução da obra ter sido
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realizada e finalizada no ano de 2000. (...) Com isso,
considerando o precedente já existente nesta Corte de
Contas no Processo TC nº 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), no qual foram afastadas as responsabilidades
dos gestores ante a ausência de matriz de
responsabilidade, deixo de reabrir a instrução processual
nas hipóteses de ressarcimento, contida no Acórdão TC
446/2007, afastando a responsabilização e o
ressarcimento. No Informativo de Jurisprudência nº 33,
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é
possível encontrar entendimento no seguinte sentido:
“passados estão mais de 14 anos, e, em decorrência
disto, parece-me que se mostra impossível colacionar
dados plausíveis para a regular instrução e até mesmo
que se possibilite o exercício do contraditório e da ampla
defesa”. Segue transcrição do Informativo: 4. Decurso de
lapso temporal e regular instrução processual. Em
denúncia protocolizada em face Prefeitura Municipal de
Aracruz, exercício 2002, destacou-se existência de
contratação de locação de veículo, sem ocorrência de
licitação. O relator ponderou que “a denúncia foi recebida
em 26/11/2001, portanto, passados estão mais de 14
anos, e, em decorrência disto, parece-me que se mostra
impossível colacionar dados plausíveis para a regular
instrução e até mesmo que se possibilite o exercício do
contraditório e da ampla defesa”. E em sequência,
manifestou-se no sentido de que “não há demonstração
alguma de ocorrência de enriquecimento sem causa, não
tendo sido afirmado que o serviço não foi prestado,
sendo certo que se existente irregularidade decorrente
de contratação sem o procedimento licitatório
competente, este fato de per si não importa que devam
os valores contratados serem objeto de ressarcimento.

(...) Outrossim, ainda que permaneça a irregularidade
relativa à ausência de licitação está também não se
mostrou devidamente instruída, posto que sequer foi
objeto de citação, conforme se vê da Instrução Técnica
Inicial 170/2003, de ﬂs. 73/76, além disso, se instruída
fosse, incidiria os termos do art. 71 da Lei Complementar
nº 621/2012 que trata da ocorrência da prescrição, posto
que desde a data da citação, qual seja, 07/02/2004 e até
apresente data passaram-se mais de 5 anos, porquanto o
decurso do lapso temporal atraíra os termos da prescrição
o que impede a ocorrência de nova citação”. O Plenário,
por unanimidade, julgou improcedente a denúncia.
Acordão TC 307/2016 -Plenário, TC 345/2003, Relator
Conselheiro Sérgio Aboudid Ferreira Pinto, publicado em
09.05.2016. Em consulta ao Diário Oficial Eletrônico do
TCEES é possível encontrar o mesmo entendimento. No
dia 19 de Junho de 2017 foi prolatado o ACÓRDÃO
TC412/2017 – PLENÁRIO no qual ficou entendido que a
inconsistência apontada na folha de pagamento da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim se referia
a período superior a uma década, o que dificultaria e
inviabilizaria a apuração. Seguem trechos do Acórdão:
ACÓRDÃO TC-412/2017 – PLENÁRIO PROCESSO - TC8926/2014 JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ASSUNTO - TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL RENPONSÁVEIS- DAVID ALBERTO LOSS
E JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI EMENTA: TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1) CONTAS ILIQUIDÁVEIS
– 2) AFASTAR IRREGULARIDADES – 3) EXTINGUIR O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER: RELATÓRIO Tratam os autos de Tomada de
www.tce.es.gov.br

Contas Especial instaurada pela Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, conforme portaria nº
1452/2013, visando apurar possíveis irregularidades
ocorridas naquela casa legislativa, conforme
determinação do Acordão TC 249/2014. (...) A área
técnica sugere que com a edição de lei nova haveria
perda do objeto o que afastaria a irregularidade. O
Ministério Público de Contas, por sua vez, conclui que
quanto ao período anterior a vigência da Lei 7147/2015,
ou seja, de 1994 a 2014, no tocante ao período de 1994 a
1999 sejam consideradas iliquidáveis as contas, bem
como no período de 1999 a 2014 seja reconhecida a
decadência do dever de anular o ato de indexação
irregular de remuneração, visto o transcurso do prazo
decadencial disposto na Lei 9784/99. Corroboro ao
opinamento do Ministério Público de Contas haja vista
que a inconsistência apontada se refere em grande parte
a período superior a uma década, o que dificulta e
inviabiliza a apuração dos fatos pela área técnica desta
Corte. A propósito, a área técnica já externou a
inviabilidade dessa atuação diante do longo lapso
temporal, litteris: [...] a hipótese de eventuais prejuízos
pretéritos não é passível de aferição, considerando o
tempo em que vigorou a indexação em foco, isto é por
mais de 17 anos ininterruptos, abrangendo todos os
servidores do Legislativo Municipal neste período, com
eventuais reﬂexos em horas extras, férias, 13º salários,
quinquênios, assiduidades, alcançando inclusive até as
aposentadorias ocorridas, o que torna tal hipótese
impraticável sob o ponto de vista técnico, [...]. Nesse
sentido, coaduno com o posicionamento do Parquet de
Contas de que se trata de hipótese de contas iliquidáveis
pelo longo decurso de tempo. Igualmente corroboro ao
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posicionamento do MPC, no que tocante ao período de
1999 até 2014, ou seja, a partir do advento do prazo
decadencial, não persistindo o dever de anular o ato,
conforme preceitua o art. 54 da Lei 9784/99, não há
razão em responsabilizar quem o manteve. Com base em
toda a jurisprudência apresentada, tanto do Tribunal de
Contas da União, como deste Tribunal de Contas, o que
se conclui é que o transcurso de mais de 10 anos entre as
contratações e a atual instrução inviabiliza a apuração,
afronta os princípios da racionalidade administrativa, da
eficiência, da economia processual e pode inviabilizar os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, dentre outros motivos já descritos, as decisões
acima corroboram o trancamento desta TCE, dado o
transcurso de mais de 10 anos a contar dos fatos, pois
tornar-se-ia custoso por demais a continuidade deste
procedimento, visto não se vislumbrar mínima garantia de
sucesso para se encontrar provas além das já elencadas.
Cabe frisar, não há possibilidade de comprovação, quanto
a prestação ou não dos serviços por outros documentos
que não aqueles já apontados pela comissão TCE
apuradora, ou seja, existe apenas o ateste nas notas
fiscais.
Logo não seria produtivo empreender mais esforços em
busca novas provas, visto que, conforme já relatado, não
se vislumbra possibilidade de se opor ao posicionamento
da comissão TCE.
Soma-se as decisões acima o entendimento desta corte
de Contas:
Sugere-se o trancamento desta TCE por considerala iliquidável com base nos artigos 165, 330 e 427, da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno.

ACÓRDÃO TC-269/2013,
VOTO DADO NO PROCESSO TC-1842/1998
O douto Representante do Parquet, através do Parecer
de folhas 62/68, verbis:
[...] Ante todo o exposto, oficia o Ministério Público de
Contas, na forma do art. 90 da Lei Complementar n.º
621/2012, sejam as contas consideradas iliquidáveis,
determinando-lhe o trancamento e o respectivo
arquivamento dos autos. – grifei e negritei
Os artigos 165, 330 e 427, da Resolução nº 261/2013 –
Regimento Interno, assim preceituam, verbis:
Art. 165. As contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito.
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o Tribunal
ordenará o trancamento das contas e o consequente
arquivamento do processo. – grifei e negritei
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[...]
II - trancamento de contas consideradas iliquidáveis pelo
Tribunal;
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
[...]
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis, determina a extinção pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por
racionalização administrativa e economia processual.
www.tce.es.gov.br

A Lei Complementar nº 621/2012, em seus artigos 90 e
142, preceituam:
Art. 90. As contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito, hipótese em que
o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o
consequente arquivamento do processo.
Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
[...]
§ 4 Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por
racionalização administrativa e economia processual.
Desse modo, verifico que assiste razão à área técnica, nos
termos da sobredita Manifestação Técnica da Chefia e ao
douto Representante do Parquet, conforme Parecer de
folhas 62/68.
Afinal, a Secretaria de Estado da Educação – SEDU, através
do seu Secretário, Sr. Haroldo Corrêa Rocha, encaminhou
documentação a esta Corte de Contas, protocolizada sob
o nº 002235 em 12/02/2010, referente à Prestação de
Contas do 9º Termo Aditivo ao Convênio nº 006/1991,
celebrado entre o Governo do Estado do Espírito Santo,
com a interveniência da Secretaria de Estado da Educação
- SEDU e Município de Vargem Alta.
Por todo o exposto, considerando as disposições
contidas na Lei Complementar nº 621/2012, bem como
na Resolução TC nº 261/2013 - Regimento Interno
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deste Egrégio Tribunal de Contas, acompanhando o
entendimento da área técnica e o douto representante do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas
considere ILIQUIDÁVEIS a Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 1997, sob a responsabilidade
do Sr. Haroldo Corrêa Rocha, Secretário da Secretaria
de Estado da Educação - SEDU, DETERMINANDO o
TRANCAMENTO e ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
Nesses termos, com base na jurisprudência desta Corte,
e do Tribunal de Contas da União entende-se pelo
TRANCAMENTO e ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
[...]
No mesmo sentido, invoco os precedentes desta Corte
(Acórdão TC 896/2016-Plenário – processo TC 3674/2004;
Acórdão TC 232/2013-Plenário – processo TC 1989/2010;
Acórdão TC 304/2013-Plenário – Processo TC 5928/2009;
Acórdão 231/2013-Plenário – processo TC 167/2012;
Acórdão 161/2013-Plenário – processo TC 7384/2012;
Acórdão TC 236/2017-Primeira Câmara - processo TC
1979/2010).
Em tal contexto, convém avaliar se é adequado o
prosseguimento da instrução processual, ponderando,
em especial, sobre as diretrizes ditadas à atuação
deste órgão de controle externo pela legislação
específica, notadamente, a observância aos princípios
do contraditório, ampla defesa, celeridade, segurança
jurídica, racionalização administrativa, economia
processual, materialidade dos recursos geridos,
constituição e desenvolvimento válido e regular dos
processos, como segue:
[...]

LC 621/2012 (Lei Orgânica)
Art. 52. Nos processos serão observados, entre outros,
os princípios do contraditório, da ampla defesa, da
impessoalidade, da oficialidade, da verdade material, do
formalismo moderado, da celeridade, da publicidade, da
transparência e da segurança jurídica.
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno)
Art. 138. Além dos elementos previstos no artigo
anterior, os processos de tomadas e prestações de contas
conterão as demonstrações financeiras exigidas em lei
e outros demonstrativos definidos em ato normativo
específico, que evidenciem a boa e regular aplicação
dos recursos públicos, e observarão os princípios
fundamentais de contabilidade e outros dispositivos
legais e regulamentares aplicáveis à Administração
Pública.
[...]
§ 4º O ato normativo referido no caput deste artigo,
considerando a racionalização e a simplificação do
exame e do julgamento das tomadas e prestações de
Contas pelo Tribunal, estabelecerá também critérios de
formalização dos respectivos processos, tendo em vista
a materialidade dos recursos públicos geridos, a natureza
e a importância socioeconômica dos órgãos e entidades.
[...]
Art. 165. As contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito.
[...]
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do
www.tce.es.gov.br

processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo
especial, sem julgamento de mérito, quando verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
[...]
Art. 427 [...]
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis, determina a extinção pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por
racionalização administrativa e economia processual.
Instrução Normativa TC 32/2014
[...]
CONSIDERANDO que os processos de ressarcimento
de dano ao Erário devem pautar-se pelos princípios da
racionalidade administrativa, do devido processo legal,
da economia processual, da celeridade, da ampla defesa
e do contraditório;
CONSIDERANDO que, no âmbito de sua competência
e jurisdição, assiste ao Tribunal de Contas o poder
regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos
e instruções normativas específicas sobre a matéria,
visando simplificar a formalização, o trâmite e o
julgamento das tomadas de contas especiais, obrigando
ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade,
nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e art. 156 do seu Regimento Interno;
[...]
Por seu turno, registra-se que a documentação
acostada aos autos, não são capazes de comprovar,
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quanto a prestação ou não dos serviços, decorrente da
irregularidade apontada nos autos, tendo em vista que
existe apenas o ateste nas notas fiscais.
Portanto, estando inconteste que a necessidade de
dilação probatória, após longo transcurso do tempo,
pode prejudicar o direito de defesa do interessado, com
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
entendo por tornar as contas iliquidáveis, na forma do
art. 90 da LC 621/201 e arts. 165 e 166 do RITCEES.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o
entendimento técnico e ministerial e voto no sentido que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação,
que submeto à sua consideração.

4. Especificação do quórum:

RELATÓRIO:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor FRANCISCO BERNHARD VERVLOET.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator em:
1.1. TORNAR ILIQUIDÁVEIS AS CONTAS, com amparo nos
artigos 165 e 166 do Regimento Interno, arquivando-se
processo sem apreciação do mérito;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR o feito
após seu trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Acórdão 00420/2019-8
Processo: 03267/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO - DETERMINAÇÃO
– DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
www.tce.es.gov.br

Com base no Relatório Técnico n.º 00243/2018-8 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00470/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00468/2018-3, por meio da qual o
gestor responsável foi citado para justificar os seguintes
indícios de irregularidades:
2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas.
3.1.9 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
resultado patrimonial.
3.1.10 Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores.
3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens em almoxarifado e imóveis
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas (Defesa n.º 01446/2018-9), bem
como documentação de apoio (Peça Complementar
n.º 20375/2018-2, 20376/2018-7, 20377/20181, 20378/2018-6, 20379/2018-1, 20380/2018-3,
20381/2018-3, 20382/2018-2 e 20383/2018-7).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00481/2019-7, opinou
pela manutenção dos indicativos de irregularidades
apontados nos itens 3.1.9 e 3.2.2 do RT 243/2018 e,
por consequência, pelo julgamento REGULAR COM
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RESSALVA da Prestação de Contas Anual, com expedição
de determinações.
Suscitou, ainda, a emissão de parecer prévio pela
aprovação com ressalvas, em observância à Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
00831/2019-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
anuiu à proposta contida na Instrução Técnica Conclusiva,
sugerindo a emissão de PARECER PRÉVIO recomendandose ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Executivo Municipal de Conceição da Barra
referente ao exercício de 2017.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade com ressalvas da Prestação de Contas
Anual, conforme os fundamentos expostos pelo corpo
técnico na Instrução Técnica Conclusiva nº 00481/20197, abaixo transcritos:
2.1. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (ITEM 2.1DO RT 243/2018-1)
Inobservância ao artigo 139 da Resolução TC 261/2013.
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 243/2018-1:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 11/06/2018, nos

termos do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, não observando, portanto, o
prazo regimental.
Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168
do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento
das contas encerra-se em 31/12/2019.
Tendo em vista o descumprimento do prazo de envio
da PCA, propõe-se a citação do gestor para apresentar
justificativa tendo como fundamento o art. 139 do
RITCEES.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 873/2018-5,
o responsável apresentou documentos e as seguintes
alegações de defesa, como segue
O descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas do exercício de 2017 deu-se pelo reﬂexo
da implantação malsucedida do sistema Contábil no
Instituto de Previdência Municipal - Previcob, a qual foi
iniciada para atender o disposto no §6° do art. 27 da L_C
156 de 28/12/2016 que alterou o art. 48 da LC 101 de
04/05/2000 que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências o qual assim dispõe:
§ 6º Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20,
incluídos autarquias, fundações públicas, empresas
estatais dependentes e fundos, do ente da Federação
devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária
e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder
Executivo, resguardada a autonomia.” (NR)
A referida implantação ensejou os atrasos em virtude. das
www.tce.es.gov.br

diversas inconsistências detectadas na implantação do
novo sistema pela autarquia municipal onde inviabilizou
os envios das PCM’s subsequentes as já enviadas pelo
sistema anterior utilizado pelo RPPS onde culminou os
diversos pedidos de prorrogação de prazos e visitas a
este Tribunal em busca de solução para o problema onde
nos foi sugerido retornar ao sistema anterior para que
pudéssemos encerrar o exercício.
Verifica-se com isso, a ocorrência na espécie, de fato
superveniente a vontade do gestor e com interferência
direta no fato apontado.
A titulo de informação o Gestor ingressou com diversos
procedimentos quando verificou que a situação do
Instituto de Previdência iria ocasionar o atraso nos envios.
Encaminhou através dos documentos em anexo,
comunicação ao TCEES no qual além de descrever os fatos
acima, solicitou prorrogação do prazo para a entrega da
Prestação de Contas.
Além da comunicação mencionada ingressou com
representação perante oTCEES objetivando prevenir a
responsabilidade dos gestores do Instituto de Previdência.
Por fim, buscou até mesmo a tutela judicial nos
termos da Ação Judicial tombada sob o n° 000029651.2018.8.08.0015 onde obteve liminar judicial
determinando que o Instituto diligenciasse os ajustes
necessários para adequar as informações a serem
integradas ao sistema contábil permitindo assim o envio
ao TCCES.
Como se observa, o gestor atuou nos limites de sua
competência para cumprir o prazo regimental o que não
foi possível por situação excepcional que não deu causa,
caracterizando uma situação de força maior ou caso
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fortuito.

os seus diretores.

Os institutos acima mencionados encontram divergência
na doutrina no campo conceitual, mas trazendo o
entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, que
explica:

Esse fato corrobora a tese de que a situação fática
das inconsistências na contabilidade do Instituto e na
dificuldade de troca de so�ware não poderiam sofrer
interferência do defendente, ao qual não restou outro
caminho a não ser as medidas já citadas no âmbito do
TCEES e do Poder Judiciário.

“São fatos imprevisíveis aqueles eventos que constituem
o que a doutrina tem denominado de força maior e de
caso fortuito. Não dlstinguiremos estas categorias, visto
que há grande divergência doutrinária na caracterização
de cada um dos eventos. Alguns autores entendem que
a força maior é o acontecimento originário da vontade
do homem, como é o caso da greve, por exemplo, sendo
o caso fortuito o evento produzido pela natureza, como
terremotos, as tempestades, os raios e os trovões”
Na situação destes autos, verifica-se a ocorrência desse
fator externo e imprevisível que causou o atraso no envio
da PCA.
Deve-se aqui fazer um registro fático importante a afastar
qualquer responsabilização do gestor defendente.
Embora o Instituto de Previdência seja uma autarquia
municipal que, em tese, deveria estar sob a gestão do
Chefe do Executivo Municipal, a legislação local, de
duvidosa constitucionalidade, impõe que os gestores
do instituto terão mandatos e uma vez, nomeados não
podem ser exonerados até que se cumpra o período para
os quais foram nomeados.
Dessa forma, a atual gestão do Instituto foi nomeada
no apagar das luzes da administração anterior (2016) e
antes da assunção do defendente ao cargo de Prefeito
Municipal. Assim ao assumir o seu mandato (2017-2020)
o defendente encontrou-se impossibilitado de intervir
diretamente na gestão do Instituto nomeado ou trocado

Por fim, afasta-se qualquer ilação ou responsabilização
pela via da culpa in vigílando ou culpa in eligiendo.
Nesse sentido, o Colendo Tribunal de Contas da União,
nos autos do Processo 019.863/2014-4, proferiu o
Acórdão 1581/2017 –Primeira Câmara, de relatoria do
Ministro José Mucio Monteiro, datado de 14/03/2017,
decidiu na forma do voto do Relator:
14. A esse respeito, a Serur afirmou que “a alegada
incapacidade técnica de seus subordinados não a
socorre, pois caberia a ela capacitá-los para o exercício
das funções que afirma delegar, sob pena de culpa in
elegendo e in vigilando”. A atribuição de tais modalidades
de culpa, frequentemente invocadas neste Tribunal,
deve, no entanto, ser precedida de cautelas e minudente
análise que possibilite a caracterização de sua existência.
Nem todo ato cometido por subordinado, de forma
equivocada, dá ensejo à responsabilidade por culpa in
eligendo e/ou da culpa in vigilando.
15. A culpa in elegendo existe quando a autoridade
delegante confia, a terceiro, missão sabidamente
incompa�vel com os requisitos possuídos pelo delegado,
sejam eles técnicos ou pessoais. Existirá culpa in
elegendo se for delegada tarefa complexa a servidor
que não possui qualificação profissional para executála ou sob o qual pairem processos administrativos e/ou
www.tce.es.gov.br

judiciais ou, ainda, existam fundadas suspeitas quanto a
sua idoneidade moral.
16. Friso que, para que fique comprovada a existência de
culpa in eligendo, a inépcia da autoridade delegada tem
que ser comprovada.
17. A culpa in vigilando, por outro lado, surge a partir da
falta de fiscalização sobre os procedimentos exercidos
por outrem. A respeito, o Tribunal já entendeu que não É
possível o exercício da supervisão de forma irrestrita, sob
pena de tornar sem sentido o instituto da delegação de
competência e inviabilizar o exercício das tarefas próprias
e privativas da autoridade delegante.
Considerando as provas ora carreadas, o defendente
demonstra que nem nomeou ou indicou os membros
da diretoria do Instituto por força de imperativo legal,
do qual também não editou ou propôs, haja vista ser lei
editada no ano de (...). Não se aplica, como dito, a culpa
in eligendo.
Quanto a uma eventual imputação de culpa in vigilando,
os documentos demonstram que o defendente atuou,
nos limites da lei, a cobrar dos gestores da autarquia
municipal providências para a resolução do problema
que acabou por ocasionar o atraso no envio da PCA.
Como dito alhures, até mesmo o Poder Judiciário foi
provocado para tentar resolver o problema.
Posto isso, resta induvidoso que o atraso no envio da
PCA não pode ser atribuída ao defendente em nenhuma
hipótese nem mesmo solidária, pelos fundamentos já
mencionados.
Posto isso, requer que seja afastada a irregularidade
apontada.
DA ANÁLISE
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O presente indicativo de irregularidade se refere ao
descumprimento do prazo de envio da prestação de
contas anual.
Após regular citação, o defendente afirma que o atraso
se deu pelo reﬂexo da implantação malsucedida do
sistema Contábil no Instituto de Previdência Municipal
– PREVICOB. Aduz, ainda, que a referida implantação
ensejou os atrasos, em virtude das diversas inconsistências
detectadas na implantação do novo sistema, pela
autarquia municipal, inviabilizando os envios das PCM
subsequentes, e outras dificuldades, culminando nos
diversos pedidos de prorrogação de prazos e visitas ao
TCEES em busca de solução para o problema, tendo
sido sugerido retornar ao sistema anterior para encerrar
o exercício. Por fim aduz, ainda, que adotou todas
as medidas que estavam ao seu alcance, dentre elas
judiciais, a fim de cumprir com suas obrigações no prazo
legal.
Compulsando as justificativas e a extensa documentação
acostada pela defesa verifica-se que já em 08/03/2018
o gestor responsável protocolou nesta Corte de Contas
uma representação com pedido de expedição de ordem
cautelar, em face do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Conceição da Barra, a fim de
que este Tribunal de Contas determinasse que o Instituto
se abstivesse de causar embaraços à Prestação de
Contas do Município, disponibilizando e regularizando
imediatamente, os seus dados contábeis, orçamentários
e financeiros junto ao CidadES. Além disso, a defesa
apresenta também uma ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência em face do Instituto
de Previdência, perante a 1º Vara Cível da Comarca de
Conceição da Barra, com o mesmo objetivo.

Sendo assim, da análise dos documentos apresentados
conclui-se que o gestor responsável não ficou inerte
diante da situação de atrasos do IPAS no envio das
informações ao sistema CidadES, mas adotou medidas
administrativas e judiciais necessárias a fim de obter as
informações necessárias e realizar a consolidação das
contas do Poder Executivo e enviá-las a esta Corte de
Contas no prazo legal.

o responsável apresentou documentos e as seguintes
alegações de defesa, como segue:

Pelo exposto, considerando que o atraso no envio da
prestação de contas se deu por fatores alheios à vontade
do gestor responsável, e que este adotou as medidas
administrativas e judiciais que estavam ao seu alcance,
sugere-se afastar o presente indicativo de irregularidade.

O referido lançamento foi realizado no mês de julho
no valor de R$ 934.573,4, porém, além do ajuste de
31/07/2018, foi lançado outro ajuste no mesmo valor em
02/10/2018, ocasionado a duplicidade do valor gerando
a diferença apontada no montante de R$ 1.869.146,86.

2.2. DIVERGÊNCIA ENTE O DEMONSTRATIVO DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E O BALANÇO PATRIMONIAL
EM RELAÇÃO AO RESULTADO PATRIMONIAL (ITEM 3.1.9
DO RT 243/2018-1)

Considerando que tais lançamentos foram realizados
através do suporte do sistema, foi solicitado um maior
esclarecimento sobre o fato em virtude da utilização
da-conta 2.3.7.1.1.01.00.000 Superávit ou Déficits do
Exercício que resultou na diferença apontada.

Inobservância aos artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei
4.320/1964.
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 243/2018-1
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser
igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do
Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, sugere-se citaro responsável para
apresentar as justificativas que julgar necessárias.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 873/2018-5,
www.tce.es.gov.br

A referida divergência deve-se a lançamentos realizados
para ajustar estornos de baixas de patrimônios realizadas
em exercícios anteriores, cujo estornos acabaram
deixando a conta com o saldo invertido, sendo assim
necessário na contabilidade realizar esse ajuste para
zerar a conta.

DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere à
divergência entre o Demonstrativo das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao
Resultado Patrimonial.
Quanto a este item a defesa aduz que a divergência se
deve a lançamentos realizados para ajustar estornos de
baixas de patrimônios realizadas em exercícios anteriores,
cujo estornos acabaram deixando a conta com o saldo
invertido, sendo assim necessário na contabilidade
realizar esse ajuste para zerar a conta. Afirma ainda que
o referido lançamento foi realizado no mês de julho no
valor de R$ 934.573,4, porém, foi lançado outro ajuste
no mesmo valor em outubro, ocasionado a duplicidade
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do valor e gerando a diferença apontada no montante de
R$ 1.869.146,86.
Em que pesem as explicações apresentadas pelo
defendente, as mesmas são desacompanhadas de
quaisquer documentos comprobatórios de suas
alegações, bem como de documentos que comprovem
a realização dos ajustes contábeis necessários, em
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, porém passível de ressalva e
determinação para que o atual gestor realize os ajustes
contábeis necessários a fim de corrigir a divergência
apontada e que estes constem de notas explicativas.
2.3. DIVERGÊNCIA ENTRE OS TOTAIS DOS SALDOS
DEVEDORES E DOS SALDOS CREDORES (ITEM 3.1.10 DO
RT 243/2018-1)
Inobservância aos artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 243/2018-1:
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(FIGURA)
Pelo exposto, sugere-se citar o responsável para
apresentar as justificativas que julgar necessárias.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 873/2018-5,
o responsável apresentou documentos e as seguintes
alegações de defesa, como segue:
A divergência apontada neste item é proveniente do
mesmo lançamento descrito no item 3.1.9.

DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere à
divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores.
Com relação a este item, o responsável apresentou
as mesmas alegações já transcritas no item 2.2 desta
instrução técnica
Da análise do presente indicativo de irregularidade,
verifica-se que o mesmo tem origem no apontamento
anterior, sendo assim, sugere-se afastar o presente
indicativo de irregularidade.
2.4. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O INVENTÁRIO DE BENS
(ITEM 3.2.2 DO RT 243/2018-1)
Inobservância aos artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64.
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 243/2018-1:
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
(FIGURA)
Conforme divergências demonstradas na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi
devidamente evidenciado em sua respectiva conta
contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe
falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário
ou não elaboração do inventário �sico, na medida em
que há divergências entre o inventário de bens e os
www.tce.es.gov.br

valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual
se sugere CITAR o gestor responsável para apresentar
os documentos e razões de justificativa que julgar
necessários.
DAS JUSTIFICATIVAS
Após regular citação, Termo de Citação 873/2018-5,
o responsável apresentou documentos e as seguintes
alegações de defesa, como segue:
Diferença Estoques: a divergência detectada refere-se ao
grupo de contas 1.1.5.8.0.00.00.000 - Outros Estoques,
onde, até o exercício de 2015, O sistema, de forma
automática, vinha registrando a movimentação das Obras
em andamento, as quais ainda não foram incorporadas
pelo setor de patrimônio.
Diferença Bens Móveis: de acordo com a emissão do
Inventário dos Bens Móveis extraído do sistema de
almoxarifado e patrimônio cujo print das telas segue
abaixo, os quais foram gerados de modo sintético e
analítico, verifica-se que a divergência de saldo por ora
detectado deriva-se do arredondamento utilizado pelo
próprio sistema de Patrimônio, onde as informações
enviadas no inventário �sico, encaminhado _ao
Tribunal na extensão XML, exprime o que está sendo
demonstrado no Inventário dos Bens Móveis emitidos de
forma analítica e o registro contábil origina da emissão
do sintético.
Considerando que os lançamentos são gerados pela
integração dos sistemas de contabilidade X almoxarifado
e patrimônio, os quais são realizados automaticamente
são conferidos através da Tabela 10 › Resumo do
Inventário de Bens Móveis o qual não exprime nenhuma
diferença entre os valores do Inventário Físico e os valores
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registrados na contabilidade.
TELA SINTÉTICA - Registro contábil
(...)
TELA ANALÍTICA – Enviado no arquivo XML
(...)
Diferença Bens Imóveis: refere-se à movimentação
registrada no grupo de contas 1.2.3.2.1.06.00.000 - Bens
Imóveis em andamento no montante de R$ 18.473.659,49
as quais ainda não foram incorporadas pelo setor de
patrimônio somado ao valor de R$ 299.699,20 registrado
na conta contábil 1.2.3.2.1.04.01.000 - Edi�cios cujo valor
não foi enviado no arquivo XML gerado pelo sistema de
patrimônio.
Para tanto, segue abaixo print do resumo do arquivo
INVIMO – Inventário dos Bens Imóveis extraído do
sistema de patrimônio o qual consta o valor correto o qual
deveria ter sido enviado no arquivo XML encaminhado na
Prestação de Contas, onde verifica se a existência do item
não enviado no arquivo.
(...)
Em suma, verifica-se que não há inconsistências nos
valores registrados no Balanço Patrimonial ou falha
na contabilização e sim na geração do arquivo XML do
Inventário dos Bens Imóveis.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere à
divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o inventário de bens.
Devidamente citado o gestor afirma que: com relação à
diferença nas contas de estoque, estas se deram, pois até
o exercício de 2015, o sistema vinha registrando de forma

automática as movimentações de obras em andamento
que não foram incorporadas pelo setor de patrimônio;
quanto aos bens móveis, afirma que a divergência
apontada se deve ao arredondamento utilizado pelo
próprio sistema; já com relação aos bens imóveis, aduz
que a divergência apontada se refere a bens imóveis
em andamento (R$ 18.473.659,49) e Edi�cios (R$
299.699,20) que não foram incorporados pelo setor de
patrimônio.
Da análise das justificativas e dos documentos acostados
constata-se que a divergência apontada na conta de bens
móveis, de apenas R$ 0,55, entre o saldo evidenciado
no inventário e no Balanço Patrimonial realmente se
ocasionou devido a arredondamentos de valores pelo
sistema. Entretanto, com relação aos bens de estoque e
imóveis, o gestor alega que houve erro de lançamentos
pelo sistema e ausência de incorporação de bens, todavia
não apresentou nenhum documento a fim de comprovar
os lançamentos de ajustes necessários com o intuito de
corrigir a inconsistência apontada.
Sendo assim, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, porém passível de ressalva e
determinação a fim de que o atual gestor efetue, no
exercício corrente, os ajustes contábeis necessários
para que as contas de bens de estoque e bens imóveis,
demonstradas no Balanço Patrimonial, reﬂitam de forma
fidedigna os valores evidenciados em seus inventários.
Vale ressaltar que tais ajustes devem obedecer às Normas
Brasileiras de Contabilidade e serem evidenciados em
notas explicativas.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão
relativa à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra,
www.tce.es.gov.br

exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN
43/2017, e conforme escopo definido na Resolução TC
297/2016 e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidade no RT 243/2018,
assegurou-se ao responsável indicado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, observado, portanto, o
devido processo legal.
Devidamente citado, o responsável pela gestão da
Prestação de Contas sob exame, Sr. Francisco Bernhard
Vervolet, apresentou justificativas com documentação de
suporte, em resposta ao Termo de Citação 873/2018.
Dessa forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o
disposto na legislação pertinente, após a análise dos
argumentos e à não elisão das irregularidades constantes
nos apontes 3.1.9 e 3.2.2 do RT 243/2018.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. JULGAR REGULAR COM RESSALVAS a prestação de
contas anual de gestão do Senhor Sr. Francisco Bernhard
Vervolet, no exercício das funções de ordenador de
despesas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra,
no exercício de 2017, na forma do artigo 84, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão
Plenária TC-13/2018, que dispõe sobre a aplicação no
âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 848.826/
DF, EMITIR PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS da prestação de contas anual de gestão,
exercício de 2017, sob responsabilidade do Sr. Francisco
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Bernhard Vervolet, objetivando instrumentalizar o
julgamento pela Câmara Municipal de Conceição da
Barra, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
3. Determinar ao gestor que realize os ajustes contábeis
necessários, no exercício corrente, a fim de corrigir as
divergências apontadas nos itens 2.2 e 2.4 desta instrução
conclusiva, em observância às Normas Brasileiras de
Contabilidade.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
divirjo apenas quanto ao item 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva n.º 00481/2019-7, no qual o NCE opinou pela
emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas
da prestação de contas, objetivando instrumentalizar
o julgamento pela Câmara Municipal de Conceição da
Barra.
Não obstante o posicionamento da área técnica,
o Colegiado desta Corte de Contas consolidou o
entendimento de que será emitido parecer prévio nos
processos de Prestação de Contas Anual – Atos de Gestão,
somente em casos de contas irregulares. Por essa razão,
deixo de acatar o item 3.2 da ITC 00481/2019-4.
Pelos mesmos motivos, acompanho parcialmente a
proposição constante do item 2.2 do Parecer do Ministério
Público de Contas 00831/2019, de determinação para
que o Poder Executivo Municipal divulgue amplamente,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão.
Quanto às demais irregularidades, adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00481/2019-4.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o
posicionamento técnico e ministerial, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha

prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão.
1.4. Dar ciência aos interessados, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

1. ACÓRDÃO:

4. Especificação do quórum:

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

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor FRANCISCO BERNHARD
VERVLOET, dando-lhe quitação;
1.2. Deixar de emitir Parecer Prévio pela aprovação com
ressalva da prestação de contas anual, em apreço, em
razão de consolidação do entendimento desta Corte de
Contas, que o Parecer Prévio será emitido nos processos
de prestação de contas anual – atos de gestão, somente
em caso de contas irregulares.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.3. Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES ao gestor ou
a quem vier sucedê-lo:
que realize os ajustes contábeis necessários, no exercício
corrente, a fim de corrigir as divergências apontadas
no item 2.2 da instrução conclusiva 00481/2019, em
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade;
que o Poder Executivo Municipal divulgue amplamente,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público a
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00421/2019-8
Processo: 03278/2018-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui
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Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Patrimonial.

Responsável: SERGIO LUIZ ANEQUIM, CARLOS RENATO
PRUCOLI

6.2 - Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX)
apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no
anexo ao Balanço Patrimonial.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
APLICAÇÃO DE MULTA – DAR CIÊNCIA – ENCAMINHAR
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS PARA
ACOMPANHAMENTO DA MULTA APLICADA - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
SÉRGIO LUIZ ANEQUIM (Período: 01/01 a 28/07/2017)
e CARLOS RENATO PRUCOLI (Período: 28/07 a
31/12/2017).
Com base no Relatório Técnico n.º 00510/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00616/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00594/2018-9, por meio da qual
os gestores responsáveis foram citados para justificar os
seguintes indícios de irregularidades:
2.1 – Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas
4.3.2.1 - Inconsistência na movimentação financeira dos
valores recebidos a �tulo de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural.
4.3.2.2 - Utilização de recursos de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural em
fim vedado por lei.
6.1 - Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço

6.3 - Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal De Saúde como unidade gestora.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
suas razões de justificativas (Defesa / justificativa n.º
00070/2019-8 e 00071/2019-2).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo
de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00785/2019-3, opinou
pela manutenção dos indicativos de irregularidades
apontados nos itens 4.3.2.1 e 6.1 do RT 510/2018. No
entanto, em razão da natureza das irregularidades,
opinou pela emissão de Parecer Prévio, dirigido à Câmara
Municipal de Muqui, recomendando a APROVAÇÃO COM
RESSALVA da Prestação de Contas Anual, com expedição
de recomendação e determinação, bem como aplicação
de multa ao Sr. Carlos Renato Prucoli, tendo em vista o
atraso no envio da prestação de contas (Item 2.1).
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00952/2019-4, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a emissão de PARECER
PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação
de Contas, sem prejuízo da expedição da determinação e
recomendação, bem como aplicação de multa sugeridas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
www.tce.es.gov.br

emissão de PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM
RESSALVA da Prestação de Contas Anual, com expedição
de recomendação e determinação, bem como aplicação
de multa ao Sr. Carlos Renato Prucoli, tendo em vista
o atraso no envio da prestação de contas (Item 2.1),
conforme os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva nº 00785/2019-3,
abaixo transcritos:
2.1. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (ITEM 2.1 do RT 510/2018-1)
Base Normativa: art. 139, Resolução TC 261/2013.
Responsável: Carlos Renato Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 21/05/2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o prazo
regimental.
JUSTIFICATIVA: Conforme a Defesa Justificativa 70/20198 (resposta ao Termo de Citação 1116/2018-1: Carlos
Renato Prucoli):
Preliminarmente, gostaríamos de esclarecer que nossa
intensão ao encaminhar a prestação de contas anual do
exercício financeiro de 2017, foi encaminhar os arquivos
que compõem a referida prestação de contas com a
fidedignidade dos registros ocorridos durante o exercício
de 2017, sejam elas informações contábeis através dos
balanços propriamente ditos, como os demais arquivos
auxiliares tais como, almoxarifado, patrimônio, folhas de
pagamento.
Particularmente, desde as contas do exercício de 2016 o
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inovou
na cobrança de novos controles e documentos, que
nos anos anteriores não eram exigidos ou exigidos com
quantidade menor de informações, também nas contas
anuais de 2016 e 2017 o Tribunal de Contas intensificou
nas tecnologias aplicadas aos documentos/arquivos
exigidos pela IN TCEES 43/2017, tais como a formatação
dos arquivos PDF e uma quantidade maior de arquivos no
formato de XML.
Ressaltamos, contudo que, ao confeccionarmos alguns
arquivos, sobretudo na formatação em XML encontramos
problemas com as informações contidas nos arquivos.
Especialmente no caso da Prefeitura Municipal de
Muqui, os arquivos em formato XML que devem
conter informações sobre o Resumo anual da folha
de pagamento do exercício financeiro, dos servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGP),
aposentados e pensionistas (FOLRGP), conforme layout
constante do Anexo II da IN TCEES 43/2017, encontramos
muitos problemas para a geração e fornecimento das
informações.
Evitando irregularidades futuras e preocupados
sobretudo com a fidedignidade das informações
sobre folha de pagamento do exercício financeiro, dos
servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social contidas no arquivo
FOLRGP, nos empenhamos em confeccionar e gerar o
referido arquivo com as informações corretas.
Infelizmente o sistema informatizado de Recursos
Humanos utilizado pela Prefetura Municipal de
Muqui, para a geração do arquivo FOLRGP apresentou
problemas nas totalizações dos valores dos vencimentos,
descontos e obrigações patronais relativo ao ano de

2017, como nossa preocupação era a informação correta
a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado relativo
as contas do exercício de 2017, procuramos eliminar
qualquer erro ou divergência nos valores apresentados,
para após encaminhamento a Corte de Contas.
Mas lamentavelmente nosso empenho em evidenciar os
valores corretos acarretou no atraso da entrega da PCA
2017 (Contas de Gestão) e consequentemente provocou
o atraso no envio da Prestação de Contas de 2017 (Contas
de Governo).
Adicionalmente destacamos que o plano de convergência
da contabilidade pública brasileira aos padrões
internacionais, que está sendo alinhando e conduzido
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que tem impacto em
todos os entes da federação tem impactado diretamente
os serviços processados pela contabilidade, gerando uma
sobrecarga de serviços não só do setor contábil como
outros setores da administração municipal.
Particularmente para os municípios do estado do Espirito
Santo, as mudanças promovidas pelo CFC e STN, tem
reﬂexo direto nas prestações de contas das finanças
municipais, que através do sistema CIDADESWEB do
Tribunal Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES),
entregam suas prestações de contas mensais e anuais
através desta ferramenta.
Como as alterações promovidas pela STN e CFC são
absorvidas pelo sistema CIDADESWEB, promovemos
consequentemente constantes alterações em nossos
sistemas informatizados para atender a legislação do
TCEES e os usuários da informação contábil e extracontábil (digo aqui folha de pagamento, almoxarifado,
Patrimônio, Controle Interno, tributário, etc...), o que
www.tce.es.gov.br

tem levado a cada final e início de exercício financeiro
uma sobrecarga de serviços.
O fato é que a administração municipal não possui
“braços” suficientes para adequar os serviços contábeis e
extra-contábeis ao final de cada exercício financeiro para
a Prestação de Contas Anual e ao mesmo tempo iniciar
os procedimentos de um novo exercício financeiro. Não
conseguimos lamentavelmente manter o foco somente
na Prestação de Contas Anual (PCA), o que fazemos é
conciliar PCA e abertura de um novo exercício financeiro,
com uma série de alterações, seja tecnológica ou de
rotinas administrativas o que para nós não tem sido uma
tarefa fácil, não é simples.
Acrescentamos que a implantação da convergência aos
padrões internacionais estendese ainda até o ano de
2021 conforme calendário STN e CFC, o que nos tem
exigido grande esforço na implementação e ao mesmo
tempo levar todas essas mudanças na Prestação de
Contas Anual.
Assim, considerando os fatos ocorridos alheios à vontade
desta administração e que a prestação de contas requerida
foi prestada e homologada junto ao Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo na data de 21/05/2018 (PCA
2017 Governo), venho requerer desta Corte de Contas a
aceitação de minhas justificativas. [Sic]
ANÁLISE: A defesa atribui o atraso como consequência
às inovações na apresentação da Prestação de Contas
exigidas pelo TCEES e às mudanças promovidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - SFS e Secretaria
do Tesouro Nacional - STN, que tem reﬂexo direto nas
prestações de contas das finanças municipais, entregues
através do sistema CIDADESWEB do Tribunal Contas do
Estado do Espírito Santo (TCEES). Esclareceu também
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o atraso se deveu à preocupação em encaminhar os
arquivos que compõem a referida prestação de contas
com a fidedignidade dos registros ocorridos durante o
exercício de 2017, no entanto, encontrou problemas com
as informações contidas nos arquivos XML.
Em consulta ao sistema CidadES verificou-se que a
primeira tentativa de entrega da presente PCA se deu em
19/05/2018 (já em atraso), e a última em 21/05/2018,
sendo retificada em 04/06/2018.
Observou-se que os motivos alegados para justificar
a demora na entrega da PCA derivam de deficiência
estrutural da própria unidade gestora. Desta forma,
entende-se não serem motivos suficientes para justificar
o atraso no cumprimento do prazo regulamentar.
Observa-se, ainda, que o art. 20 da IN nº 43/2017 , é claro
ao abordar que em caso de esgotamento do prazo para o
efetivo encaminhamentos das contas e atendimento ao
Termo de Notificação, o sistema continuará disponível
para recebimento das informações, no entanto, sem
prejuízo da aplicação de sanção.
Sendo assim, sugere-se o não acolhimento das
justificativas apresentadas e a aplicação de multa ao
Sr. Carlos Renato Prucoli, tendo em vista o artigo 139,
Resolução TC 261/2013 c/c o § 5º, do art. 135, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.
2.2. INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL (ITEM 4.3.2.1. DO RT 510/2018-1)
Base Legal: artigos 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105
da Lei 4320/1964.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato

Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Observou-se, do anexo ao Balanço Patrimonial, que a fonte
de recursos 605 – Royalties do Petróleo Estadual, iniciou
o exercício com superávit de R$ 2.398.822,04 e encerrou
também superavitária no valor de R$ 798.071,88. Dos
balancetes da execução orçamentária constatou-se
que foram recebidos no exercício R$ 1.898.087,16 e
empenhados R$ 3.174.998,76. Em consulta ao Termo de
Verificação, observa-se o montante de R$ 1.436.624,81
em conta corrente, como demonstrado:
(FIGURA)
Compulsando os dados acima transcritos, observase que a fonte de recursos nº 605 deveria encerrar o
exercício com superávit financeiro de R$ 1.121.910,44,
e não de R$ 798.071,88. Além disso, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja
R$ 1.121.910,44, e não de R$ 1.436.624,81.

recursos, mas como não existe legislação que a subsidie
a mesma está tentando implementar este controle de
fontes por meio da Matriz de Saldos Contábeis (MSC),
mas para fins de consolidação das contas nacionais e
elaboração dos relatórios exigidos pela LRF (RREO e RGF).
Posteriormente, cabe registrar que não cabe a
comparação do saldo da fonte de recursos com o
saldo da conta bancária, tendo em vista que o saldo
extraído da conta de Disponibilidade por destinação de
recurso (DDR) tem seu saldo deduzido pelo empenho,
já a conta bancária somente será deduzida pelo efetivo
pagamento. Desta forma, cabe sim uma discrepância dos
valores registrados. O próprio MCASP, detalha a regra de
validação:
(FIGURA)
E é dessa conta que os valores são extraídos, conforme
consta na Instrução de Procedimentos Contábeis IPC 04
– Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial:

JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/2018-1:
Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo de
Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:

24. O QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO é
elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00
– Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado
por Fonte / Destinação de Recurso.

Registra-se primeiramente que realmente existe uma
deficiência na gestão financeira por fonte de recursos, por
falta de internalização da cultura de gestão por fontes,
até mesmo porque não existe uma imposição legislativa
de que se faça um controle por fonte de recursos. O que
existe é a obrigatoriedade de aplicação e comprovação
dos recursos vinculados, por conta do parágrafo único do
artigo 8 da LRF.

(FIGURA)

Desde 2008 a Secretaria do Tesouro Nacional está
tentando padronizar e exigir o controle por meio fontes de
www.tce.es.gov.br

Fonte: Instruções de Procedimentos Contábeis IPC 04 –
Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial
Ademais o indicativo de irregularidade apontado no
relatório deveria apontar a falha dos controles com
precisão, visto que nenhum jurisdicionado deveria ser
citado por não ter alcançado um resultado aproximado,
conforme foi descrito: “Além disso, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja
R$ 1.121.910,44, e não de R$ 1.436.624,81”. Desta
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forma, restou prejudicada a defesa, pois não sabemos
qual a diferença efetiva a ser esclarecida.
Registramos, no entanto, que não houve aplicação
indevida dos recursos, o que houve foi o não
acompanhamento rigoroso do controle por meio da
gestão financeira por fontes, que tem ocasionado as
divergências apontadas.
Desta forma em sendo um erro de controle administrativo,
pois nem existe imposição legal para que o controle dos
recursos vinculados seja realizado pelo mecanismo de
controle por fonte de recursos, e em sendo dessa forma a
irregularidade não possui o condão de infringir de forma
grave as normas contábeis e financeiras, além de, não
haver existido aplicação indevida dos recursos, e por fim,
pela falta de exatidão dos valores questionados tendo
sido prejudicada a defesa, requeiro que seja afastada
o presente indicativo de irregularidade na apreciação
contas deste Chefe do Poder Executivo Municipal. [Sic]
ANÁLISE: A defesa assumiu que existe uma deficiência
na gestão financeira por fonte de recursos, por falta
de internalização da cultura de gestão por fontes de
recursos, e alega não existir uma imposição legislativa de
que se faça um controle por fonte de recursos, e sim a
obrigatoriedade de aplicação e comprovação dos recursos
vinculados, por conta do parágrafo único do artigo 8º da
LRF, e que não houve aplicação indevida dos recursos,
mas tão somente “não houve o acompanhamento
rigoroso do controle por meio da gestão financeira por
fontes”.
Alega, ainda, que “não cabe a comparação do saldo da
fonte de recursos com o saldo da conta bancária, tendo
em vista que o saldo extraído da conta de Disponibilidade
por destinação de recurso (DDR) tem seu saldo deduzido

pelo empenho, já a conta bancária somente será
deduzida pelo efetivo pagamento. Desta forma, cabe sim
uma discrepância dos valores registrados”.
Não obstante, a defesa alegue que cabe discrepância
entre os saldos das fontes e sua respectiva conta bancária,
fica claro que tal discrepância é facilmente mensurável:
“o saldo extraído da conta de Disponibilidade por
destinação de recurso (DDR) tem seu saldo deduzido pelo
empenho, já a conta bancária somente será deduzida
pelo efetivo pagamento”, no entanto, não apresentou tal
demonstrativo, bem como não comprovou a utilização
dos recursos constantes na conta bancária - 605 –
Royalties do Petróleo Estadual exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação e assumiu que não
realiza gestão financeira por fonte de recursos.
Quanto ao argumento de que não existe uma imposição
legislativa para que se faça um controle por fonte de
recursos, ele não se sustenta, pois conforme orientação
no MCASP: Fonte de Recursos é o mecanismo que permite
a identificação da origem e destinação dos recursos
legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa, e que
o controle das disponibilidades financeiras por fonte/
destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração
do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o
comprometimento e a saída dos recursos orçamentários..
Entende-se, portanto, que tal controle torna-se condição
indispensável ao atendimento ao artigo 8 da LRF :
5. FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS
5.1. CONCEITO
(...)
Como mecanismo integrador entre a receita e a
despesa, o código de fonte/destinação de recursos
www.tce.es.gov.br

exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para
a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de
indicar a destinação de recursos para a realização de
determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa
orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão
sendo utilizados.
Assim, mesmo código utilizado para controle das
destinações da receita orçamentária também é utilizado
na despesa, para controle das fontes financiadoras da
despesa orçamentária. Desta forma, este mecanismo
contribui para o atendimento do parágrafo único do art.
8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:
Art. 8º [...]
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a
finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas públicas
observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada; (negritei)
Diante de todo o exposto, sugere-se manter este
indicativo de irregularidade, e DETERMINAR que a
administração passe a adotar nos próximos exercícios
controle eficiente das fontes/destinações de recursos.
2.3 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI (ITEM 4.3.2.2. DO RT
510/2018-1)
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Base legal: art. 2º da Lei 10720/2017.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Do balancete da execução orçamentária (BALEXOD),
verificou-se que o município aplicou recursos de
compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural em fim vedado por lei, infringindo o art. 2º da
Lei 10720/2017.
Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos
em quadro permanente de pessoal, o que não foi
observado pelo município, pois se verifica o pagamento
de despesas relacionadas a auxílio alimentação a
servidores municipais (339046, despesa empenhada
de R$ 315.608,45), passíveis de devolução à fonte
de recursos nº 605, royalties do petróleo estadual.
Detalhamento a seguir:
(FIGURA)
Desta forma, propõe-se citar os gestores responsáveis
para apresentarem as justificativas cabíveis, alertando-os
da necessidade de utilização dos recursos próprios para
devolução à fonte nº 605 royalties do petróleo estadual,
tendo em vista o desvio de finalidade na aplicação de tais
recursos.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/2018-1:
Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo de
Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
Primeiramente cabe trazer a baila o fundamento legal
que subsidia a presente irregularidade, art. 2º da Lei
10720/2017:

Art. 2º Fica vedada a utilização desses recursos financeiros
para pagamento de dívidas e remuneração do quadro
permanente de pessoal e comissionados.
Cabe registrar que a supracitada legislação veda o
pagamento de despesas com REMUNERAÇÃO do quadro
permanente de pessoal e comissionados. E o artigo
primeiro da mesma legislação permitiu o pagamento de
despesas correntes:
Art. 1º Em caráter excepcional e durante o exercício
financeiro de 2017, poderá ser utilizado, para pagamento
de despesas correntes, até 60% (sessenta por cento)
da receita pública transferida aos municípios, por
determinação da Lei nº 8.308, de 12 de junho de 2006.
No entanto, o indicativo de irregularidade questiona o
pagamento de auxilio alimentação aos servidores da
municipalidade:

empenhada no código 3.1, que indicaria despesas com
pessoal e encargos, mas está empenhado no código 3.3,
que indica outras despesas correntes, despesa esta que
está coberta pelo art. 1 da Lei Estadual 10720/2010.
Por fim, e não menos relevante cabe registrar que
despesas com auxilio alimentação não possuem natureza
remuneratória, mas sim INDENIZATORIA, portanto, não
se enquadrando na vedação imposta pelo art. 2 da Lei
Estadual 10720/2017.
Diante dos fatos esclarecidos e das dúvidas sanadas,
requeiro o afastamento da presente irregularidade,
por falta de fundamentação legal, pois a Lei Estadual
10720/2017 permite o pagamento de despesas
correntes, tal como se enquadra o pagamento de auxílio
alimentação, tendo em vista o caráter indenizatório da
mesma. [Sic]

Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos
em quadro permanente de pessoal, o que não foi
observado pelo município, pois se verifica o pagamento
de despesas relacionadas a auxílio alimentação a
servidores municipais (339046, despesa empenhada
de R$ 315.608,45), passíveis de devolução à fonte de
recursos nº 605, royalties do petróleo estadual.

ANÁLISE: Assiste razão a defesa, tendo em vista que a
despesa em questão, auxilio alimentação, não possui
natureza remuneratória, mas sim indenizatória. E, no
presente caso, a fonte de recursos que custeou o auxílio
alimentação foi a de royalties estadual (nº 605).

Nos termos da Portaria STN/SOF n. 163/2001 o elemento
de despesa 46 é destinado ao registro de auxílioalimentação que são despesas orçamentárias com auxílio
alimentação pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de
cartão magnético, diretamente aos militares, servidores,
estagiários ou empregados da Administração Pública
direta e indireta.

(...) Tudo que diz respeito à remuneração, isto é, uma
contraprestação pelo serviço prestado, entra no conceito
de despesa de pessoal em oposição à indenização,
que significa ressarcimento, reparação de prejuízos,
restauração do patrimônio injustamente diminuído. (...)

Ou seja, a classificação utilizada já identifica que essa
despesa não é uma despesa de pessoal, pois não está
www.tce.es.gov.br

Conforme Parecer/Consulta TC-011/2012, segundo
Kiyoshi Harada :

E, conforme o art. 2º da Lei 10720/2017, a vedação
se dá para a utilização dos recursos financeiros - fonte
de recursos nº 605, royalties do petróleo estadual,
para pagamento de dívidas e remuneração do quadro
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permanente de pessoal e comissionados, não se
incluindo neste caso, as despesas de pessoal com
natureza indenizatória.
Dessa forma, diante do que está disposto em lei estadual,
fica afastado este indicativo de irregularidade.
2.4 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1 DO RT 510/2018-1)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
(FIGURA)
Vale frisar que a divergência apontada é no mesmo
montante dos restos a pagar processados. Assim, concluise que o demonstrativo apresentado não evidencia a
movimentação dos restos a pagar processados.
Cabe destacar que divergências no passivo financeiro
indicam distorção no valor do superávit financeiro.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/2018-1:
Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo de
Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
Registra-se que própria área técnica já identificou a
motivação da diferença, e registrou que os demonstrativos
estão divergentes pela ausência de evidenciação dos
restos a pagar processados no demonstrativo da dívida

ﬂutuante.

naturezas das informações contábeis:

Primeiramente, cabe registrar que os dois demonstrativos
(Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante)
são encaminhados nos moldes da Instrução Normativa n.
43/2017, por meio de arquivo eletrônico e estruturados,
que são encaminhados por meio da linguagem XML, ou
seja, os jurisdicionados devem encaminhar os arquivos
conforme especificação previamente deliberada pelo
TCEES, não restando liberdade para encaminhá-lo de
outra forma, como mandar os demonstrativos em versão
pdf.

a. Natureza de Informação Orçamentária: registra,
processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao
planejamento e à execução orçamentária.

Desta forma, registra-se que essa divergência se
processou devido a forma que foi especificado o arquivo
“demonstrativo da dívida ﬂutuante” pelo Tribunal de
Contas. O conceito constante na Lei Federal 4.320/64,
trata as obrigações a pagar como restos a pagar, nos
termos do art. 92, que inclusive é o fundamento legal
para este indicativo de irregularidade, assim estabelece
a composição da dívida ﬂutuante:
Art. 92. A dívida ﬂutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas.
No atual plano de contas, o controle dos restos a pagar,
tanto processados quanto não processados é realizado
no grupo 5 e 6 do PCASP (MCASP, ﬂs. 344/345):
O PCASP está estruturado de acordo com as seguintes
www.tce.es.gov.br

b. Natureza de Informação Patrimonial: registra, processa
e evidencia os fatos financeiros e não financeiros
relacionados com a composição do patrimônio público e
suas variações qualitativas e quantitativas.
c. Natureza de Informação de Controle: registra, processa
e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam
produzir modificações no patrimônio da entidade do
setor público, bem como aqueles com funções específicas
de controle.
O PCASP é dividido em 8 classes, sendo as contas contábeis
classificadas segundo a natureza das informações que
evidenciam:
(FIGURA)
E o grupo 5 e 6 do Plano de Contas Aplicado do Setor
Público é o grupo destinado a registrar, processar e
evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento
e à execução orçamentária assim está subdividido:
(FIGURA)
Fonte: MCASP, 7 edição, ﬂs.355.
Desta forma, constata-se que todo o controle de restos
a pagar, nos termos da Lei Federal 4.320/64 é registrado
no grupo de contas 5 e 6 do PCASP, inclusive seus saldos
e a sua inscrição no exercício, conforme pode-se verificar
novamente no MCASP, as ﬂs. 126:
(FIGURA)
Respeitando a legislação o Tribunal de Contas, quando
da especificação do arquivo do demonstrativo da
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dívida ﬂutuante, constante no Anexo-III da IN-43_2017
alterado pela Portaria 36/2018, registrou que o referido
demonstrativo deveria ser elaborado nos temos da Lei
4.320/64,
(FIGURA)
Mas diferentemente do que foi estabelecido na descrição
do DEMDFLT.XML (que seria nos termos da Lei 4.320/64),
a especificação das informações que deveriam ser
remetidas pelos jurisdicionados neste arquivo, o Tribunal
solicitou que as contas de obrigações a pagar fossem
retiradas dos grupos 2.1 (Passivo Circulante) e 2.2 (Passivo
Permanente) com atributo de superávit financeiro igual a
“F”:
Quando a especificação do arquivo diz que devem
ser informados todos os códigos contábeis que
se enquadrarem no conceito da dívida ﬂutuante
(conceitos orçamentários) no grupo de contas grupos
2.1 (Passivo Circulante) e 2.2 (Passivo Permanente)
com atributo de superávit financeiro igual a “F”, o que
se extrai desse comando são somente os depósitos e
os débitos de tesouraria, pois na dívida ﬂutuante não
temos fornecedores e/ou encargos a pagar (conceito
patrimonial retirado do passivo), nós temos restos a pagar
processados e não processados (que são controlados no
grupo 5 e 6).
Registra-se inclusive que como o demonstrativo da
dívida ﬂutuante foi uma “montagem” realizada pela
especificação do TCEES, o mesmo inclusive dispensou o
encaminhamento dos restos a pagar não processados:
(FIGURA)
Desta forma, o entendimento dado pela empresa
de so�ware que processou a geração do arquivo e

deste jurisdicionado, era que não seria necessário o
encaminhamento dos restos a pagar processados, pois
o Tribunal de Contas buscaria esta informação em outro
arquivo, assim como iria buscar a informação dos restos
a pagar não processados.
Ademais, existe uma diferença conceitual entre
fornecedores a pagar com atributo “F” (controle
patrimonial) e restos a pagar processados (conceito
orçamentário). Desta forma, considerando que somente
foi solicitado a informação das contas que dentre o
grupo 2.1 e 2.2 se encaixavam no conceito legal da dívida
ﬂutuante, não foram encaminhadas as contas de restos a
pagar processados e de serviços da dívida, pois elas não
se encontravam neste universo de contas, mas sim no
grupo de controle orçamentário já mencionado.
Desta forma e de acordo com os esclarecimentos
apresentados, entende-se que a divergência apresentada
no demonstrativo da dívida ﬂutuante foi fruto de
uma interpretação razoável, no entanto divergente da
interpretação dada ao demonstrativo pelo TCEES.
E considerando por fim, que esta divergência não causou
prejuízo na interpretação das informações contábeis pelo
TCEES, até mesmo porque o próprio órgão de controle
já tinha identificado a causa da divergência, além de ter
essa informação disponível em outros demonstrativos
que compõem o conjunto de dados encaminhados na
PCA, como exemplo no balancete de verificação contábil,
solicita-se o afastamento da irregularidade apontada,
tendo em vista que o demonstrativo encaminhado por
este jurisdicionado atendeu integralmente o layout
solicitado pela Instrução Normativa da Prestação de
contas anual e a legislação vigente aplicada a ele. [Sic]
ANÁLISE: Conforme a defesa, entre outros argumentos,
www.tce.es.gov.br

“o entendimento dado pela empresa de so�ware que
processou a geração do arquivo e deste jurisdicionado,
era que não seria necessário o encaminhamento dos
restos a pagar processados, pois o Tribunal de Contas
buscaria esta informação em outro arquivo, assim
como iria buscar a informação dos restos a pagar não
processados”.
Conforme as alegações da defesa, houve erro conceitual
na interpretação da descrição dos dados a serem
informados (abaixo descrito), tendo em vista que os
restos a pagar processados fazem parte do Passivo
Circulante, e se enquadram no conceito de Dívida
Flutuante, da Lei 4320/1964, devendo, portanto,
serem informados no arquivo DEMDFLT.XML (ou
DemonstrativoDividaFlutuante.xml).
[2] Deverão ser informados, neste arquivo, todos os
códigos contábeis que se enquadrem no conceito de
Dívida Flutuante (Contas de Escrituração dos Grupos 2.1
– Passivo Circulante e 2.2 – Passivo Não-Circulante, cujo
Indicador de Superávit Financeiro seja igual a igual a “F”
e, “X”, quando “X” for “F”), e que apresentem saldo inicial
ou final diferente de zero, mesmo que não tenha havido
movimentação no período. As contas que apresentarem
saldo zero, mas que foram movimentadas no exercício,
também deverão ser informadas. (negritei e grifei)
Diante do exposto, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, e recomendar o atendimento integral
à IN 43/2017 e seus anexos no envio das próximas
prestações de contas.
2.5 ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
(RGFDCX) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS
EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL
(ITEM 6.2 DO RT 510/2018-1)
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Base normativa: artigos 50 e 55 inciso III da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei
Federal nº 4.320/64.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Preliminarmente, é importante tecer que o Demonstrativo
da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (RGFDCX)
deverá apresentar as seguintes informações fiscais,
conforme orientações do Manual de Demonstrativo Fiscal MDF, 6ª Edição a seguir:
(FIGURA)
Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado
do Município tem a finalidade de evidenciar ao final do
exercício o resultado financeiro por fonte/destinação de
recursos, sendo este resultado apurado pela diferença
entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conforme
consta na Parte V do MCASP, 6ª edição, a seguir transcrito:
(FIGURA)
Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP, 6ª edição, aprovado
pela Portaria STN 700, de 10 de dezembro de 2014) na
arrecadação, além do registro da receita orçamentária e
do respectivo ingresso dos recursos financeiros, deverá
ser registrado em contas de controle, o valor classificado
na fonte/destinação de recursos correspondente. No
momento do empenho, deverá haver a baixa do crédito
disponível conforme a fonte/destinação de recursos
comprometida, conforme transcrição a seguir:
(FIGURA)

Dessa forma, norteando-se pelas orientações da
Secretaria do Tesouro Nacional expressas no MDF
6ª edição e no MCASP 6ª edição acima transcritas,
entende-se que o saldo de cada fonte/destinação de
recursos, subtraídos os restos a pagar não processados,
evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e Restos a Pagar (RGFDCX), deve reﬂetir o saldo
de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente da
conta 821110000000 - Disponibilidade por Destinação De
Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial
em 31/12/2016.
Do confronto dos Demonstrativos da Disponibilidade
Caixa e dos Restos a Pagar (LRF-Web) e do Demonstrativo
do Superávit/Déficit financeiro apurado, anexo ao Balanço
Patrimonial, observa-se que na disponibilidade de caixa
após a inscrição de Restos a Pagar Não Processados
(RPNP) obtêm-se os seguintes saldos de disponibilidade
líquida por vínculo:
(FIGURA)
Configuram-se, portanto, exemplos de inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos não vinculados
evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, ao final
do exercício de 2017.
Essas discrepâncias, além de configurar inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos não vinculados
evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX,
comprometem a credibilidade dos demonstrativos
contábeis correlatos.
Dessa forma, sugere-se a citação dos responsáveis
para apresentarem esclarecimentos, acompanhados
de documentos probantes, quanto às inconsistências
relatadas, procedendo à correção dos relatórios auxiliares,
www.tce.es.gov.br

a fim de que os mesmos retratem a real situação do
município, em consonância com os demonstrativos
contábeis.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/2018-1:
Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo de
Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
Primeiramente cabe esclarecer as diferenças conceituais
em que estão inseridos os dois relatórios que estão sendo
comparados:
- o relatório da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar é um relatório que compõe o relatório de gestão
fiscal elaborados para fins fiscais, e tem suas diretrizes de
elaboração fundamentados na LRF;
- o balanço patrimonial é uma demonstração contábil
elaborado sob os preceitos das normas de contabilidade
aplicados ao setor público;
Ou seja, as diretrizes de elaboração possuem bases
conceituais distintas. Dito isso, cabe esclarecer que
a diferença apontada no indicativo de irregularidade
decorre que o relatório de gestão fiscal (RGFDCX) utilizado
para a comparação (tabela 21) foi o informado pelo chefe
do poder executivo por meio da LRFWEB, e, portanto,
não está consolidado, pois o Poder Legislativo elaborou
o seu próprio demonstrativo (RGFDCX) por meio do
LRFWEB ao TCEES. Já o BALPAT (tabela 21) utilizado pela
análise técnica do Tribunal de Contas utilizou o Balanço
Patrimonial Consolidado, assim sendo utilizou bases
distintas para o cálculo e apontamento da divergência.
Contudo o valor questionado e levantado na análise
técnica no valor de R$ 2.485.582,39 decorre das seguintes
situações:
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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(FIGURA)

ativo circulante.

O valor de R$ 64.538,49 decorre da disponibilidade
liquida do Poder Legislativo, no qual elaborou seu próprio
demonstrativo (RGFDCX);

Esclarecida a diferença, e em sendo ela de natureza
conceitual, requeiro que o presente indicativo de
irregularidade seja afastado. [Sic]

O valor de R$ 2.374.286,86 se baseia na conta de direitos
a receber perante o Tribunal de Justiça. Essa conta é
considerada um direito para fins patrimoniais, até que o
TJEES informe que efetuou o pagamento dos precatórios,
estando dessa forma registrada no BALPAT, mas não
foi entendida como um recurso disponível para fins do
relatório da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar,
nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais, pois
trata-se de recursos que estão sob a gestão do Tribunal
de Justiça com a finalidade de quitar os precatórios,
portanto, indisponíveis ao Poder Executivo de Muqui.

ANÁLISE: A defesa arguiu a diferença conceitual entre o
Anexo 5 do LRFWEB e o balanço patrimonial, tendo em
vista que o primeiro não é consolidado e o segundo sim,
sendo este um dos motivos das diferenças apontadas.

Diante da indisponibilidade desses recursos pelo
município, achou-se mais prudência não o computar
para fins de elaboração do relatório da disponibilidade
de caixa e dos restos a pagar exigido pela LRF.
Já os valores de R$ 4.796,05 relativo a Créditos de Salário
Família; R$ 5.444,77 Créditos de Salário Maternidade;
R$ 612,10 Desconto Unimed a Apropriar, R$ 1.166,61
Vale Transporte a Apropriar referem-se ao direito de
compensação registrado no ativo circulante decorrente
da antecipação de pagamentos e que será compensado
nos próximos pagamentos. Desta forma, estes valores
foram deduzidos do saldo das fontes apresentados no
BALPAT. No entanto, estes valores não foram adicionados
a disponibilidade de caixa bruta do Poder Executivo, por
entender que esse direito não se encaixa no conceito
estabelecido pelo Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), assim como o valor de R$ 34.737,51 Valores
apreendidos por Decisão Judicial, registrado também no

Cabe lembrar que, conforme esclarecido no RT 510/20181, “entende-se que o saldo de cada fonte/destinação de
recursos, subtraídos os restos a pagar não processados,
evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e Restos a Pagar (RGFDCX), deve reﬂetir o saldo
de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente da
conta 821110000000 - Disponibilidade por Destinação De
Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial
em 31/12/2017”.
Nesse sentido, observou-se, ainda, que a defesa justificou
e detalhou cada uma das diferenças encontradas.
Desta forma, tendo em vista que a defesa discriminou
pormenorizadamente a divergência suscitada, sugere-se
afastar este indicativo de irregularidade.
2.6 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE
GESTORA (ITEM 6.3 DO RT 510/2018-1)
Base normativa: art. 14 da Lei Complementar Federal
141/12.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Observou-se dos demonstrativos consolidados do
www.tce.es.gov.br

município, encaminhados nesta prestação de contas,
bem como dos dados encaminhados por meio das
prestações de contas bimestrais, junto ao sistema
CidadES, que o município não possui fundo municipal
de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei
Complementar Federal 141/12.
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
em funcionamento pela administração direta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos
recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde,
ressalvados os recursos repassados diretamente às
unidades vinculadas ao Ministério da Saúde.
Desta forma, sugere-se citar os gestores responsáveis
para que apresentarem as justificativas que esclareçam
este indicativo de irregularidade. Ressalta-se que tal
indicativo de irregularidade foi objeto de citação na
Prestação de Contas do exercício anterior.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/2018-1:
Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo de
Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
A Instituição do Fundo Municipal de Saúde do Município
de Muqui, foi instituído através da Lei Municipal nº 22 de
12 de julho de 1993, assim os recursos vinculados a ações
e serviços públicos de saúde sempre foram administrados
e executados pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município, entretanto como Unidade Orçamentária, com
a execução contábil e financeira vinculadas diretamente
ao orçamento do Poder Executivo Municipal, apesar
disso os recursos vinculados a saúde, sempre foram
devidamente aplicados em ações e serviços de saúde,
sem a desvinculação ou desvio de função dos mesmos
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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para outras áreas.
A não instituição do Fundo Municipal de Saúde como
Unidade Gestora no Município em momento algum
causou prejuízos ou precariedade ao atendimento dos
usuários do sistema de saúde pública no Município de
Muqui.
Os equipamentos públicos destinados ao atendimento
dos serviços de saúde, estavam e estão em funcionamento
regular, mesmo sem a instituição de Unidade Gestora
para execução dos recursos vinculados a saúde.
Também em momento algum a não instituição do Fundo
Municipal de Saúde como Unidade Gestora, impediu o
Município receber transferências constitucionais e legais
e transferências voluntárias.
Importante frisar, que a transparência e o controle social
dos recursos públicos aplicados em saúde, não foram
afetados pela não instituição da Unidade Gestora do
Fundo Municipal de Saúde.
Mas sabedores, da necessidade e da obrigação do
cumprimento de normas legais, estamos justificando
a não instituição do Fundo Municipal de Saúde como
Unidade Gestora no Município de Muqui no exercício
de 2017, por parte do Prefeito Municipal Carlos Renato
Prúcoli. visto que somente no dia 28 de julho de 2017
foi empossado como Prefeito Municipal de Muqui e
sendo ainda que a execução orçamentária e financeira
do exercício de 2017 já estava em plena execução.
Contudo durante o exercício financeiro de 2018 ao
elaborarmos a peça orçamentária do exercício financeiro
de 2019 para envio ao Poder Legislativo já estabelecemos
o Fundo Municipal de Saúde de Muqui como Unidade
Gestora. Assim a partir de janeiro de 2019 os gastos com

saúde serão registrados em Unidade Gestora própria do
Fundo Municipal de Saúde de Muqui, no qual encontrase cadastrado no sistema CIDADESWEB do TCEES sob
código na unidade 051E0500001.
Diante do atendimento a legislação e que em momento
algum a não instituição do Fundo Municipal de Saúde
como Unidade Gestora causou prejuízo aos cofres públicos
e ao atendimento das demandas dos serviços de saúde,
requeiro o afastamento da presente irregularidade. [Sic]
ANÁLISE: A defesa esclareceu que o Fundo Municipal
de Saúde do Município de Muqui foi instituído através
da Lei Municipal n° 22 de 12 de julho de 1993, assim
os recursos vinculados a ações e serviços públicos de
saúde sempre foram administrados e executados pela
Secretaria Municipal de Saúde do Município, entretanto
como Unidade Orçamentária, com a execução contábil
e financeira vinculadas diretamente ao orçamento
do Poder Executivo Municipal, e esclareceu que a
não instituição do Fundo não causou prejuízos ou
precariedade ao atendimento dos usuários, ou impediu
o Município receber transferências constitucionais e
legais e transferências voluntárias, bem como não afetou
a transparência e o controle social dos recursos públicos
aplicados em saúde.
Informou, ainda que por ocasião da elaboração da peça
orçamentária do exercício financeiro de 2019 para envio
ao Poder Legislativo foi estabelecido o Fundo Municipal
de Saúde de Muqui como Unidade Gestora. Assim a partir
de janeiro de 2019 os gastos com saúde serão registrados
em Unidade Gestora própria do Fundo Municipal
de Saúde de Muqui, que se encontra cadastrado no
sistema CIDADESWEB do TCEES sob código na unidade
051E0500001.
www.tce.es.gov.br

Em consulta ao Sistema CidadES, observa-se que já existe
o cadastro da UG 051E0500001 – Fundo Municipal de
Saúde de Muqui.
Sendo assim, considera-se afastado este indicativo de
irregularidade.
3. LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS
3.1. DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
(FIGURA)
Conforme a tabela anterior, observa-se o descumprimento
do limite prudencial de pessoal do Poder Executivo em
análise, apesar do cumprimento do limite máximo.
(FIGURA)
Conforme se observa da tabela anterior, observase o descumprimento do limite de alerta de pessoal
consolidado, apesar do cumprimento do limite máximo
e do limite prudencial.
3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
De acordo com o RT 510/2018-1, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação; conforme evidenciado a seguir:
(FIGURA)
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida).
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE
GARANTIAS

53/2006).

na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.

(FIGURA)

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

Da tabela acima se verifica que o município cumpriu com
o limite mínimo constitucional de 25% relacionado à
educação.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO,
dirigido à Câmara Municipal de Muqui, recomendando
a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas
anual do Sr. Sergio Luiz Anequim, prefeito no período
de: 01/01 a 28/07/2017 e do Sr. Carlos Renato Prucoli,
prefeito no período de: 28/07 a 31/12/2017, na forma
do art. 80, II da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 132,
II do RITCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013,
tendo em vista a manutenção dos seguintes indicativos
de irregularidades do RT 561/2018:

Com base nas demonstrações contábeis e no Relatório
de Gestão encaminhados pelo jurisdicionado à Corte
de Contas, observa-se que não houve a contratação de
operações de crédito nem a concessão de garantias ou
contra garantia de valores no exercício de 2017.
3.4. RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para
o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de
receita.
3.5. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
Conforme o RT 510/2018-1, foi observado o limite de
inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder
Executivo.
4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional

(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
4.2. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
(FIGURA)
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para aplicação de recursos em
ações e serviços públicos de saúde.
5. TRANSFERÊNCIAS
LEGISLATIVO

DE

RECURSOS

AO

PODER

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
(FIGURA)
Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu
recursos ao Poder Legislativo acima do limite permitido.
6. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Muqui, exercício de 2017, formalizada de
acordo com a IN TCEES 43/2017 e com o escopo definido
www.tce.es.gov.br

4.3.2.1 - Inconsistência na movimentação financeira dos
valores recebidos a �tulo de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural. (Item 2.2 desta
ITC);
6.1 - Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial. (Item 2.4 desta ITC).
Propõe-se ainda, quanto às futuras prestações de contas
anuais:
RECOMENDAR o atendimento integral à IN 43/2017 e
seus anexos no envio das próximas prestações de contas.
(Item 2.3 desta ITC); e
DETERMINAR à administração para que passe a adotar
nos próximos exercícios controle eficiente das fontes/
destinações de recursos. (Item 2.2);
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa ao Sr. Carlos Renato
Prucoli, de acordo com os parâmetros estabelecidos no
artigo 139, Resolução TC 261/2013 c/c o § 5º, do art. 135,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, tendo em
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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vista o atraso no envio desta PCA (Item 2.1).
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
observa-se que em relação à proposição de aplicação de
sansão de multa por descumprimento de prazo de envio
da prestação de contas anual (item 2.1 do RT 510/20181), quando do encaminhamento da prestação de contas
do exercício anterior – exercício de 2016 (Processo TC05164/2017) - o jurisdicionado enviou somente no
dia 26/04/2017, não observando o prazo estabelecido
pelo Regimento Interno desta Corte de Contas. Tal
inconsistência foi apontada pela área técnica.
Em análise conclusiva, embora a área técnica tenha se
manifestado pela aplicação de sanção de multa, o Parecer
Prévio 00057/2018-4 apenas recomendou ao atual
gestor que, nos próximos exercícios, encaminhasse as
Prestações de Contas Anuais, conforme estabelecido no
art. 139, da Resolução TC 261/2013; deixando de aplicar
multa ao responsável pelo descumprimento do prazo de
envio da prestação de contas anual.
Nota-se que além da reincidência no atraso da prestação
de contas por parte do município, as justificativas
apresentadas quando da defesa em relação às contas do
exercício de 2017, foram similares àquelas apresentadas
pela defesa também em relação à prestação de contas no
exercício de 2016:
Justificativas apresentadas (ITC 01924/2018-6) – PCA
2016
Preliminarmente, gostaríamos de esclarecer que nossa
intensão ao encaminhar a prestação de contas anual do
exercício financeiro de 2016, foi encaminhar os arquivos
que compõem a referida prestação de contas com a
fidedignidade dos registros ocorridos durante o exercício

de 2016, sejam elas informações contábeis através dos
balanços propriamente ditos, como os demais arquivos
auxiliares tais como, almoxarifado, patrimônio, folhas de
pagamento.
Particularmente, sobre as contas do exercício de 2016 o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inovou
na cobrança de novos controles e documentos, que
nos anos anteriores não eram exigidos ou exigidos com
quantidade menor de informações, também nas contas
anuais de 2016 o Tribunal de Contas intensificou nas
tecnologias aplicadas aos documentos/arquivos exigidos
pela IN TCEES 34/2015, tais como a formatação dos
arquivos PDF e uma quantidade maior de arquivos no
formato de XML.
Ademais, esses novos formatos e informações adicionais
requeridas somente foram aprovadas pelo Tribunal
de Contas, em 09 de novembro de 2016, por meio da
Instrução Normativa n°. 40, a um mês do encerramento
do exercício, com onze meses de execução orçamentária
do município já executada, e já vigente para a prestação
de contas do exercício de 2016.
Exigir novas informações após a quase totalidade do
orçamento municipal executado, impossibilita que
essas sejam produzidas e asseguradas a fidedignidade
no decorrer do exercício, exigindo um esforço
adicional da entidade para o seu levantamento e na
adaptação ao formato estabelecido, inclusive com
adaptações/modificações nos sistemas informatizados
de contabilidade, patrimônio, almoxarifado e folha de
pagamento, que em todos foi necessário a demanda
por alterações a empresa fornecedora de so�ware
para cumprimento da IN 40/2016. Essas adaptações
não tiveram o tempo adequado para que todos os
www.tce.es.gov.br

testes fossem realizados, gerando uma sobrecarga de
verificações na confiabilidade do sistema para o ente
validar.
Registra-se ainda, que neste período a sobrecarga de
trabalho já é excessiva, por contas das diversas prestações
de contas dos quais os entes estão subordinados a realizar,
sem que a Prefeitura Municipal de Muqui, pudesse se
planejar no sentido de compatibilizar a necessidade de
serviços do setor com a força de trabalho necessária para
supri-la.
Ressaltamos, contudo que, ao confeccionarmos alguns
arquivos, sobretudo na formatação em XML encontramos
problemas com as informações contidas nos arquivos.
Especialmente no caso da Prefeitura Municipal de
Muqui, os arquivos em formato XML que devem
conter informações sobre o Resumo anual da folha
de pagamento do exercício financeiro, dos servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGP),
aposentados e pensionistas (FOLRGP), conforme layout
constante do Anexo 11 da IN TCEES 34/2015, encontramos
muitos problemas para a geração e fornecimento das
informações.
Evitando irregularidades futuras e preocupados
sobretudo com a fidedignidade das informações
sobre folha de pagamento do exercício financeiro, dos
servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social contidas no arquivo
FOLRGP, nos empenhamos em confeccionar e gerar o
referido arquivo com as informações corretas.
Infelizmente o sistema informatizado de Recursos
Humanos utilizado pela Prefeitura Municipal de
Muqui, para a geração do arquivo FOLRGP apresentou
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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problemas nas totalizações dos valores dos vencimentos,
descontos e obrigações patronais relativo ao ano de
2016, como nossa preocupação era a informação correta
a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado relativo
às contas do exercício de 2016, procuramos eliminar
qualquer erro ou divergência nos valores apresentados,
para após encaminhamento a Corte de Contas.
Mas, lamentavelmente nosso empenho em evidenciar os
valores corretos acarretou no atraso da entrega da PCA
2016 (Contas de Gestão).
Assim, como infelizmente houve o atraso no
encaminhamento das Contas de Gestão de 2016, isso
acarretou o atraso no encaminhamento das contas
consolidadas (Contas de Governo de 2016).
Por estes motivos solicitamos que nossas justificativas
sejam aceitas e afastada a irregularidade do item 2.1 do
Relatório Técnico Contábil 010/2018 do TCEES. [Sic
Assim, decido pelo não acolhimento das justificativas
apresentadas, em relação ao item 2.1 do RT 510/20181 – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - acompanhando a proposição
da área técnica pela aplicação de multa ao responsável
pelo encaminhamento da prestação de contas, Sr. Carlos
Renato Prucoli.
Quanto às demais irregularidades, adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Instrução Técnica Conclusiva nº 00785/2019-3.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico
e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha

Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Aplicar sanção de MULTA ao Sr. Carlos Renato
Prucoli, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão
do descumprimento do prazo de envio da Prestação de
Contas Anual.

Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.2. Dar ciência aos interessados, encaminhandose os autos ao Ministério Público de Contas para
acompanhamento da aplicação da multa, arquivando-se
os autos, após o trânsito em julgado.

Processo: 04276/2018-5

2. Unânime.

Exercício: 2017

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Piúma

4. Especificação do quórum:

Responsável: ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 –
REGULAR – QUITAÇÃO - RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA
- ARQUIVAR

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00422/2019-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
RELATÓRIO:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da senhora ANA LUIZA
FERREIRA MATHIAS.
Com base no Relatório Técnico n.º 00013/2019-1, o
Núcleo de Controle Externo de Economia e Contabilidade
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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– NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º
00686/2019-5, opinou pela regularidade da Prestação
de Contas Anual, com recomendação para que o gestor
realize ajustes nos saldos (contábeis e inventário de
bens em estoque, móveis e imóveis) e apresente notas
explicativas na próxima prestação de contas, conforme
destacado no item 3.2.2 do RT 00013/2019-1.
3.2.2 Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à
avaliação dos valores demonstrados nas contas de
estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens
realizado em 31/12/2017:
(FIGURA)
Conforme divergência demonstrada na tabela anterior,
verifica-se que o valor inventariado do bem não foi
devidamente evidenciado em sua respectiva conta
contábil do Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe
falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário
ou não elaboração do inventário �sico, na medida em
que há divergências entre o inventário de bens e os
valores registrados na contabilidade, motivo pelo qual se
poderia opinar pela citação do gestor responsável para
apresentação das justificativas cabíveis. Entretanto, é
de se destacar que há notas explicativas trazidas na PCA
alegando que
... Constatou-se ainda, divergências entre o valor
registrado na contabilidade no valor de R$ 83.567,82
e os valores registrados no sistema de almoxarifado,
que segundo os responsáveis pelo setor, trata-se da

existência de várias notas fiscais que não foram lançadas
no exercício de 2016, tendo em vista que o setor de
almoxarifado ainda não teve autorização para realizar as
devidas entradas destas notas.
De acordo com a nossa análise, o Fundo apresentava
problemas no controle de almoxarifado de anos
anteriores, pois consta do Processo TC 05962/2017-6,
relativo ao exercício de 2016, que a conta de bens de
estoque apresentava diferença de R$ 249.862,22 que
correspondia a 242,75% a maior do valor registrado
na contabilidade (informações extraídas da Instrução
Técnica Conclusiva 02391/2018-3 daquela PCA.
Do Acórdão 01154/2018-5 (assinado em novembro
de 2018), sobressaiu-se que a prestação de contas foi
julgada REGULAR COM RESSALVA onde foi mantida a
irregularidade ressalvando a determinação ao atual
Gestor, que para a próxima prestação de contas
realizasse os ajustes contábeis necessários a realização
do inventário de bens em estoque, móveis e imóveis nas
futuras prestações de contas, cumprindo com os arts. 94
a 96 da Lei 4.320/64 e atendendo a Instrução Normativa
TCEES nº 43/2016 pertinente ao exercício.
Portanto, se levarmos em conta que o prazo entre
a ciência do Acórdão 01154/2018-5 e o prazo para
executar a determinação fosse exíguo, SUGERIMOS à
gestão mais recente do Fundo que a faça cumprir, pois,
se constatado o não cumprimento das deliberações, será
aplicada a sanção prevista no art. 389, inciso IV e § 1º, do
Regimento Interno, sem prejuízo de outras providências
cabíveis.Na tabela a seguir, demonstram-se os valores
extraídos das demonstrações contábeis e do inventário
de bens realizado em 31/12/2017:
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
www.tce.es.gov.br

n.º 00795/2019-7, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a regularidade da
prestação de contas, sem prejuízo da expedição da
recomendação sugerida.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
regularidade da Prestação de Contas Anual, conforme os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 00686/2019-5, abaixo transcritos:
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico 00013/2019-1, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo
319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do
presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos
argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, que nestes termos se pronunciou:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação da gestora responsável, no exercício das funções
administrativas no Fundo Municipal de Saúde de Piúma.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas da Sra. ANA LUIZA
FERREIRA MATHIAS, no exercício de 2017, na forma
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Considerando as fatos narrados no ítem 3.2.2 do
Relatório Técnico 00013/2019-1, em consonância
com as conclusões lá alcançadas, sugere-se, também,
recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde que realize os ajustes nos referidos saldos e
apresente notas explicativas na próxima prestação de
contas, atentando para o fato de que tal divergência já
fora constatada no exercício de 2016, com determinação
de ajuste exarada (Acórdão TC 01154/2018-5, Processo
TC 05962/2017-6) que se tornará exigível na próxima
prestação de contas.
Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério
Público de Contas, quanto à regularidade das contas em
apreço, na forma do artigo 84, I e 85 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, motivo pelo qual adoto tais
posicionamentos como razão de decidir.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico
e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora
ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS, dando-lhe quitação;
1.2. Recomendar a gestora ou a quem vier sucedê-la,
que se realize os ajustes entre os valores registrados nos
demonstrativos contábeis e os valores dos inventários
de bens, conforme determinação no Acórdão TC01154/2018-5.
1.3. Dar ciência aos interessados, arquivando-se os autos
após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
www.tce.es.gov.br

Acórdão 00423/2019-8
Processo: 08824/2018-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, JACINTA
MERIGUETE COSTA
Representante: T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
Procuradores: ISABELLE ALBUQUERQUE RIBEIRO
MARETO (OAB: 14017-ES), LUCAS PASSOS DE SOUSA
(OAB: 24003-ES)
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPARI – PREGÃO PRESENCIAL 153/2018 – SERVIÇOS
DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA
RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS – ANULAÇÃO
DO CERTAME, CANCELAMENTO DA ATA E RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
RELATÓRIO
Trata-se de representação, com pedido cautelar,
encaminhada por T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
EIRELI, em face do Município de Guarapari, alegando
supostas irregularidades praticadas no bojo do
Pregão Presencial 153/2018 (Processo Administrativo
22.729/2018), da Secretaria Municipal de Administração
e Gestão de Recursos Humanos - SEMAD, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

328

ATOS DA 1a CÂMARA

com fornecimento de equipamentos, suprimentos,
manutenção e peças, para atendimento das demandas
das secretarias municipais do Município de Guarapari.
Por meio da Decisão Monocrática 01765/2018-1, a então
Relatora, antes de proceder a análise quanto à cautelar
requerida, determinou, com fundamento no art. 63,
inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012 e no art. 307,
§ 1º, da Resolução TC n. 261/2013, a notificação, com
urgência, dos responsáveis para que no prazo de até 05
(cinco) dias encaminhassem cópia integral do processo
administrativo pertinente ao certame, e apresentassem
justificativas prévias, caso houvesse interesse, a respeito
dos questionamentos apresentados, com a advertência
de que o descumprimento poderia resultar na aplicação
da multa, conforme art. 135, IV da Lei Complementar n.
621/2012.
Após notificação, os responsáveis apresentaram a Defesa/
Justificativa 01541/2018-9 e a Resposta de Comunicação
01022/2018-2), assim como documentação de apoio
estampada nas Peças Complementares 22196/20182 a 22201/2018-1. A representante ainda protocolou
no TCEES, em 20/11/2018, a Petição Intercorrente
nº 1942/2018-4 (Protocolo 16760/2018-7), versando
também sobre indícios de irregularidades no Pregão
Presencial 153/2018.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI procedeu
à Manifestação Técnica 01463/2018-2, analisando-se
os seguintes indícios de irregularidades: aglutinação
indevida de itens de natureza distinta ao objeto (item
3.1), ausência de ampla pesquisa de preço (item 3.2) e
formatação das propostas (item 3.3). Em relação a esse
último item, a alegação da representante é a de que

poderia se verificar da análise das propostas de preços
apresentadas pelas empresas Gráfica Primo Ltda e MG
Milhorato ME, a ocorrência de simulação de proposta. Ao
final, procedeu à seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 Determinar à autoridade competente a suspensão
cautelar do procedimento licitatório do pregão presencial
nº 153/2018, na fase em que se encontrar, até ulterior
decisão de mérito, nos termos dos artigos 376 e 377, I do
Regimento Interno do TCEES.
4.2 Notificar a autoridade competente para que se
pronuncie no prazo de até 10 dias quanto à decisão a ser
prolatada, nos termos do artigo 307, § 3º, do Regimento
Interno e encaminhe esclarecimentos e documentos
que julgar necessários à elucidação dos indícios de
irregularidades apontados no item 3.
4.3 Em atenção ao artigo 307, §4º, do Regimento Interno
e em caso de deferimento da medida cautelar, notificar
à autoridade competente, para, no prazo assinalado,
cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar as providências
adotadas ao tribunal.
4.4 Cientificar a representante da decisão do tribunal,
nos termos do artigo 307, §7º do Regimento Interno.
Por meio da Decisão Monocrática 01886/2018-4, a então
Relatora decidiu nos seguintes termos:
Ante o exposto, com fulcro no art. 124, parágrafo único,
da Lei Complementar n.º 621/2012, DECIDO:
1 – CONHECER da Representação;
2 – CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, para
determinar a imediata SUSPENSÃO do Pregão Presencial
n.º 153/2018, na fase em que se encontrar, ABSTENDOSE de homologar o certame e assinar/executar o contrato
www.tce.es.gov.br

dele decorrente até ulterior decisão desta Corte, com
base no art. 125, inciso II, da Lei Complementar n.º
621/2012;
3 – NOTIFICAR, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 307 do
RITCEES, o Prefeito Municipal, Sr. Edson Figueiredo
Magalhães, e a Secretária Municipal de Administração
e Gestão de Recursos Humanos, Sra. Jacinta Meriguete
Costa, com urgência, no prazo de 10 (dez) dias, para
cumprirem a decisão, publicarem o extrato na imprensa
oficial, comunicarem ao Tribunal as providências
adotadas, e, querendo, pronunciarem-se sobre os
indícios de irregularidade, com a advertência de que o
descumprimento da decisão implicará a responsabilidade
solidária por eventuais danos e poderá resultar na
aplicação de multa e na sustação do ato por esta Casa
e/ou Legislativo local, segundo dispõem os artigos 110,
111, §2º, e 126 da Lei Complementar n.º 621/2012;
4 – CIENTIFICAR o Ministério Público de Contas;
5 – CIENTIFICAR o representante.
Após as providências, os autos deverão ser remetidos à
área técnica para instrução.
Após o Voto do Relator 06251/2018-3, a Primeira Câmara
deste Tribunal, conforme Decisão 03254/2018-1, ratificou
a referida decisão monocrática.
Atendendo notificação, o Prefeito Municipal de Guarapari
encaminhou a Resposta de Comunicação 01146/20181, informando a rescisão unilateral do Contrato de
Prestação de Serviços 140/2018, a anulação do Pregão
Presencial 153/2018 e o cancelamento da Ata de Registro
de Preços 82/2018, acompanhada da documentação
comprobatória, conforme Peças Complementares
24520/2018-4 e 24521/2018-4.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Mais uma vez instado a se manifestar, o NTI procedeu à
Instrução Técnica Conclusiva 05020/2018-1, na qual, após
apontar a anulação do pregão presencial, o cancelamento
da ata de registro de preços e a rescisão unilateral do
contrato, todos esses instrumentos referenciados acima,
fez menção ao artigo 307, § 5º do Regimento Interno
desta Corte de Contas, e ao artigo 485, VI do Código
de Processo Civil, procedendo à seguinte proposta de
encaminhamento:
3.1 – Nos termos dos art. 307, §5º e 310, I, do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução TC n. 261/13, c/c. art.
485, inciso VI do Código de Processo Civil, a extinção do
processo sem julgamento de mérito, dada a ausência de
interesse processual ou interesse de agir.
3.2 – Cientificar o representante da decisão a ser proferida
por esta Corte de Contas.
3.3 – Arquivar os autos na forma do art. 330, inciso IV, do
RITCEES.
Submetido os autos ao Parquet de Contas, procedeu-se ao
Parecer do Ministério Público de Contas 06234/2018-1,
no qual se oficia, à guisa dos argumentos fáticos e jurídicos
contidos na Instrução Técnica Conclusiva 05020/2018-1,
pela extinção do processo sem resolução do mérito, na
forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, c/c
artigo 70 da Lei Complementar 621/2012, reservandose ao direito de se manifestar oralmente em sessão de
julgamento.
É o que de mais fundamental se depreende dos autos.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme restou comprovado nos autos, e devidamente
apontado pela Área Técnica, o jurisdicionado procedeu à
rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços

140/2018, a anulação do Pregão Presencial 153/2018 e
o cancelamento da Ata de Registro de Preços 82/2018,
instrumentos esses que se constituíam no objeto da
presente representação.
Tais atos, a saber, rescisão unilateral, anulação e
cancelamento, levaram a Área Técnica, em manifestação
conclusiva (Instrução Técnica Conclusiva 05020/2018-1) a
opinar pela extinção do presente feito, sem resolução do
mérito, anuindo, nesse sentido, o Ministério Público de
Contas (Parecer 06234/2018-1).
Dessa forma, por entender suficiente e plenamente
motivada a fundamentação trazida na Instrução Técnica
de Conclusiva 05020/2018-1, adoto-a como razões de
decidir e transcrevo sua fundamentação abaixo:
[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
O representante insurgiu-se contra os seguintes indícios
de irregularidade verificados no Pregão Presencial
153/2018: aglutinação indevida de itens de natureza
distinta, ausência de ampla pesquisa de preços quanto
ao objeto licitado e irregularidade na formatação das
propostas.
Verifica-se nas informações prestadas após a concessão
da medida cautelar pleiteada pelo representante que
o Pregão Presencial 153/2018 foi anulado e a Ata de
Registro de Preços 082/2018 cancelada, conforme
publicação no DOM/ES na data de 10 de dezembro de
2018, cuja cópia foi acostada na Peça Complementar
24520/2018-4. Ademais, no mesmo documento se
comprova a publicação do extrato da rescisão unilateral
do Contrato 140/2018 firmado com a empresa Osíris
Comércio e Serviços Ltda, cuja cópia se encontra na Peça
www.tce.es.gov.br

Complementar 24521/2018-4.
Nesse contexto, o artigo 307, §5º do Regimento Interno
desta Corte de Contas estabelece que:
Art. 307 (...)
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida
cautelar e deixar de contestá-la, com o saneamento das
irregularidades, e não houver interposição de recurso,
o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de mérito,
observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
Ocorre que há nuances, no presente caso, que atraem
a aplicação do disposto no Código de Processo Civil, em
razão de esse Diploma Processual estabelecer, com maior
precisão, a melhor solução ao caso dos autos.
Na situação em análise, constata-se que a licitação ora
questionada foi anulada, o que, por via reﬂexa, acarreta
a extinção das supostas irregularidades dela decorrentes,
que não mais possuem a potencialidade de acarretar
qualquer lesão ao interesse público ou de terceiros –
sobretudo diante da comprovação de cancelamento da
Ata de Registro de Preços e da rescisão do contrato dela
decorrentes.
Sendo assim, com o consequente encerramento do ato
impugnado, não há qualquer interesse processual em
proferir decisão de mérito no caso em análise, ante a
ausência dos elementos: necessidade e utilidade. Resta
configurada, na hipótese, o disposto no art. 485, inciso VI
do Código de Processo Civil, que assim determina:
Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando:
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual
Deste modo, estando diante da ausência de um requisito
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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processual necessário à concretização da tutela de
mérito, qual seja, o interesse processual ou interesse de
agir, não se faz mais necessária a tutela administrativa em
voga, já que não se pode extrair nenhum resultado útil
na continuidade do processo, justamente pela situação
ocorrida no presente caso.
O interesse processual requer, deste modo, não somente
a necessidade de continuidade do processo, mas também
a utilidade, do ponto de vista prático, que seja trazida.
Afinal, o processo deve apontar um resultado que seja
útil ao demandante, removendo o óbice colocado
contra o exercício do seu suposto direito, e útil também,
segundo o critério da Administração.
Em que pesem as diferenças entre o Direito Processual
Civil e os processos que tramitam nesta Corte de Contas,
aos quais se aplicam o Código de Processo Civil de forma
subsidiária, conforme art. 70 da Lei Complementar n°
621/2012, entendemos que a continuidade da atuação
desta Corte, na presente situação, não traria qualquer
efeito prático à Administração Pública, tendo em vista
o encerramento da licitação questionada, bem como da
Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrentes.
Daí porque, a situação que ora se analisa, se amolda ao
disposto no artigo 485, inciso VI do CPC, na medida em
que a perda do interesse processual ou interesse de agir
resulta da extinção do objeto do processo.
Nesse passo, considerando os documentos referidos,
os quais demonstram que o ato impugnado já não
mais existe no mundo jurídico, opina-se pela extinção
do processo sem resolução do mérito, por ausência
de interesse processual, formado pela necessidade e
utilidade, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, com

o consequente arquivamento dos autos.

motivo de suspeição.

[...]

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Diante da ausência de interesse processual na
continuidade da instrução processual, conforme
entendimento defendido na Instrução Técnica Conclusiva
elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Tecnologia
da Informação e Comunicação – NTI, proponho a extinção
da presente representação, sem resolução do mérito.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Parecer do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação:
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 EXTINGUIR o processo sem julgamento de mérito,
nos termos dos art. 307, § 5º e 310, I, do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução TC 261/13, c/c. art. 485,
inciso VI do Código de Processo Civil, dada a ausência de
interesse processual ou interesse de agir.
1.2 DAR CIÊNCIA a Representante, dos termos desta
decisão, na forma do § 7º, do art. 307, do Regimento
Interno - Resolução TC 261/2013, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime. Absteve-se de votar, sem divergência, o
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator);
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(convocada).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00424/2019-8
Processo: 00566/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UG: PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Representante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS EIRELI
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Procurador: HENRIQUE JOSE DA SILVA (OAB: 376668-SP)
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
– PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 34/2018
– SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS – CERTAME FRACASSADO – PERDA
DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – ARQUIVAMENTO.

de mérito, dada a perda superveniente do objeto, nos
termos do artigo 307, § 6º do Regimento Interno deste
Tribunal, aprovado pela Resolução 261/2013.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
00810/2019, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na Instrução Técnica Conclusiva 00697/2019.
É o breve relatório.

O CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:

FUNDAMENTAÇÃO

RELATÓRIO

Conforme ata que consta da Peça Complementar
04173/2019 do e-TCEES, verifica-se o fracasso do
certame.

Trata-se de representação, com pedido de medida
cautelar, encaminhada pela empresa LINK CARD
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, por meio da
qual alega supostas irregularidades no bojo do Pregão
Presencial nº 34/2018, da Prefeitura Municipal de
Jaguaré, com recursos do Fundo Municipal de Assistência
Social, tendo como objeto a “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de gerenciamento
do abastecimento de combus�veis, através de sistema
informatizado e integrado com utilização de cartão
magnético com chip ou com tarja magnética, com
disponibilização de rede credenciada de postos para a
frota de veículos do Secretaria Municipal de Assistência
Social, Cidadania e Segurança Pública”.
A representação se insurge contra a inexigência de
atestado que comprove a capacidade técnica e a
inexigência de balanço patrimonial e índices que
atestem acerca da situação econômico-financeira dos
participantes.
Remetidos os autos à Área Técnica, a SecexMeios
procedeu à Instrução Técnica Conclusiva 00697/2019, por
meio da qual, após verificar o fracasso do certame, opinou
pela extinção do processo sem julgamento/resolução

Por entender suficiente e plenamente motivada
a fundamentação trazida na Instrução Técnica de
Conclusiva 00697/2019, adoto-a como razões de decidir
e transcrevo sua fundamentação abaixo:
[...]

responsável sanar as supostas irregularidades, antes da
concessão da medida cautelar.
Entende-se que o fracasso do certame é situação em
que as supostas irregularidades, de natureza formal (por
versarem sobre cláusulas editalícias), deixam de existir no
mundo jurídico, já que o Edital não será levado adiante e
nenhum ato ou contrato administrativo decorrerá dele.
Assim, sugere-se a aplicação do artigo 307, §6º do
RITCEES, para considerar a perda superveniente do objeto
no caso de fracasso da licitação, antes da concessão da
medida cautelar.
Tal artigo já foi aplicado em situações semelhantes, como
por exemplo situação de revogação do edital, antes da
concessão da medida cautelar. É o que se depreende do
ACÓRDÃO TC-1381/2017 – PLENÁRIO:
ACÓRDÃO TC-1381/2017 – PLENÁRIO

Tendo em vista que no Pregão Presencial 34/2018 a
LINK CARD não negociou taxa semelhante, o pregoeiro
declarou fracassado o certame, por prudência e
economicidade.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO proposta pela empresa (...),
com pedido de suspensão cautelar, em face de indícios
de irregularidades na Concorrência Pública nº 003/2017
do município de Cariacica, cujo objeto é a Contratação
de empresa para execução de serviços no Sistema
de Iluminação Pública do Município de Cariacica/ES,
compreendendo a expansão, revitalização e melhoria
no sistema de iluminação pública, incluindo a utilização
de novas tecnologias, em avenidas, ruas, travessias,
vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques,
áreas esportivas (campos de futebol), fachadas, faixas de
pedestres, trevos, pontes e viadutos, com o fornecimento
total de materiais e mão de obra.

Em análise processual, verifica-se que o Regimento
Interno desta Corte de Contas, aprovado pela Resolução
261/13, prevê a hipótese da perda do objeto quando o

(...) Após serem notificados, os responsáveis apresentaram
defesa prévia sob a forma de esclarecimento, informando
que a Concorrência Pública nº 03/2013 foi revogada (doc.

2. DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
Conforme se verifica na ATA DO PREGÃO Nº 000034/2018,
somente a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS EIRELI participou do certame.
Foi constatado pelo pregoeiro que a mesma empresa já
havia vencido outro procedimento semelhante, Pregão
Presencial nº 000063/2018, sendo que a taxa contratada
foi de -3,11%.

www.tce.es.gov.br
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5522/2017-5), conforme documentos encaminhados
para este Tribunal (peça complementar): (...)

atender os veículos automotores que compõem a frota
do Fundo Municipal de Saúde”.

Considerando que a Concorrência Pública nº 03/2013
foi revogada, antes da concessão da medida cautelar
requerida, resta configurada a perda superveniente do
objeto da Representação, deixando de existir o interesse
na análise da matéria.

(...) Alega o denunciante vício na cláusula 6.1 do edital
(julgamento das propostas por menor preço por lote); na
cláusula 1.1 (especificação do objeto: aquisição de pneus
automotivos nacionais) e 5.1.7 (declaração expressa que
os pneus são nacionais).

Nessas condições, tendo em vista que as supostas
irregularidades foram sanadas antes da concessão da
medida cautelar, entendo que o feito deverá ser extinto
sem o julgamento de mérito, como prevê o art. 307, §
6º, do RITCEES, in verbis: (...).

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 3465/2017, nos seguintes
termos:

Desse modo, adoto in totum, a Instrução Técnica
Conclusiva n. 4242/2017, que passa a integrar a
fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
(...).

2. ANÁLISE TÉCNICA

Determinar o ARQUIVAMENTO do processo, sem
julgamento de mérito já que não estão presentes os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo conforme Art.166 do
RITCEES.
Entendimento semelhante pode ser observado no
ACÓRDÃO TC-1203/2017 – PRIMEIRA CÂMARA, cujo
excerto se transcreve:
ACÓRDÃO TC-1203/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Versam os presentes autos sobre Denúncia encaminhada
por cidadão em face do Fundo Municipal de Saúde de
Pedro Canário, por supostas irregularidade no Pregão
Presencial nº 004/2017 – processo 000907/2017, cujo
objeto é a “contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças, destinado a

A Denúncia alega vício nas cláusulas 1.1, 5.1.7 e 6.1
do edital, alegando que a exigência de que os pneus
automotivos sejam nacionais, com expressa declaração,
e a opção do julgamento das propostas por menor preço
por lote seriam abusivamente restritivas.
Em sua Defesa/Justificativa 08706/2017, o senhor
(...), Prefeito Municipal, reconheceu a ilegalidade das
exigências e decidiu, dentro do Processo Administrativo
907/2017 (Peça Complementar 3392/2017) dela
anulação do procedimento licitatório e republicação do
edital com correção das cláusulas tidas como ilegais.

irregularidades ao decidir pela anulação do procedimento
licitatório e determinado a republicação do edital
com correção das cláusulas questionadas, após a
determinação de prestação de informações feita pela
Decisão Monocrática 842/2017 e antes de ser concedida
medida cautelar, caracteriza-se a perda superveniente do
objeto impugnado, extinguindo-se, portanto, o processo
sem resolução de mérito, em conformidade com o
Regimento Interno desta Cote de Contas.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelen�ssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
Verifica-se que, juridicamente, os efeitos do fracasso
e da revogação são semelhantes já que não haverá
perpetuação da irregularidade tendo em vista que
nenhum ato ou contrato nascerá daquele edital
revogado/fracassado.
Nestes termos, sugere-se a extinção do processo sem
julgamento de mérito considerando a perda do objeto na
forma do art. 307, §6º, do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13.

Dispõe o art. 307, parágrafo 6° da Resolução TCEES n°
261/2013: § 6º Haverá perda superveniente do objeto
impugnado quando, determinada a prestação de
informações e antes da concessão da medida cautelar, o
responsável sanar as supostas irregularidades apontadas
pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito.

Por todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Parecer do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação:

Desta forma, tendo o senhor (...) sanado as supostas

Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
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1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. EXTINGUIR o processo sem julgamento de mérito,
nos termos dos art. 307, § 6º, do Regimento Interno Resolução TC 261/13.
1.2. DAR CIÊNCIA a Representante, dos termos desta
decisão, na forma do § 7º, do art. 307, do Regimento
Interno - Resolução TC 261/2013, ARQUIVANDO-SE os
presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

bens imóveis.
Acórdão 00425/2019-8
Processo: 04131/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal de
Pinheiros
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – QUITAÇÃO
- ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PINHEIROS,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade
do senhor ARNÓBIO PINHEIRO SILVA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00267/2018-3 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00511/2018-6, foi proferida
a Decisão Segex n.º 00503/2018-1, por meio da qual o
senhor Arnóbio Pinheiro Silva foi citado para justificar os
seguintes indícios de irregularidade:
3.2.1.1 Divergência entre os saldos contábeis e os
extratos bancários;
3.2.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens em estoque;
3.2.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
www.tce.es.gov.br

Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas, por meio do documento
1507/2018-1.
Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00604/2019-7, opinou
pela Regularidade da prestação de contas anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
nº 884/2019-1, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, manifestou-se no mesmo sentido,
opinando pela Regularidade das contas.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade na Prestação
de Contas Anual. Adoto como razões de decidir os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva 00604/2019-7, abaixo transcritos:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
2.1 Divergência entre os saldos contábeis e os extratos
bancários. (item 3.2.1.1 do Relatório Técnico nº
280/2018)
Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64 c/c LC101/200, art.
43 c/c §3º do art. 164 da CFRB/88. Instrução Normativa
34/2015 e artigos 85 e 89 da Lei 4320/64.
Segundo o relatório técnico:
Verificando os extratos bancários, constatou-se que
a conta corrente 23.620.438 do Banco Banestes,
registrou o saldo de dezembro do exercício/2017 o
valor de R$15.419,96, como demonstrado no arquivo
encaminhado:
Figura 1 – EXTRATO BANCÁRIO (EXTBAN.pdf)
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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(FIGURA)
Fonte: processo 4131/2018 cidadesweb tcees
O saldo apontado no extrato bancário de R$0,00 não
confere com os valores apontados no Balanço Patrimonial
no valor de R$ 15.419,96, nem tão pouco também
no arquivo TVDISP. Esse arquivo deveria constar as
conciliações bancárias, considerando o valor de extrato
bancário, o saldo de banco conciliado e o saldo contábil.
Assim, constatou-se divergência entre saldo contábil
das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados
no Termo de Verificação das Disponibilidades, fato esse
comprovado pelo extrato bancário na figura1
Das justificativas:
Deste modo, buscamos sanarmos o item em questão
e estamos reenviando o extrato bancário da conta de
aplicação financeira, onde os valores estão devidamente
de acordo com os registros contábeis, motivo pelo qual,
pugnamos pelo afastamento da presente irregularidade.
(FIGURA)
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e documentos apresentados,
constata-se que o novo extrato bancário explica o saldo
de R$ 15.419,96 registrado na contabilidade do Fundo.
Assim, sugere-se pelo afastamento dos indícios de
irregularidade.
2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque.
(item 3.2.2.1 do Relatório Técnico nº 267/2018)
Base Legal: Lei 4320/64, art. 94 a 96 c/c CRFB, art. 37,
caput
Segundo o relatório técnico:

Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o
valor de R$0,00 e o inventário para bens imóveis o valor
de R$95.481,81, gerando a diferença de R$95.481,81.
Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
inventário �sico, na medida em que há divergências
entre o inventário de bens e os valores registrados na
contabilidade e que necessitam de esclarecimentos.
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição

B a l a n ç o
Patrimonial
(a)
Estoques
0,00
Bens Móveis 0,00
Bens Imóveis 2.231.838,65
B e n s 0,00
Intangíveis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

95.481,81
0,00
2.173.089,67
0,00

-95.481,81
0,00
58.748,98
0,00

Fonte: Processo TC 04131/2018-5 - Prestação de Contas
Anual/2017
Das justificativas:
Ao analisamos as peças enviadas, não foi possível
encontrar as divergências mencionadas, verificamos
que os valores que estão apresentados nos relatórios
de almoxarifado estão devidamente de acordo com os
balanços emitidos pelo sistema contábil.

encaminha o Termo Circunstanciado dos Almoxarifado
em que há a declaração da não entrada de nenhum
bem em almoxarifado. Além do termo, o responsável
encaminhou Resumo do Inventário do Almoxarifado com
saldo zerado.
Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade, com base na nova documentação suporte.
2.3 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens IMÓVEIS.
(item 3.2.2.2 do Relatório Técnico nº 267/2018)
Base Legal: Lei 4320/64, art. 94 a 96 c/c CRFB, art. 37,
caput
Segundo o relatório técnico:
Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou
o valor de R$2.231.838,65 e o inventário para bens
imóveis o valor de R$2.173.089,67, gerando a diferença
de R$58.748,98. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário �sico, na medida em que há
divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade e que necessitam de
esclarecimentos.
Tabela 14) Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00

Ainda assim, estamos reenviando relatórios emitidos
pelo sistema de almoxarifado e o sistema contábil para
constatação dos apontamentos.

Fonte: Processo TC 04131/2018-5 - Prestação de Contas
Anual/2017

Da análise das justificativas.

Ao analisamos as peças enviadas, não foi possível
encontrar as divergências mencionadas, verificamos
que os valores estão apresentados nos relatórios de
patrimônio estão de acordo com os balanços emitidos

Com base nas justificativas e documentos apresentados,
constata-se que o inventário de bens em almoxarifado se
encontra zerado. Para comprovar tal fato, o justificante
www.tce.es.gov.br

Das justificativas:
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pelo sistema contábil.
Buscando sanarmos o item em questão estamos
reenviando relatórios emitidos pelo sistema de
patrimônio e o sistema contábil para constatação dos
apontamentos.
...
(FIGURA)
Da análise das justificativas.
Com base nas justificativas e nos novos documentos
apresentados, constata-se que o inventário de bens
imóveis está em conformidade com o saldo contábil.
Ressalta-se que o Termo circunstanciado dos Bens
Imóveis em sua conclusão declara que o saldo inicial dos
bens imóveis era de R$ 2.173.089,67 com entradas no
exercício no valor de R$ 58.748,98, cujo saldo final é de
R$ 2.231.833,65.
Pelos dados informados, observa-se que a divergência
apontada originalmente (R$ 58.748,98) coincide com o
valor das entradas de bens imóveis no exercício de 2017
e relatada no termo.

da Lei Complementar Estadual 621/2012, no exercício
de funções de ordenador de despesas do Fundo de
Desenvolvimento Municipal de Pinheiros.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual
do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE
PINHEIROS, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor ARNÓBIO PINHEIRO SILVA,
dando-lhe quitação.

No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00426/2019-8
Processo: 04145/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Muniz Freire

1.2. Arquivar, após o trânsito em julgado.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

2. Unânime.

Responsável: VIVIANE LOPES DE MORAIS

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros,
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Arnóbio
Pinheiro Silva.

4. Especificação do quórum:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE – EXERCÍCIO
2017 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência), Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha;

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR as contas
do Sr. Arnóbio Pinheiro Silva, na forma do artigo 84, I

4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).

Assim, sugere-se pelo afastamento do indicio de
irregularidade.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE,
referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da
senhora VIVIANE LOPES DE MORAIS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00564/2018-8, da
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Instrução Técnica Inicial n.º 00760/2018-5 e da Decisão
Segex n.º 00724/2018-7, o gestor foi citado sobre o
indício de irregularidade constante dos itens 3.2.2.1 da
análise contábil, qual seja:
3.2.2.1. Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens imóveis
Regulamente citada, a responsável apresentou suas
justificativas – Defesa n.º 01670/2018-9.
Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva n.º 00591/2019-3,
manifestou-se pela Regularidade da Prestação de Contas
Anual.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, conforme Parecer n.º 00896/2019-4, de lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, opinando
pelo julgamento pela regularidade da prestação de
contas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade na Prestação
de Contas Anual. Adoto como razões de decidir os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva 00591/2019-3.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens. (Item
3.2.2.1 do RTC).
Base legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput
da CF.
Segundo Relatório Técnico,

Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o
valor de R$3.491.678,15 e o inventário para bens imóveis
o valor de R$109.917.837,04, gerando a diferença de
R$106.426.158,89. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou
não elaboração do inventário �sico, na medida em
que há divergências entre o inventário de bens e os
valores registrados na contabilidade e necessitam de
esclarecimentos.
Das justificativas
A defesa informa por meio dos itens 52 e 53 do sistema
etcees, que o valor do inventário não diverge da
contabilidade, ou seja, o valor do inventário de bens
imóveis soma R$3.491.678,15, estando compa�vel com
aquele apresentado pela contabilidade.
Da análise das justificativas
O relatório técnico informa a divergência �sica e contábil
na conta de bens imóveis, que se pode confirmar,
confrontando os valores registrados na contabilidade
com aqueles levantados no inventário de bens imóveis,
arquivo invimo, constante da prestação de contas.
No entanto, percebe-se que no inventário de bens
imóveis, arquivo invimo, apresenta um valor final de
R$109.917.837,04 enquanto o termo circunstanciado de
bens imóveis, arquivo terimo, apresenta o mesmo valor
da contabilidade – R$3.491.678,15. O arquivo terimo,
deve informar o saldo total apurado no inventário
e o detalhamento das divergências encontradas, no
entanto, este arquivo, ratificou os valores registrados na
contabilidade.
Outra consideração pertinente, é que o total de bens
apresentados no inventário de bens imóveis, referente
www.tce.es.gov.br

ao Fundo Municipal de Assistência Social, equivale
a praticamente todo montante de bens imóveis da
Prefeitura de Muniz Freire.
Os fatos narrados acima, acrescidos da justificativa da
defesa, que apresentou documentos que demonstram
que o valor real do inventário de bens imóveis é igual
ao contábil – R$3.491.678,15, sugere-se seja afastada a
irregularidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas no Fundo Municipal de Assistência Social
de Muniz Freire.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas da Sra. Viviane Lopes
Morais, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
MUNIZ FREIRE, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade da senhora VIVIANE LOPES DE MORAIS,
dando-lhe quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha;
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00427/2019-8
Processo: 04146/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: FMDCA - Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Muniz Freire
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: VIVIANE LOPES DE MORAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
MUNIZ FREIRE – EXERCÍCIO 2017 – PCA REGULAR –
QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da senhora VIVIANE
LOPES DE MORAIS.
Com base no Relatório Técnico n.º 00342/2018-6
e na Instrução Técnica Inicial n.º 00705/2018-6, foi
proferida a Decisão SEGEX n.º 00674/2018-4, por
meio da qual a gestora responsável foi citada para
apresentar justificativas quanto aos seguintes indícios de
irregularidade:
3.2.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens imóveis.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas
www.tce.es.gov.br

razões de justificativas (Defesa n.º 01673/2018-1)
e documentação de apoio (Peça Complementar n.º
25333/2018-8).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva n.º 00694/2019-1, opinou pelo
afastamento da irregularidade, sugerindo a regularidade
da prestação de contas anual.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00937/2019-1, de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido,
opinando pela regularidade das contas.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade da Prestação
de Contas Anual. Adoto, como razões de decidir, os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 00694/2019-1, abaixo transcritos:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens imóveis.
(Item 3.2.2.1 do RTC).
Base legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput
da CF.
Segundo Relatório Técnico,
Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o
valor de R$700.663,74 e o inventário para bens imóveis
o valor de R$109.917.837,04, gerando a diferença de
R$109.217.173,30. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário �sico, na medida em que há
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade e que necessitam de
esclarecimentos.
Das justificativas (Peça 52 – defesa e justificativa
01673/2018-1 e Peça 53 – Peça Complementar
25333/2018-1, constantes do sistema etcees)
O defendente informa que a inconsistência apontada
se deve ao fato de o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Muniz Freire ter enviado
equivocadamente no sistema contábil utilizado pelo
município, o arquivo digital XML da prefeitura para
geração da prestação de contas do exercício de 2017.
Da análise das justificativas
A defesa alega ter enviado, equivocadamente, o arquivo
de bens imóveis da Prefeitura de Muniz Freire, o que
gerou a discrepante divergência entre inventário de bens
imóveis e contabilidade.
A defesa enviou novo inventário de bens imóveis, Peça 53
do sistema etcees, onde se observa que os valores de bens
imóveis do Fundo somaram R$700.663,74. Considerando
que os novos valores apresentados estão compa�veis
com os valores dos bens imóveis registrados em exercício
anterior (2016), e que também estão compa�veis
com os registros contábeis do exercício sob análise,
assim, entende-se que as justificativas e documentos
apresentados pela defesa são suficientes para encerrar
esse indício de irregularidade �sico e contábil ocorrido na
conta de bens imóveis. Afastada a irregularidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas no Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Muniz Freire.

Primeira Câmara.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.

4. Especificação do quórum:

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas a Sra. Viviane Lopes
Morais, no exercício de 2017, na forma do artigo 84, I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012”.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e
85 da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando
a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE, referente ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade da senhora VIVIANE
LOPES DE MORAIS, dando-lhe quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha;
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

Acórdão 00428/2019-8
Processo: 04273/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Jerônimo Monteiro
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA

Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JERÔNIMO MONTEIRO, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor CARLOS ROBERTO
RODRIGUES MOREIRA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00465/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00714/2018-5, foi proferida
a Decisão Segex n.º 00685/2018-2, por meio da qual o
senhor Carlos Roberto Rodrigues Moreira foi citado para
justificar os seguintes indícios de irregularidade:
3.2.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens em estoques;
3.2.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens móveis;
3.2.2.3 Divergência entre o saldo contábil dos
demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de
bens imóveis.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de justificativas, por meio do documento
1669/2018-5.
Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00619/2019-3, opinou
pela Regularidade com Ressalva da prestação de contas
anual com determinação.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer

nº 897/2019-9, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, manifestou-se no mesmo sentido,
opinando pela Regularidade com Ressalva das contas,
sem prejuízo da expedição da determinação sugerida.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas
na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva 00619/2019-3, abaixo
transcritos:
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens em estoque.
(Item 3.2.2.1 do RTC).
Base legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput
da CF.
Segundo Relatório Técnico,
Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o
valor de R$274.651,73 e o inventário para bens em
estoque o valor de R$56.504,30, gerando a diferença
de R$218.147,43. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário �sico, na medida em que há
divergências entre o inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade e que necessitam de
esclarecimentos.
Das justificativas
A defesa apresentou documentos que entendeu
suficiente para demonstrar que as inconsistências na
conta de bens em estoque, referentes ao exercício de
www.tce.es.gov.br

2017, tinham sido sanadas no exercício de 2018.
Da análise das justificativas
A defesa apresentou uma tabela demonstrando o resumo
de inventário de bens em consumo onde se observa saldo
final de inventário e contábil de R$186.544,25.
Considerando o saldo da conta de bens em estoque
do balancete contábil – R$226.317,33 (tabela 1), temse que o novo saldo apresentado pela defesa, no valor
de R$186.544,28 (tabela 2) apresenta é menor em
R$39.773,08.
Composição dos bens de consumo, conforme balancete
de verificação contábil em 31/12/2017:
Tabela 1 – saldo de bens de cosumo – balancete contábil
A respeito do saldo apresentado na contabilidade no
valor de R$226.317,33, a defesa trouxe, as informações
conforme tabela abaixo:
Tabela 2 – saldo contábil de bens de consumo, informados
pela defesa.
Do comparativo entre o saldo apresentado na
contabilidade, conforme balancete de verificação
contábil, em 31/12/2017, verifica-se que as informações
contábeis trazidas pela defesa, no que se refere a
saldos de bens em estoque não correspondem àqueles
apresentados no balancete contábil de 31/12/2017.
Desta forma, conclui-se que os valores apresentados pela
contabilidade estariam incorretos, uma vez que, até o
saldo inicial apresentados pela defesa não guarda relação
de igualdade com aquele apresentado no balancete
contábil.
A defesa apresentou valores diferentes para saldo
inicial, movimentação de inscrição e baixa e saldo final,
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daquele constante do balancete de verificação contábil,
no entanto não trouxe justificativas ou documentos que
comprovasse possíveis erros nos registros contábeis.
Seria possível que a UG não tivesse realizado registros
contábeis de inscrição e baixa, que resultaria em saldo
final diferente, mas alterar o saldo inicial do balancete
contábil é a mesma coisa que dizer que havia descontrole
de registros contábeis na conta de bens em estoque
desde exercícios anteriores. Essa falta de controle poderia
causar danos ao erário por desvio de bens de consumo.
Considerando que a defesa não apresentou justificativas
para o novo valor do inventário de bens de consumo
de R$186.544,28, somando-se a isto, observa-se
que os registros contábeis informados pela defesa
estão totalmente em desconformidade com aqueles
apresentados no balancete de verificação contábil
enviado na PCA. O saldo inicial foi alterado sem nenhuma
justificativa e sem demonstrar as alterações no balancete
contábil. Por outro lado, para alterar o saldo inicial, que
são registros contábeis advindos de exercícios anteriores,
é necessário demonstrar a origem da informação que
deu suporte às alterações, o que não foi feito pela defesa.
Assim, sugere-se seja mantida a irregularidade.
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens móveis.
(Item 3.2.2.2 do RTC).

Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
inventário �sico, na medida em que há divergências
entre o inventário de bens e os valores registrados na
contabilidade e que necessitam de esclarecimentos.
Das justificativas
A defesa informa que a divergência apontada foi
devidamente regularizada no exercício de 2018, conforme
documentação apresentada.
Da análise das justificativas
O balancete de verificação contábil em 31/12/2017,
apresenta saldo para conta de bens móveis no valor de
R$240.307,35, enquanto o inventário apresentou saldo
para conta de bens móveis de R$218.257,12, apontando
assim uma divergência �sico e contábil de R$22.050,23
Tabela 3 – saldo da conta bens móveis em 31/12/2017,
conforme Balancete de Verificação Contábil.
Fonte: processo TC 4273/2018, arquivo BALVER
A defesa traz um demonstrativo de resumo de inventário
de bens móveis e balanço patrimonial por classe (tabela
4), que comparado às informações do balancete de
verificação contábil (tabela 3) se percebe falhas ou
ausência nos registros contábeis de entrada e saída.
Tabela 4 – movimentação contábil na conta de bens
móveis apresentados pela defesa.

Base legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput
da CF.

Fonte: documentos de defesa: balanço por classe de
30/06/2018 e resumo de inventário de bens móveis.

Segundo Relatório Técnico,

Comparando as informações da tabela 3, balancete de
verificação contábil enviado na prestação de contas, com
o demonstrativo de resumo de inventário de bens móveis
e balanço patrimonial por classe, enviado pela defesa, se

Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o valor
de R$240.307,35 e o inventário para bens móveis o valor
de R$218.257,12, gerando a diferença de R$22.050,23.

www.tce.es.gov.br

pode concluir falhas nos procedimentos de inscrição e
baixa na contabilidade, que gerou informações contábeis
desatualizadas. Corroborando para esse entendimento
tem-se que o saldo INICIAL (R$218.253,38) apresentados
no balancete contábil em 31/12/2017 (tabela 3) é
praticamente igual ao saldo FINAL (R$218.257,12)
trazidos pela defesa (tabela 4), isso pressupõe existência
de falhas no registro contábil de entrada e saída de
bens móveis. A diferença no valor de R$3,74 pode ser
considerada como valor de ajuste para fins desta análise.
Considerando que a defesa realizou os ajustes
contábeis necessários, no exercício de 2018, para
encerrar as divergências entre inventário de bens
móveis e contabilidade, sugere-se que seja afastada a
irregularidade, bem como recomendar ao atual gestor
para que realize os registros contábeis, no exercício em
que ocorrerem, no sentido de se evitar divergências
entre inventário e bens móveis e contabilidade.
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens imóveis.
(Item 3.2.2.3 do RTC).
Base legal: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput
da CF.
Segundo Relatório Técnico,
Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o
valor de R$15.790,35 e o inventário para bens imóveis o
valor de R$13.275,23, gerando a diferença de R$2.515,12.
Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventário ou não elaboração do
inventário �sico, na medida em que há divergências
entre o inventário de bens e os valores registrados na
contabilidade e que necessitam de esclarecimentos.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Das justificativas
A defesa afirma por meio do relatório de resumo de bens
imóveis e balanço patrimonial por classe de 30/06/2018
que o saldo da conta de bens imóveis não é de R$15.790,35
como havia demonstrado o balancete contábil enviado
na prestação de contas, mas R$13.275,23 conforme já
demonstrado no inventário de bens imóveis.
Da análise das justificativas
Verificando os documentos da defesa, percebe-se que
a divergência no valor de R$2.515,12, ocorreu pela
falta de registros de entrada e saída na contabilidade,
que somente foi realizada no exercício de 2018. Após
as regularizações contábeis, o saldo contábil da conta
de bens imóveis, ficou igual àquele apresentado pelo
inventário – R$13.275,13. Afastada a irregularidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a
atuação do gestor responsável, no exercício das funções
administrativas no Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Jerônimo Monteiro.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa
43/2017.
O descontrole nos registros contábeis referente a bens
em estoque, item 2.1 deste relatório, poderia ter causado
danos ao erário, entretanto, não se pode afirmar que o
dano ao erário efetivamente ocorreu. Desta forma, sob
o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
REGULAR COM RESSALVA, da prestação de contas do Sr.

Carlos Roberto Rodrigues Moreira, no exercício de 2017,
na forma do artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual
621/2012.

exercício em que ocorrerem, na conta de bens em estoque,

Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
no subitem 2.1 deste relatório, determinar ao SAAE de
Jerônimo Monteiro, na pessoa de seu atual gestor, que:

assim, o risco de danos ao erário relacionado a ausência

Que promova controle eficaz e con�nuo por meio de
registros contábeis, no exercício em ocorrerem, na conta
de bens em estoque, bens móveis e imóveis, de forma
a evitar reincidência de divergência entre inventário
e contabilidade, reduzindo, assim, o risco de danos ao
erário relacionado a ausência de controle �sico e contábil.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação
de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA, dando-lhe
quitação.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que promova controle
eficaz e con�nuo por meio de registros contábeis, no
www.tce.es.gov.br

bens móveis e imóveis, de forma a evitar reincidência de
divergência entre inventário e contabilidade, reduzindo,
de controle �sico e contábil.
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência) e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha;
4.2 Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
PARECER PRÉVIO TC 0026/2019-6 - PLENÁRIO
Processo: 03725/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itarana
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: ADEMAR SCHNEIDER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA – EXERCÍCIO
DE 2017 – PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM
RESSALVA – DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Itarana, relativa ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do senhor Ademar
Schneider.
A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas
e anexos por meio do Relatório Técnico 680/2018, no

qual constatou indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial 790/2018, com propositura de
citação do responsável, o que foi realizado mediante a
Decisão SEGEX 756/2018.

Inobservância ao artigo 101 e 105, da lei federal
4.320/1964.

Devidamente citado, o responsável apresentou suas
razões de defesa (Defesa / Justificativa 153/2019).

Constatou-se divergência entre o passivo financeiro
(Balanço Patrimonial) e o saldo da dívida ﬂutuante
(Demonstrativo da Dívida Flutuante), conforme abaixo:

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Contabilidade
e Economia – NCE para análise, o qual sugeriu a emissão
de Parecer Prévio recomendando a aprovação com
ressalva das contas, e sugerindo determinação ao atual
gestor da Prefeitura Municipal de Itarana (Instrução
Técnica Conclusiva 708/2019).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelen�ssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 850/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.

DOS FATOS
Conforme relatado no RT 680/2018-1:

Demonstrativo da Dívida 704.826,77
Flutuante (DEMDFL)
Balanço Patrimonial (BALPAT) -758.852,46
Divergência
-54.025,69

Verifica-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante
não contempla a movimentação e os saldos referentes
aos Restos a Pagar Processados, evidenciando, por
consequência, um saldo incorreto ao final do exercício.
No entanto, o saldo de Restos a Pagar Processados é de
R$ 49.032,63 (DEMRAP), não equivalendo exatamente à
divergência encontrada.
Cabe mencionar que o referido saldo foi considerado
quando da análise das disponibilidades de caixa e restos
a pagar pertinente ao item 7.4.1 deste Relatório Técnico.
Ante o exposto, sugere-se citar o gestor para que
apresente as justificativas que julgar necessário.

Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica Conclusiva 708/2019, abaixo
transcrita:

DAS JUSTIFICATIVAS

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES

A respeitável equipe técnica desse Egrégio Tribunal de
Contas relatou, que o arquivo estruturado (XML) do
demonstrativo da dívida ﬂutuante encaminhado anexo
à Prestação de Contas Anual de 2017, foi apresentado

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE NÃO
EVIDENCIA A TOTALIDADE DOS VALORES DEVIDOS (ITEM
6.1 DO RT 680/2018-1)
www.tce.es.gov.br

Devidamente citado, Termo de Citação 1361/20181, o Sr. Ademar Schneider apresentou documentos
juntamente com as seguintes razões de justificativas,
abaixo transcritas:
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de forma divergente em relação ao passivo financeiro
apresentado pelo município através do arquivo
estruturado (XML) do Balanço Patrimonial.
Ocorre que a divergência em questão se deve ao
fato do arquivo estruturado (XML) Demonstrativo da
Dívida Flutuante, ter sido gerado com inconsistência
pelo sistema contábil utilizado pelo município, não
evidenciado os restos a pagar processados no montante
de R$ 49.032,63 (quarenta e nove mil, trinta e dois reais
e sessenta e três centavos).
Ressaltamos para os devidos fins que tal inconsistência
se deve ao fato do exercício de 2017 ter sido o primeiro
ano de envio obrigatório do Demonstrativo da Dívida
Flutuante através de arquivo estruturado (XML), onde
a adaptação do sistema contábil às novas exigências do
TCEES foi realizada com inconsistência, haja vista que os
restos a pagar processado não foram evidenciados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante gerado através do
arquivo estruturado (XML).
Destacamos ainda que apesar do arquivo da dívida
ﬂutuante gerado em “XML” ter sido processado de forma
inconsistente, a geração do referido demonstrativo em
meio �sico (papel) não apresentou qualquer tipo de
inconsistência, haja vista que nas prestações de contas
dos exercícios anteriores, o demonstrativo da dívida
ﬂutuante emitido em PDF foi apresentado de forma
compa�vel com o balanço patrimonial de cada exercício.
Diante do exposto, e objetivando sanarmos os fatos e
motivos que ensejaram a citação do item em questão,
entramos em contato com a empresa responsável pela
manutenção do sistema contábil utilizado pelo município,
para proceder a correção do referido demonstrativo em
“XML”, onde fomos prontamente atendidos. Ocorre

que diante da impossibilidade de retificarmos o arquivo
“XML”, por se tratar de arquivo estruturado, estamos
enviando anexo a estas justificativas, demonstrativo
da dívida ﬂutuante (DOC-001) em formato “PDF/A”,
ratificando a sua total conformidade com os valores
evidenciados nos demais demonstrativos contábeis
da Prestação de Contas Anual de 2017, em especial o
balanço patrimonial, sanando assim, os fatos e motivos
que ensejaram a presente citação.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere
à divergência no saldo da Dívida Flutuante entre o
Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) e o
Balanço Patrimonial (BALPAT).
Com relação a este item o responsável reconhece a
divergência entre o demonstrativo apresentado e o
Balanço Patrimonial e afirma que o arquivo relativo
à DEMDFL foi gerado com inconsistência, pois não
evidenciou a movimentação dos restos a pagar
processados - RPP.
Sendo assim, verifica-se que o novo demonstrativo
acostado pela defesa demonstra a correta
movimentação dos restos a pagar (processados e não
processados) e das consignações, em consonância
com o passivo financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial, conforme demonstrado:

TOTAL

758.852,46

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, considerando que o novo demonstrativo
apresentado não altera os resultados do exercício,
sugere-se acatar as justificativas do responsável e afastar
o presente indicativo de irregularidade, recomendandose ao responsável observar os termos estabelecidos na
IN TCEES 43/2017 nas futuras prestações de contas.
NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
(ITEM 6.2 DO RT 680/2018-1)
Inobservância às Normas Brasileiras de Contabilidade
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 680/2018-1:
Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXO) que o
município empenhou, liquidou e pagou, em 2017, um
valor de R$ 417.590,15 em aposentadorias e pensões
pertinentes à previdência municipal.

Tabela 01) – Demonstrativo da dívida Flutuante R$ 1,00

O município não possui RPPS cadastrado no sistema
CidadeWeb e o gestor responsável declara que o regime
previdenciário dos servidores efetivos é o regime
geral de previdência social (DECINAT), mas arcou com
as despesas previdenciárias pertinentes a servidores
municipais.

DESCRIÇÃO
SALDO ATUAL
RESTOS
A
PAGAR 49.032,63
PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO 704.826,77
PROCESSADOS
CONSIGNAÇÕES
4.993,06

Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo
não circulante do município, nas rubricas provisões
matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.

www.tce.es.gov.br
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Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
justificar-se.
DAS JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 1361/20181, o Sr. Ademar Schneider apresentou documentos
juntamente com as seguintes razões de justificativas,
abaixo transcritas:
Conforme fora devidamente relatado pelo técnico
subscritor do respeitável relatório técnico contábil em
questão, o município de Itarana não possui Regime
Próprio de Previdência Social. Portanto, os valores
que estão sendo pagos pelo município relativo a
aposentadorias e pensões, refere-se a despesas
assumidas de servidores que prestaram serviços para
o município em administrações anteriores, cuja custeio
da obrigação de pagamento ficou a cargo do município,
haja vista que não houve contribuição/recolhimento ao
Regime Geral e nem tão pouco ao Regime Próprio de
Previdência Municipal, dada sua inexistência, obrigandose com isso, o município a arcar com os dispêndios dos
aposentados e pensionistas.
Neste sentido, tendo em vista que os referidos servidores
trabalharam efetivamente para a municipalidade e
infelizmente não houve recolhimento previdenciário à
época oportuna, não resta dúvida que está configurado
o direito adquirido de tais servidores fazerem jus ao
bene�cio da aposentadoria custeado com recursos
próprios do município.
Diante do exposto, requeremos desse Egrégio Tribunal de
Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram
a citação do item em questão, dada a impossibilidade
de se efetuar o registro contábil da reserva e provisões

matemática em decorrência da inexistência de Regime
Próprio de Previdência Municipal e consequentemente,
inexistência de cálculo atuarial para tanto, bem como
seja reconhecido que grande parte dos bene�cios
pagos aos inativos e pensionistas, já foram analisados
e convalidados sua legalidade pelo próprio Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere à
ausência de reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob a responsabilidade do município.
Quanto a este item a defesa afirma que o Município de
Itarana não possui Instituto de Previdência Próprio, e
que os valores que estão sendo pagos pelo município
relativo a aposentadorias e pensões, refere-se a despesas
assumidas de servidores que prestaram serviços para o
município em administrações anteriores, cuja custeio
da obrigação de pagamento ficou a cargo do município,
haja vista que não houve contribuição/recolhimento ao
Regime Geral e nem ao Regime Próprio de Previdência
Municipal.
Inicialmente é importante destacar o que é a Provisão
Matemática Previdenciária, assim, transcreve-se abaixo
o entendimento do Ministério da Previdência SocialMPS:
No passivo, encontram-se as contas correspondentes
às obrigações. O termo atuarial, de outro lado, vem da
projeção da apuração de compromisso, previdenciário
ou de seguros em geral. Com isso, entende-se por
passivo atuarial a diferença a maior entre os valores
provisionados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos
www.tce.es.gov.br

compromissos futuros do plano para com seus servidores
e dependentes e as contribuições correspondentes, ou
seja, os valores necessários para cobrir a insuficiência
das contribuições frente aos bene�cios previdenciários
sob responsabilidade do RPPS. É importante ressaltar
que esses valores representam, via de regra, as
contribuições previdenciárias que em anos anteriores
não foram vertidas para assegurar o pagamento dos
bene�cios previdenciários. Trata-se, portanto, de uma
“dívida” antiga do Ente em relação aos seus servidores,
seja porque não houve a devida cobrança proporcional
ao bene�cio assegurado, seja pelo uso desses recursos
em outros compromissos que não os previdenciários.
As contas que comporão o resultado da Provisão
Matemática Previdenciária serão registradas no Passivo
Exigível a Longo Prazo, no grupo de contas denominado
Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o
detalhamento estabelecido no Plano de Contas aplicável
aos RPPS.
Nesse sentido, segue abaixo o entendimento do MPS
que assim justifica a fundamentação legal quanto à
contabilização dessa provisão:
A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária,
nomenclatura contábil do passivo atuarial, encontrase em perfeita consonância com o disposto na Norma
Internacional de Contabilidade – NIC n° 19, que
regulamenta o registro contábil das Provisões, Passivos
e Ativos Contingentes, reconhecendo como provisões
aquelas obrigações que provém de fatos passados
existentes independentemente de ações futuras da
entidade, esclarecendo que para que um passivo cumpra
com os requisitos para o seu reconhecimento deve
existir não só uma obrigação presente mas também
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a probabilidade de saída de recursos para honrar essa
obrigação, como é o caso da Provisão Matemática
Previdenciária dos RPPS. O registro contábil da Provisão
Matemática Previdenciária também é respaldado pelo
Princípio Fundamental de Contabilidade de Prudência,
que, segundo o CFC (2000:59), deverá ocorrer
concomitantemente com o Princípio da Competência,
quando resultará, sempre, em variação patrimonial
quantitativa negativa, isto é, redutora do patrimônio
líquido. Também há de se destacar o disposto pelo
Princípio da Oportunidade, que exige a apreensão,
o registro e o relato de todas as variações sofridas no
patrimônio de uma entidade, no momento em que elas
ocorrerem (CFC 2000:48). No caso dos RPPS, desde
o primeiro dia em que o segurado-servidor passa a
contribuir para o seu plano de previdência, a entidade
previdenciária tem o compromisso de arcar com a
cobertura dos seus bene�cios, ainda que na forma
de compensação previdenciária. Ou seja, a provisão
matemática previdenciária sempre será constituída
enquanto forem mantidas ou houver adesões aos RPPS.
Em razão de sua natureza, as provisões matemáticas
previdenciárias serão classificadas contabilmente no
passivo exigível a longo prazo.
Por fim, é importante destacar também, o recente e
importante ato normativo do Ministério da Fazenda,
Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018, que assim
dispõe em seu artigo 7º, abaixo transcrito:
Art. 7º Os entes federativos que colocarem o RPPS em
extinção, por meio de lei que vincule os servidores
ocupantes de cargo efetivo ao RGPS, além do
cumprimento das obrigações previstas na legislação
aplicável, deverão realizar avaliações atuariais com

data focal em 31 de dezembro de cada exercício com o
objetivo de apurar os valores dos compromissos.
1º. Para a alteração do histórico do RPPS registrado nas
bases de dados da Secretaria de Previdência, deverá ser
apresentado, além dos documentos a serem solicitados
na auditoria de que trata a norma que disciplina a
emissão do CRP, estudo que comprove os impactos da
extinção do RPPS para o ente federativo.
2º. Aplica-se o previsto no caput aos entes federativos
que não possuem regime próprio para seus servidores,
mas mantenham bene�cios sob responsabilidade
financeira direta do Tesouro.
3º. Instrução normativa editada pela Secretaria de
Previdência disporá sobre procedimento simplificado da
avaliação atuarial de que trata este artigo e a exigência
de sua elaboração, que deverá observar as normas de
contabilidade aplicáveis ao Setor Público. (grifos da ITC)
Assim, da análise dos entendimentos e do normativo
acima transcrito, conclui-se que, embora o município de
Itarana não tenha Regime Próprio de Previdência Social,
deve reconhecer a Provisão Matemática Previdenciária
em seu passivo a longo prazo, a fim de arcar com
os bene�cios previdenciários a serem concedidos
futuramente a seus aposentados e pensionistas.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, porém passível de ressalva e
determinação, para que o gestor responsável realize
a avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão
matemática previdenciária no passivo exigível, de acordo
com as normas previdenciárias e contábeis vigentes.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (ITEM 9 DO RT
www.tce.es.gov.br

680/2018-1)
Inobservância ao artigo 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
DOS FATOS
Conforme relatado no RT 680/2018-1:
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre
os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da
organização do Estado.
Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder
Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a �tulo de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no
decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 1): Transferências para o Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Receitas
tributárias
e
transferências de impostos Ex. Anterior
% Máximo de gasto do
Legislativo - conforme dados
populacionais
Limite máximo permitido
para transferência
Valor
efetivamente
transferido

Valor
19.214.070,24
7,00
1.344.984,92
1.410.000,00

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
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Anual/2017
Verifica-se que o Poder Executivo transferiu recursos ao
Poder Legislativo acima do limite permitido. Portanto,
sugere-se citar o responsável para apresentar as
justificativas que julgar necessário.
DAS JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 1361/20181, o Sr. Ademar Schneider apresentou documentos
juntamente com as seguintes razões de justificativas,
abaixo transcritas:
Conforme estabelece o art. 29-A, caput e inciso I da
CF/88, a base de cálculo que servirá para incidência
do percentual de repasse à Câmara Municipal, deverá
considerar as receitas arrecadadas no exercício anterior
ao ano em que o repasse é efetuado:
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar
os seguintes percentuais, relativos ao somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5o
do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado
no exercício anterior:
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população
de até 100.000 (cem mil) habitantes; [grifos da ITC]
Da análise da base de cálculo apurada pelo TCEES para
identificação do limite máximo de repasse ao legislativo
municipal, há de se destacar que o montante apurado
não condiz com os valores arrecadados e apurados pelo
município no exercício anterior, onde o município de
Itarana apurou o montante de R$ 20.442.957,03 (vinte
milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos
e cinquenta e sete reais e três centavos), com base no

balancete da execução orçamentária da receita de 2016
(DOC-002), conforme a seguir:
(TABELA)
Da análise do quadro anterior, podemos constatar que
não há divergência de valores entre os valores apurados
da base de cálculo das receitas para repasse ao legislativo
municipal e os valores evidenciados através do balancete
da receita orçamentária arrecadada de 2016. No que se
refere à inconsistência de valores apresentada na base
de cálculo do TCEES, não fora possível identificar com
precisão, onde a divergência efetivamente ocorreu, haja
vista que o relatório técnico contábil em questão não
apresentou o quadro detalhado de apuração da base de
cálculo do TCEES.
Neste sentido, podemos contatar que o Poder Executivo
não ultrapassou o limite máximo de repasse ao legislativo
municipal, haja vista que o município repassou R$
21.006,99 (vinte e um mil, seis reais e noventa e nove
centavos) e menor do que o limite constitucional,
conforme a seguir:
(TABELA)
Além do exposto, não poderíamos deixar de ressaltar
que o legislativo municipal restituiu aos cofres do
município, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
valor este suficientemente capaz de suprir o montante
supostamente repassado a maior pelo executivo
municipal, apurado de forma indevida pelo TCEES, o
que por si só sanaria definitivamente o valor excedente
supostamente repassado.
Além do exposto, há de se destacar que o Poder
Legislativo Municipal não descumpriu, em momento
algum, o disposto no § 1º do art. 29-A, haja vista que o
www.tce.es.gov.br

gasto com folha de pagamento do legislativo municipal
foi inferior a 70% (setenta por cento) do limite máximo
de repasse, bem como o total das despesas do Poder
Legislativo Municipal não ultrapassaram o limite máximo
de repasse de duodécimo estabelecido no inciso I
do caput do art. 29-A, haja vista que além disso, fora
devolvido o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
durante o exercício de 2017.
Neste sentido, há de se destacar o entendimento
exarado por esse Egrégio Tribunal de Contas, de que o
duodécimo por ventura repassado a maior, poderá ser
compensado no próprio exercício, em conformidade com
o disposto no Parecer Consulta TC 003/2012 que prevê a
possibilidade de se reduzir o valor excedente nos meses
subsequentes, ou a devolução do excesso verificado nos
repasses subsequentes, conforme a seguir:
PARECER/CONSULTA TC-003/2012
DOE: 17.4.2012, p.16
PROCESSO - TC-7461/2011
INTERESSADO – CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO
CLÁUDIO
ASSUNTO – CONSULTA
[...]
Com efeito, na hipótese de que a Câmara Municipal
tenha recebido repasses mensais (duodécimos)
maiores do que realmente deveria ter recebido durante
o exercício financeiro, em razão de uma eventual fixação
equivocada do montante total da despesa do Poder
Legislativo, após o ajuste da lei orçamentária anual
o novo (e correto) montante deverá ser respeitado e
devidamente cumprido ao final do exercício, mediante
medidas de compensação, tais como a redução dos
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repasses (duodécimos) nos meses subsequentes
ou a devolução do excesso verificado nos repasses
(duodécimos) dos meses anteriores. [...]” [grifo nosso]
Por todo o exposto, demonstra-se claramente que a
Prefeitura Municipal de Itarana não violou, em momento
algum, o limite máximo previsto no inciso I, § 2º, do art.
29-A – redação dada pela EC nº. 58/2009 da Constituição
Federal relativo ao duodécimo repassado ao legislativo
municipal, motivo pelo qual requeremos desse Egrégio
Tribunal de Contas, o afastamento dos fatos e motivos
que ensejaram a citação.
DA ANÁLISE
O presente indicativo de irregularidade se refere à
transferência de recursos ao Poder Legislativo em
desacordo com a Constituição Federal.
Quanto a este indicativo de irregularidade, o responsável
afirma que a base de cálculo apurada pelo TCE-ES não
condiz com os valores arrecadados pelo município, ou
seja, R$ 20.442.957,03, conforme demonstrado em
planilha acima. Assim, com base nos valores apurados
pelo município, afirma que não foi realizado repasse a
maior. Além disso, aduz ainda que o legislativo municipal
restituiu aos cofres do município, o montante de R$
100.000,00 ao final do exercício.
Inicialmente é importante destacar que o artigo 29-A
da Constituição Federal estabelece em seu § 2º, inciso
I, que constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal efetuar repasse ao Poder Legislativo que
supere os limites definidos no mesmo artigo, ou seja,
no caso do Município de Itarana o limite é de 7% do
total da receita tributária e transferências efetivamente
realizadas no exercício anterior.

Assim, compulsando os documentos e as justificativas
apresentadas pelo responsável verifica-se que
merecem prosperar, visto que, ao reanalisar os valores
arrecadados, verificou-se que houve um equívoco no
total das receitas tributárias do exercício de 2016. Logo,
ao efetuar a correção nos valores chega-se ao seguinte
resultado, conforme demonstrado:
(TABELA)
Sendo assim, o valor máximo a ser repasse à Câmara
Municipal no exercício de 2017 é de R$1.434.895,28,
visto que a receita arrecadada no exercício anterior foi
de R$ 20.498.504,05 e o percentual máximo de gastos
do Poder Legislativo é de 7% deste total.
Pelo exposto, considerando que o município repassou
ao Legislativo o montante de R$ 1.410.000,00, ou seja,
valor este abaixo do limite máximo permitido pela
Constituição Federal, sugere-se afastar o presente
indicativo de irregularidade.
LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS
DESPESAS COM PESSOAL
Limite das Despesas com Pessoal
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
Tabela 20) Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida
Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL
Ajustada)

Valor
29.052.891,21
14.025.218,51
48,27
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Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 21) Despesas com pessoal – Consolidado Em R$
1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida
Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL
Ajustada)

Valor
29.052.891,21
15.021.406,72
51,70

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as
despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal
de 60% e o limite prudencial de 57%.
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
De acordo com o RT 680/2018-1, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na
legislação; conforme evidenciado a seguir:
Tabela 22): Dívida Consolidada Líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita Corrente Líquida - RCL
% da dívida consolidada
líquida sobre a RCL

Valor
2.870.826,52
6.539.006,30
0,00
29.052.891,21
0,00

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
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Tabela 28): Destinação de recursos do FUNDEB prof.
Magistério Em R$ 1,00

limite previsto (120% da receita corrente líquida).

de contra garantias.

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS

RENÚNCIA DE RECEITA

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

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

Tabela 23): Operações de Crédito (Limite 16% RCL) Em
R$ 1,00

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 24): Garantias Concedidas (Limite 22% RCL) Em
R$ 1,00
Descrição
Receita Corrente Líquida – RCL
Montante global das garantias
concedidas
% do montante global das
garantias concedidas sobre a
RCL

Valor
29.052.891,21
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 25): Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da
República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Tabela 27): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de
impostos
Receitas provenientes de
transferências
Base
de
cálculo
para
aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção
e desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
1.367.405,96
17.871.444,13
19.238.850,09
5.267.918,69
27,38

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Da tabela acima se verifica que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
www.tce.es.gov.br

Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes
do FUNDEB
Valor
destinado
ao
pagamento dos profissionais
do magistério
% de aplicação

Valor
3.217.157,07
2.824.630,41
87,80

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
4.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
Tabela 29): Aplicação recursos em ações serviços
públicos saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de
impostos
Receitas provenientes de
transferências
Base de cálculo para aplicação
em ações e serviços públicos
de saúde
Valor aplicado em ações e
serviços públicos de saúde
% de aplicação

Valor
1.367.405,96
17.871.444,13
19.238.850,09
4.508.807,60
23,44%

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
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constitucional previsto para a saúde.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
Tabela 30): Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Receitas
tributárias
e
transferências de impostos Ex. Anterior
% Máximo de gasto do
Legislativo - conforme dados
populacionais
Limite máximo permitido
para transferência
Valor
efetivamente
transferido

Valor
20.498.504,05
7,00
1.434.985,28
1.410.000,00

Fonte: Processo TC 03725/2018-4 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, verifica-se, da tabela acima, e conforme
relatado no item 2.3 desta instrução técnica conclusiva,
houve o cumprimento do limite máximo permitido pela
Constituição Federal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal
de Itarana, recomendando a APROVAÇÃO COM
RESSALVA DAS CONTAS do senhor do Ademar Schneider,
Prefeito no exercício de 2017, conforme dispõem o inciso
II, do art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso
II, do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista a manutenção da seguinte irregularidade:
1.1.1. Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob a responsabilidade do Município
(ITEM 6.2 DO RT 680/2018-1)

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição

PARECER PRÉVIO TC 0027/2019-6 - PLENÁRIO
Processo: 03726/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Base Legal: Inobservância às Normas Brasileiras de
Contabilidade

Exercício: 2017

1.2. Determinar ao Chefe do Poder Executivo de Itarana
que realize a avaliação atuarial e o reconhecimento da
provisão matemática previdenciária no passivo exigível,
de acordo com as normas previdenciárias e contábeis
vigentes.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br

UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – EXERCÍCIO DE
2017 – PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM
RESSALVAS – RESSALVA QUANTO AS IRREGULARIDADES
ATINENTES AO DÉFICIT FINANCEIRO, RESULTADOS
FINANCEIROS INCONSISTENTES DAS FONTES DE
RECURSOS E NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – DETERMINAÇÃO –
RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Anual da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, sob
a responsabilidade do senhor Mário Sérgio Lubiana,
referente ao exercício de 2017.
No Relatório Técnico 00551/2018-1 (evento 52) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
na Instrução Técnica Inicial - ITI 00671/20118-1 (evento
52) para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01186/2018-5 (evento
55), o gestor encaminhou os documentos e justificativas
(eventos 58/73), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia - NCE, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 00782/2019-1 (evento 76), opinando pela
emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas
das contas, concluindo nos seguintes termos:
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por não
conter nos autos justificativas e documentos suficientes
para afastar todos os indicativos de irregularidade
constantes na ITI 671/2018, restando mantidos os
seguintes itens, passíveis de ressalva, tendo em vista a
implementação de medidas corretivas (itens 2.3 e 2.4):
2.3 DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE
RECURSOS (item 6.1 do RT 551/2018)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
2.4 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE
RECURSOS EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE

CAIXA) (item 6.2 do RT 551/2018)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
2.5 NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO (item 6.3 do RT 551/2018)
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de
Nova Venécia, recomendando a APROVAÇÃO COM
RESSALVA das contas do Sr. Mário Sérgio Lubiana,
Prefeito Municipal durante o exercício de 2017, conforme
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.
Determinar que o responsável realize a avaliação
atuarial e o reconhecimento da provisão matemática
previdenciária no passivo exigível, de acordo com as
normas previdenciárias e contábeis vigentes e indique,
na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas adotadas para atendimento
integral da regulamentação pertinente à matéria.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
www.tce.es.gov.br

Gomes de Oliveira elaborou o parecer nº 00943/20195 (evento 80) e manifestou-se de acordo com a área
técnica.
II FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e
a inclusão do relatório técnico, Dessa forma, após a
apreciação e emissão do parecer prévio, com vistas à
apreciação e à emissão do parecer prévio que subsidiará
o julgamento da prestação de contas anual do prefeito
pelo Poder Legislativo municipal.
II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe
no art. 31, §1º, que a fiscalização do município será
exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que
o controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do
município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos
municípios, onde houver.
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos membros da Câmara Municipal. O ordenamento
jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao
parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois
o quórum de dois terços é superior ao de três quintos
exigidos para a aprovação de emendas à Constituição,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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concedendo um elevado status constitucional à emissão
de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos Doogal de;
BARROS, Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas
de Minas Gerais. Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII,
2010. Disponível em: < http://revista.tce.mg.gov.br/
Revista/RetornaRevista/442>).
Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que
não há o julgamento, pelo Poder Legislativo, das contas
anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes
haver a opinião especializada do respectivo Tribunal
de Contas por meio da emissão do parecer prévio. Na
esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal
– STF analisou a matéria através da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o
parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra
relatora: Cármen Lúcia, julgada em 16 de novembro de
2016, informativo 847):
O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação direta ajuizada em face de
dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que
dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas
estadual [...]. Relativamente à expressão contida na parte
final do inciso XII do art. 68, que permite que as Câmaras
Legislativas apreciem as contas anuais prestadas pelos
prefeitos, independentemente do parecer do Tribunal
de Contas do Estado, caso este não o ofereça em 180
dias a contar do respectivo recebimento, o Colegiado
vislumbrou ofensa ao art. 31, §2º, da Constituição
Federal. Asseverou, no ponto, que o parecer prévio a
ser emitido pela Corte de Contas seria imprescindível,
somente deixando de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal. (g.n.)
Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e professor
de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, o dever de prestar contas anuais
é da pessoa �sica do prefeito. (FURTADO, José de
Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas
de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de
Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).
Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em
nome do município. É uma obrigação personalíssima que
só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave que,
quando as contas não forem prestadas devidamente, na
forma da lei, poderá ensejar intervenção do estado em
seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.
Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº
201, de 27 de fevereiro de 1967 diz que são crimes de
responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, deixar
de prestar contas anuais da administração financeira do
município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a
Constituição do estado indicar, nos prazos e condições
estabelecidos.
No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é
punido com a pena de detenção de três meses a três
anos, e a condenação definitiva acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação.
Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.
www.tce.es.gov.br

Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 prescrevem que são instrumentos de
transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla
divulgação das prestações de contas e o respectivo
parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante todo
o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta
e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento
jurídico brasileiro fornece uma relevante estatura ao ato
de prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de
fato seria a prestação anual de Contas de Governo?
A primeira distinção – entre a emissão do parecer
prévio pelos tribunais de contas e o julgamento dos
responsáveis por recursos públicos – foi matéria
analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro
relator: Sepúlveda Pertence, julgada em 11 de fevereiro
de 1999 e publicada em 23 de abril de 1999). Segue sua
ementa.
[...]
É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e
emitir Parecer Prévio sobre as contas do Chefe do Poder
Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do art.
71, II – de julgar as contas dos demais administradores
e responsáveis, entre eles os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre
as duas competências, além de manifesta, é tradicional,
sempre restrita a competência do Poder Legislativo para
o julgamento das contas gerais da responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio
do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial
adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas
como responsável geral pela execução orçamentária:
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
– STJ no Recurso Ordinário de Mandado de Segurança
– ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz,
julgado em 25 de junho de 2002):
[...]
O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe
do Executivo é diverso do conteúdo das contas dos
administradores e gestores de recurso público. As
primeiras demonstram o retrato da situação das finanças
da unidade federativa (União, estados, DF e municípios).
Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para
saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciamse, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio
do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento
(art. 71, 1 cic. 49, IX da CF/88). (g.n.)

no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA,
LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo
e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem
alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância
as formalidades legais em favor do exame da eficácia,
eficiência e efetividade das ações governamentais.
Importa a avaliação do desempenho do chefe do
Executivo, que se reﬂete no resultado da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial. (g.n.)
Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta
unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária. Portanto,
tais contas devem ser examinadas pelos tribunais de
contas com foco na conduta do Chefe do Executivo
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por
Caldas Furtado quando sugere alguns parâmetros para
o exame das contas de Governo feitos pelos tribunais
de contas e julgamento exercido pelos vereadores
(FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de
contas públicas: contas de Governo e contas de gestão.
Revista do Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109.
Brasília: 2007, p.70):

Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando
editou a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de
dezembro de 2017. A referida instrução define em seu
art. 3º, “c”, III, as Contas de Governo como um conjunto
de demonstrativos, documentos e informações de
natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial
e operacional, expressando os resultados da atuação
governamental, submetido ao TCEES para avaliação da
gestão política do chefe do Poder Executivo e emissão
de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento
levado a efeito pelo Poder Legislativo.

Tratando-se de exame de contas de Governo o que
deve ser focalizado não são os atos administrativos
vistos isoladamente, mas a conduta do administrador

O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do
orçamento, dos planos de Governo, dos programas
governamentais, dos limites impostos aos níveis de
www.tce.es.gov.br

endividamento, aos gastos mínimo e máximo previstos
no ordenamento para saúde, educação e gastos com
pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais,
definidos na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do
Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989 dispõe
que a fiscalização financeira e orçamentária do município
será exercida pela Câmara Municipal mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo municipal, na forma da lei.
A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II,
que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa
ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete emitir
parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até
vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.
O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de
março de 2012 determina que ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do
estado e dos municípios, compete apreciar as contas
prestadas anualmente pelos prefeitos, com a emissão de
parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a
contar do seu recebimento.
A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80, I,
II e III, que o parecer prévio sobre as contas de Governo
poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação
das contas com ressalva, quando ficar caracterizada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que
eventuais determinações serão objeto de monitoramento
pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando
comprovada grave infração à norma constitucional,
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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orçamentária, operacional ou patrimonial.

contas encerra-se em 26/03/2020.

II.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 00551/2018-1

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Prestação de Contas Anual reﬂete a atuação do
chefe do Poder Executivo municipal, no exercício
das funções políticas de planejamento, organização,
direção e controle das políticas públicas, em respeito
aos programas, projetos e atividades estabelecidos
pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo
Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas
fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e
legais aplicáveis.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 3374/2016,
elaborada nos termos do § 2º, do art. 165 da CF/88,
compreendendo as metas e prioridades do município,
dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), definindo os programas prioritários de governo e
estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas
fiscais a serem observados na execução orçamentária.

As contas consolidadas foram objeto de análise pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas
anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob
apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:
2. FORMALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE PRAZO

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei
3391/2016, estimou a receita em R$ 121.855.000,00
(cento e vinte e um milhões e oitocentos e cinquenta e
cinco mil reais) e fixou a despesa em R$ 121.855.000,00
(cento e vinte e um milhões e oitocentos e cinquenta e
cinco mil reais) para o exercício em análise, admitindo
a abertura de créditos adicionais suplementares até o
limite de R$ 48.742.000,00 (quarenta e oito milhões e
setecentos e quarenta e dois mil reais), conforme 4º da
LOA.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária,
ocorreram aberturas de créditos adicionais, conforme
demonstrado:

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este
Tribunal conforme disposições contidas na Instrução
Normativa TC 43/2017, recebida e homologada no
sistema CidadES em 26/03/2018, nos termos do art. 123
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013,
observado, portanto, o prazo regimental.

Tabela 2): Créditos adicionais abertos no exercício Em R$
1,00

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para
emissão do parecer prévio sobre esta prestação de

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de
créditos orçamentários, constata-se que houve alteração
na dotação inicial no valor de R$ 6.092.175,95 (seis

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
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milhões noventa e dois mil centos e setenta e cinco reais
e noventa e cinco centavos), conforme segue:
Tabela 2): Despesa total fixada Em R$ 1,00
Fonte: Processo
TC 3.726/2018 - Prestação de Contas Anual/2017
Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos
adicionais foram
as seguintes:
Tabela 3): Fontes de Créditos Adicionais Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Considerando que a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 48.742.000,00
(quarenta e oito milhões e setecentos e quarenta e dois
mil reais) e a efetiva abertura foi de R$ 33.315.101,59
(trinta e três milhões trezentos e quinze mil centos e
um reais e cinquenta e nove centavos) constata - se o
cumprimento à autorização estipulada.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.1.1 Abertura de crédito adicional sem autorização
legal
Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
Compulsando os documentos enviados a este Tribunal
de Contas, especificamente o arquivo DEMCAD
(Demonstrativo dos Créditos Adicionais), verificou-se
que foram abertos créditos adicionais suplementares e
especiais com base na Lei Municipal 3.391/2016 (LOA) no
montante de de R$ 33.315.101,59 (trinta e três milhões
trezentos e quinze mil centos e um reais e cinquenta
e nove centavos), sendo que deste total R$12.000,00
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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(doze mil reais) referiam-se aos créditos especiais.
Ocorre que tais créditos somente por lei específica
poderiam ser incorporados ao orçamento vigente.
Assim, sugere-se citar o gestor para os esclarecimentos
devidos.
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a
administração das receitas, do orçamento e da despesa
pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela
diferença entre receitas e despesas primárias, tem
como objetivo principal indicar a capacidade que o
município tem em gerar receitas suficientes para custear
as despesas correntes e de investimentos, sem que
haja comprometimento da capacidade de administrar a
dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de
serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias à
prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas
financeiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita
acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando
a necessidade ou não de financiamento do setor público
junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece regras em relação às metas de
resultados primário e nominal, conforme o §1º do art.
4º:
§1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes,

relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação
de empenho quando comprometido o atingimento das
metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou
não das metas estabelecidas na LDO, para os resultados
primário e nominal, é feito por meio do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta
estabelecida na LDO para resultados primário e nominal
do município e o resultado obtido da execução do
orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
Tabela 4: Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte
de Contas, pelo não atingimento de metas previstas
conforme consta nos seguintes processos: 2.788/2017,
3.995/2017 e 8.468/2017. Observa-se que somente
a meta de arrecadação de receita primária não foi
cumprida.
www.tce.es.gov.br

RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que
houve uma arrecadação de 97,20% (noventa e sete
vírgula vinte pontos percentuais) em relação à receita
prevista:
Tabela 5: Execução orçamentária da receita Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
A receita orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
Tabela 6): Receita Orçamentária por categoria econômica
(consolidado) Em R$ 1,00
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
A execução orçamentária consolidada representa
89,92% (oitenta e nove vírgula noventa e dois pontos
percentuais) da dotação atualizada, conforme se
evidencia na tabela a seguir:
Tabela 7): Execução orçamentária da despesa Em R$
1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
A despesa orçamentária, segundo a classificação por
categoria econômica, é a que segue:
(TABELA)
A execução orçamentária evidencia um resultado
superavitário no valor de R$3.395.932,08 (três milhões
trezentos e noventa e cinco mil novecentos e trinta e dois
reais e oito centavos), conforme demonstrado a seguir:
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Tabela 9): Resultado da execução orçamentária
(consolidado) Em R$ 1,00
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
4.3.1 Aplicação de Recursos por Função de Governo e
Categoria Econômica
As tabelas a seguir (10, 11 e 12) apresentam os valores
orçados e executados por funções de governo, bem
como por grupo de natureza da despesa previstos no
orçamento do município, contemplando, deste modo,
um resumo do total da destinação dos recursos aplicados:
Tabela 10): Aplicação Recursos por Função de Governo
Em R$ 1,00 (TABELA)
4.3.2 Utilização dos recursos obtidos a �tulo de
compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural (recursos de royalties)
O recebimento de recursos pelo município a �tulo de
compensação financeira pela exploração de petróleo
e gás natural (recursos de royalties) possuem fontes
específicas para controle do recebimento e aplicação.
Nesse sentido, a tabela a seguir evidencia o recebimento
e aplicação de tais recursos, no exercício, nas fontes
604 “royalties do petróleo recebidos da união” e 605
“royalties do petróleo estadual” (Lei Estadual nº.
8.308/2006):
Tabela 13): Aplicação Recursos Royalties (Função/
Programa) Em R$ 1,00
Constatou-se do Balanço Patrimonial que a fonte de
recursos 604 – Royalties do Petróleo, evidenciada
na tabela anterior, iniciou o exercício com superávit

financeiro de R$ 16.061.086,75 (dezesseis milhões
sessenta e um mil oitenta e seis reais e setenta e
cinco centavos), e também encerrou superavitária, no
montante de R$20.053.863,46 (vinte milhões cinquenta
e três mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e
seis centavos).
No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com superávit de R$ 7.445.354,96 (sete
milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e R$
9.022.816,60 (nove milhões vinte e dois mil oitocentos
e dezesseis reais e sessenta centavos) respectivamente.
Verificou-se, ainda, do balancete da despesa executada,
se houve utilização de recursos de royalties para
pagamento de dívidas ou remuneração do quadro
permanente de pessoal e comissionados, diretamente
das fontes 604 e 605, não havendo evidências do
descumprimento do art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e
art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
4.3.1.1 Valores recebidos a �tulo de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural
divergem quanto ao saldo bancário
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
Observou-se, do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o
exercício com superávit financeiro de R$16.061.086,75
(dezesseis milhões sessenta e um mil oitenta e seis
reais e setenta e cinco centavos), e também encerrou
superavitária, no montante de R$20.053.863,46 (vinte
www.tce.es.gov.br

milhões cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e três
reais e quarenta e seis centavos).
Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se
que foram recebidos no exercício R$ 3.992.776,71 (três
milhões novecentos e noventa e dois mil setecentos e
setenta e seis reais e setenta e um centavos) e gastos R$
0,00 (zero real).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final do
exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados (em
R$):
(TABELA)
Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que a fonte de recursos nº 604 deveria apresentar um
saldo em conta bancária próximo a R$ 20.053.863,46
(vinte milhões cinquenta e três mil oitocentos e sessenta
e três reais e quarenta e seis centavos).
Contudo, só consta do Termo de Verificação de Disponível
- TVDISP consolidado o montante de R$ 445,09
(quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).
Portanto, há indícios de transferência financeira ocorrida
da conta de royalties para as demais contas do município.
No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com superávit de R$ 7.445.354,96 (sete
milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e R$
9.022.816,60 (nove milhões vinte e dois mil oitocentos
e dezesseis reais e sessenta centavos) respectivamente.
Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se
que foram recebidos no exercício R$ 1.577.461,64 (um
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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milhão quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos
e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e
gastos R$ 0,00 (zero real).

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço
Financeiro:
Tabela 14): Balanço Financeiro (consolidado) Em R$ 1,00

situação patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação.

Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final do
exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados (em
R$):

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial
do município, no encerramento do exercício em análise:

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades
apresentado nos termos de verificação:

Tabela 17): Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)
Em R$ 1,00

(TABELA)
Da análise das informações acima transcritas, concluise que a fonte de recursos nº 605 deveria apresentar
um saldo em conta bancária próximo a R$ 9.022.816,60
(nove milhões vinte e dois mil oitocentos e dezesseis
reais e sessenta centavos).
Contudo, só consta do Termo de Verificação de
Disponível - TVDISP consolidado o montante de R$
9.814,68 (nove mil oitocentos e quatorze reais e sessenta
e oito centavos). Portanto, há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.
Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as justificativas que julgar necessárias,
acompanhadas de documentos de prova, alertando-o
que os recursos de royalties utilizados em fim vedado são
passíveis de devolução à conta com recursos próprios.
EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço
Financeiro, compreende a execução das receitas e das
despesas orçamentárias, bem como os recebimentos
e pagamentos de natureza extraorçamentários, que,
somados ao saldo do exercício anterior, resultará no
saldo para o exercício seguinte.

Tabela 15): Disponibilidades Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio público,
provocam alterações nos elementos patrimoniais,
reﬂetindo em resultados aumentativos ou diminutivos
no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidencia um resultado patrimonial superavitário no
valor de R$ 11.066.503,85 (onze milhões sessenta e seis
mil quinhentos e três reais e oitenta e cinco centavos).
Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais
quantitativas reﬂetiu positivamente no patrimônio do
município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as
variações quantitativas ocorridas no patrimônio:
Tabela 16): Síntese da DVP (consolidado) Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente,
é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da
www.tce.es.gov.br

Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo
não
circulante
Patrimônio líquido

2017
26.469.015,77
223.725.522,15
6.379.747,84
7.217.125,55

2016
23.194.375,83
218.276.183,06
3.703.945,75
12.235.452,46

236.597.664,53

225.531.160,68

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro
apurado no “Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial
e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
(Fonte de Recursos):
Tabela 18): Resultado financeiro Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
O superávit financeiro, representado pela diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura
de créditos adicionais, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 43,
da Lei 4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a
pagar, processados e não processados, evidenciada no
Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Tabela 19): Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00

4.320/64.

municipal.

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se incompatibilidade no
resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado,
conforme se demonstra:

O município não possui RPPS cadastrado no sistema
CidadES, mas arcou com as despesas previdenciárias
pertinentes a servidores municipais.

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
6.1 DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE
RECURSOS
Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se déficit financeiro nas fontes
de recursos especificadas a seguir, não suportado por
superávit financeiro da conta de recursos ordinários,
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros:
(Tabela)
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se citar o responsável
para que apresente as justificativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das
contas públicas.
6.2 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE
RECURSOS EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
CAIXA)
Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº

O resultado acima é inconsistente com o apurado por
este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 26
deste relatório, tendo como base o Termo de Verificação
de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e
Demonstração da Dívida Flutuante. Embora o conceitos
utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do utilizado na
apuração do resultado financeiro, foi possível identificar
a incoerência.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justificativas e/ou documentos que
esclareçam este indicativo de irregularidade.
6.3. NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO
Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade
Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXOD) que o
município empenhou e liquidou, em 2017, um valor de
R$ 2.296.751,05 (dois milhões duzentos e noventa e seis
mil setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)
em aposentadorias e pensões pertinentes à previdência
www.tce.es.gov.br

Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo
não circulante do município, nas rubricas provisões
matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
justificar-se.
GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Art. 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e
art. 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus
arts. 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal
pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro
Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório
dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos
e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente
explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações
que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é
aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL),
que por sua vez, segundo definição da Secretaria do
Tesouro Nacional:
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É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes
do ente da Federação, deduzidos alguns itens
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não
cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos
legais.
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício
de 2017, que, conforme planilha APÊNDICE A deste
relatório, totalizou R$ 114.815.071,59 (cento e quatorze
milhões oitocentos e quinze mil setenta e um reais e
cinquenta e nove centavos).
Constatou-se, com base na documentação que integra
a prestação de contas, que as despesas com pessoal
executadas pelo Poder Executivo atingiram 46,39%
(quarenta e seis vírgula trinta e nove pontos percentuais)
da receita corrente líquida ajustada, conforme
demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na
tabela a seguir:
Tabela 20) Despesas com pessoal – Poder Executivo Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento
do limite de pessoal do Poder Executivo em análise.
No que se refere às despesas totais com pessoal,
consolidando o Poder Executivo e o Poder Legislativo,
constatou-se que essas despesas atingiram 49,43%
(quarenta e nove vírgula quarenta e três pontos
percentuais) em relação à receita corrente líquida
ajustada, conforme evidenciado resumidamente na
tabela a seguir:

Tabela 21) Despesas com pessoal – Consolidado Em R$
1,00

crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham
constado como receitas no orçamento.

Descrição
Receita Corrente Líquida
Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% Apurado (DTP / RCL
Ajustada)

A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa
o montante da dívida consolidada deduzido o saldo
relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa
e demais haveres financeiros).

Valor
114.815.071,59
56.753.868,94
49,43%

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento
do limite de pessoal consolidado.
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e
com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida
consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde
ao montante total das obrigações financeiras, apurado
sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da
administração indireta), assumidas: a) pela realização de
operações de crédito com a emissão de �tulos públicos,
para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses
(dívida mobiliária); b) pela realização de operações de
crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual),
convênios ou tratados, para amortização em prazo
superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de
www.tce.es.gov.br

No uso de suas competências constitucionais (art.
52 da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução
40/2001, disciplinado que a dívida consolidada líquida
dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita
corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes
da prestação de contas anual do município, ao final
do exercício em análise, a dívida consolidada líquida
representou 0,00% (zero ponto percentual) da receita
corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a
seguir:
Tabela 22): Dívida Consolidada Líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita Corrente Líquida - RCL
% da dívida consolidada
líquida sobre a RCL

Valor
6.754.892,77
15.349.254,53
0,00
114.815.071,59
0,00%

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou
o limite previsto (120% da receita corrente líquida),
estando em acordo com a legislação supramencionada.
7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE
GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
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Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167,
III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

receita corrente líquida para o comprometimento anual
com amortizações, juros e demais encargos da dívida
consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar
de operações de crédito já contratadas e a contratar.

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

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

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

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

A Constituição da República outorgou a competência
ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno
dos municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal (art. 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo
sobre os limites para a contratação das operações
de crédito pelos municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização,
conforme art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de
crédito interno e externo devem limitar-se a:
• 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida
para o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro;
• 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da

• Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada
líquida, definido na Resolução nº 40, de 2001, do Senado
Federal;
• Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal
previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
• Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado
com a União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação
de Receitas Orçamentárias (ARO), o Senado Federal
definiu, conforme art. 10 da Resolução 43/2001, que o
saldo devedor dessas operações não poderá exceder,
no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete
por cento) da receita corrente líquida, observando-se
ainda, as disposições contidas nos arts. 14 e 15 daquela
resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas
demonstrações contábeis que integram a prestação
www.tce.es.gov.br

de contas, os montantes e limites de operações de
crédito contratadas pelo município, apurados ao final do
exercício em análise:
Tabela 23): Operações de Crédito (Limite 16% RCL) Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 24): Garantias Concedidas (Limite 22% RCL) Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Tabela 25): Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
De acordo com os demonstrativos encaminhados
não foram extrapolados, no exercício, os limites de
contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente
Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento
de contragarantias.
7.4 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E
DOS RESTOS A PAGAR
O passivo financeiro das entidades públicas é composto
de valores devidos cujo pagamento independe de
autorização orçamentária, uma vez que a obrigação
já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não
está atrelado ao orçamento, como as consignações e
depósitos de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas
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pelo ente público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964
conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte
forma, em seu art. 36:

despesa orçamentária que se encontrar empenhada,
mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não
processados.

2017) são as que seguem:

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro
distinguindo-se as processadas das não processadas.

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se
origina os restos a pagar, a LRF estabelece expressamente
a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade
específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:

(TABELA)

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço
foi prestado ou o material adquirido foi entregue pelo
fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e
em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo
empenho foi legalmente emitido, porém o objeto
adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço
correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor,
estando, portanto, pendente de regular liquidação e
pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito
para os restos a pagar processados e não processados:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos
para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi
verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a
Administração não poderá deixar de cumprir com a
obrigação de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de
contrato e convênios que se encontram em plena
execução, não existindo o direito líquido e certo do
credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a

Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a
finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar (Anexo 5), que tem como propósito
dar transparência ao montante disponível para fins da
inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas,
evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para
cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF).

Tabela 26): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar R$ 1,00
* Incluídas as despesas de exercícios anteriores
empenhadas, liquidadas e pagas no exercício financeiro
de 2018.
** Valor coberto pelo superávit de recursos próprios.
7.4.1 Da vedação para inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente
(art. 55 da LRF)
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao
dispor sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em
seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não
processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade
de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

O demonstrativo também possibilita a verificação
do cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no
último ano de mandato da gestão administrativofinanceira de cada órgão referido no art. 20 da mesma
lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as
obrigações de despesa contraídas.

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

Desta forma, com base nos preceitos legais e
regulamentares anteriormente mencionados, e ainda,
considerando-se as informações encaminhadas pelo
responsável em sua prestação de contas, verificou-se
que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório
de Gestão Fiscal do Poder Executivo (3º quadrimestre de

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a
renúncia de receita, estabeleceu que a concessão
ou ampliação de incentivo ou bene�cio de natureza
tributária, da qual decorra renúncia de receita,
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
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Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que foi
observado o limite de inscrição de restos a pagar não
processados pelo Poder Executivo.
7.5 RENÚNCIA DE RECEITA
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sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
• Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
• Estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
O art. 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas
Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos,
o da estimativa e compensação da renúncia de receita e
o da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão
da renúncia de receita, tem por objetivo tornar
transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou
ampliação dos bene�cios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para
o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de
receita.
GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da

República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os
municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos
de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60%
dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o
pagamento dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 27,12% (vinte e sete vírgula doze
pontos percentuais) da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme
planilha de apuração, APÊNDICE D deste relatório,
resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 27): Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos
profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício, constatou-se, com base na documentação que
www.tce.es.gov.br

integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 63,92% (sessenta e três vírgula noventa e
dois pontos percentuais) das receitas provenientes
do Fundeb, conforme demonstrado na planilha de
apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na
tabela a seguir:
Tabela 28): Destinação de recursos do FUNDEB prof.
Magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes
do FUNDEB
Valor
destinado
ao
pagamento dos profissionais
do magistério
% de aplicação

Valor
26.324.621,72
16.826.363,35
63,92

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de
60% do FUNDEB com Magistério.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Art. 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº
29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou art. ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo
a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes
da federação, de recursos provenientes de impostos e
transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no art. 198 da CF/88, que lei
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complementar estabeleceria:
• Os percentuais mínimos das receitas de impostos e
transferências a serem aplicados, anualmente, pela
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
• Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados
à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;
• As normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal; e
• As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela
União.
Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar
141, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição
da República, estabelecendo os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas três esferas de governo; e a transparência,
visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da
aplicação dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou
estabelecido, pelo art. 7º, que os municípios e o Distrito
Federal aplicarão anualmente em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento)
da arrecadação dos impostos a que se refere o art.
156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea
“b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da
Constituição da República.

Avaliou-se, com base na documentação que integra a
prestação de contas anual, que o município, no exercício
em análise, aplicou 21,20% (vinte e um vírgula vinte
pontos percentuais) da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, em ações
e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado
na planilha de apuração, APÊNDICE E deste relatório, e
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 29): Aplicação recursos em ações serviços
públicos saúde Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite
mínimo constitucional previsto para aplicação de
recursos em ações e serviços públicos de saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb) e atribuiu aos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência fiscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são
colegiados compostos por, no mínimo, nove membros,
sendo:
• 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;
• 1 (um) representante dos professores da educação
básica pública;
www.tce.es.gov.br

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

em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela
aprovação das contas.

parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das
normas estatuídas na Lei Complementar.

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

A Instrução Normativa TC 43/2017 disciplinou a
obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de
Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na
forma dos arts. 34 a 37 da Lei Complementar Federal
141/2012.

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

Avaliou-se o documento que foi encaminhado como
parecer do Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício em análise,
e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação
das contas.
9. TRANSFERÊNCIAS
LEGISLATIVO

DE

RECURSOS

AO

PODER

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre
os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da
organização do Estado.

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

Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder
Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo
e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.

No § 1º do art. 36, determinou-se aos entes da Federação,
a obrigatoriedade de comprovação de elaboração do
relatório detalhado referido anteriormente, mediante
o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho
de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao
da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir

Com base na documentação que integra a prestação de
contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, a �tulo de duodécimo
(planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no
decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:
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Tabela 30): Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017.
Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu
recursos ao Poder Legislativo acima do limite permitido.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu art. 74, determina que
deverá ser mantido pelos Poderes sistemas de controle
interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este
controle deverá ter como objeto, conforme exposto
abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob

pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução
257/2013, esta Corte de Contas dispôs sobre a criação,
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de
Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”,
e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados
atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da Instrução Normativa TC 43/2017 previsão
para encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte
documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de
ação para implantação do Sistema de Controle Interno
(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno, assinado por seu
responsável, contendo os elementos previstos no Anexo
II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da
LC nº 621/2012 c/c art. 122, § 5º do RITCEES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c art. 4º da Resolução
TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando
ter tomado conhecimento das conclusões contidas no
parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema
de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do
art. 4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, constatase que o sistema de controle interno foi instituído pela
Lei municipal 3.154/2012 alterada pela Lei 3.226/2013,
sendo que a Câmara Municipal subordina-se à unidade
de controle interno do Executivo Municipal.
www.tce.es.gov.br

A documentação estabelecida na Instrução Normativa
TC 34/2015 foi encaminhada, nos termos previstos
pela regulamentação, sendo que não foram apontados
indicativos de irregularidades.
MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES
não foram constatadas ações pertinentes ao exercício
em análise.
ANÁLISE DE
CONTÁBEIS)

CONFORMIDADE

(DEMONSTRATIVOS

CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos
de controle predefinidos, foi realizada a análise de
consistência dos dados encaminhados pelo responsável
e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada
subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 31) Restos a Pagar não Processados
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
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Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço
Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise da execução orçamentária na dotação Reserva
de Contingência informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000;art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço
Orçamentário, se houve execução de despesa
orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 34) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Valores
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 36) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
115.049.284,50
Balanço Orçamentário (b)
115.049.284,50
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

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

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informado no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes
de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço
Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço
Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

(Tabela)

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

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

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

Entende-se que o total da despesa orçamentária
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve
ser igual ao total da despesa orçamentária informado

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial

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

www.tce.es.gov.br
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(coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais
e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve
ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido
do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores

partidas dobradas.

Anual/2017

Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada

Essa matéria foi tratada no item 4.1 deste RT.

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação
orçamentária atualizada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 41) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
115.049.284,50
Dotação Atualizada (b)
127.947.175,95
Execução da despesa em -12.897.891,45
relação à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à
dotação atualizada.
Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à
receita prevista atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço
Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita
prevista, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Tabela 42): Planejamento Orçamentário
Dotação Atualizada – BALORC 127.947.175,95
(a)
Receita Prevista Atualizada – 121.855.000,00
BALORC (b)
Dotação a maior (a-b)
6.092.175,95

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das

Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas

Base Legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

www.tce.es.gov.br

12.1.13 Análise da despesa executada em relação à
receita realizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no
Balanço Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa
executada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
(Tabela)
Fonte: Processo TC 3.726/2018 - Prestação de Contas
Anual/2017
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução
orçamentária da despesa em valores superiores à receita
realizada.
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Legal: Lei Municipal nº 3174/2012; arts. 37, incisos X
e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.
A Lei Municipal 3174/2012 fixou os subsídios do Prefeito
e do Vice-Prefeito, para a legislatura 2013/2016, em R$
12.700,00 e R$ 6.350,00, respectivamente.
Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do VicePrefeito referentes ao exercício de 2017, verifica-se que
o Prefeito, percebeu R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos
reais) mensais a �tulo de subsídio no período; e o VicePrefeito, percebeu R$ 6.350,00 (seis mil e trezentos e
cinquenta reais) mensais a �tulo de subsídio no período.
Diante do exposto, constata-se que as despesas com
a remuneração desses Agentes Políticos, durante
o exercício 2016, estão em conformidade com o
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

367

ATOS DA 1a CÂMARA

mandamento legal.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, reﬂetiu a
atuação do prefeito municipal responsável pelo governo
no exercício de 2017, chefe do Poder Executivo municipal,
no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do
município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
teve por base as informações apresentadas nas peças
e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
43/2017.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam
na opinião pela citação do responsável, com base no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012:
II.3 DO MÉRITO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Preliminarmente, entendo pertinente realçar as
inovações trazidas em abril de 2018, pela Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB),
regulamentada pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro
de 1942, em que foram inseridas fortes alterações
introduzidas pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018,
dentre elas a inclusão do art. 28, a saber:
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou
erro grosseiro.

Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a
responsabilização do agente público à prática de ato
doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro,
restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização
de agentes públicos por atuação culposa.
Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar
o significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo
sua definição no §1º do art. 28, tal dispositivo foi
vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de
interpretar este conceito que carrega o conteúdo jurídico
indeterminado.
É imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário
de erro escusável, sendo, portanto, injustificável por
ofender conhecimentos ou deveres elementares e,
mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação
culposa que pode ser decorrente de uma atitude
imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero
equívoco justificável.
Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas:
[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando
o agente público incorrer em negligência, imprudência
ou imperícia irrecusáveis no exercício de seu mister
(por exemplo, quando expedir um ato administrativo
de cassação de uma licença, com base numa legislação
revogada). Não se trata de violar a probidade, por
divergência de interpretações com o seu controlador,
mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a
função pública. (O artigo 28 da nova LINDB: um regime
jurídico para o administrador honesto. Disponível em <
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindbregime-juridico-administrador-honesto> Acesso em
25/05/2018)
www.tce.es.gov.br

Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada
ao de culpa grave e, sendo assim, revela que a inovação
legislativa está em plena harmonia com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
ao avaliar o elemento subjetivo do ato culposo de
improbidade administrativa, tratado no art. 10, da
Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), firmou o mesmo pensamento:
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 - PE
(2016/0189390-1)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: HAMILTON JEFFERSON CORREIA DE
ALENCAR BARROS
ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO - PE005807
CHRISTIANA LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) PE025183
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 458, I E II,
459 E 515, CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA
AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a atuação do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do art. 10. Precedente: EREsp 479.812/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
27/09/2010 (julgado em 8/2/2018)
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 - RS
(2011/0241410-6)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS E
OUTROS
ADVOGADO: SALO DE CARVALHO E OUTRO(S) - RS034749
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

anímico vetor da conduta perpetrada pelos agentes
condenados.

ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS SE000000M

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

INTERES.: UNIÃO

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 PB (2013/0342513-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERES.: ELMA MARIA ANDRADA LOPES

AGRAVADO: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E OUTRO(S) RS045729

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

INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E OUTROS

AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS

EMENTA

AGRAVADO: SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A
OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ELEMENTO SUBJETIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
SANÇÕES.
PROPORCIONALIDADE
DAS
PENAS.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. As instâncias ordinárias foram claras em especificar
a existência de todos os elementos necessários à
condenação pela prática de ato de improbidade
administrativa, inclusive no que diz respeito ao elemento

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MEDEIROS
AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO - PB008916
AGRAVADO: VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: CLÁUDIO BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) PB009313
AGRAVADO: ARCO-ÍRIS CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO PEREIRA
www.tce.es.gov.br

EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM
FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO
E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática
que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal
de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara
improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada
pelo agravante, na qual postula, com fundamento nos
arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a condenação dos
ora agravados pela prática de atos de improbidade
administrativa, consubstanciados em irregularidades em
procedimentos licitatórios, realizados pelo Município de
Assunção/PB, para execução de obras custeadas com
verbas oriundas de convênio firmado com o Ministério
das Cidades.
III. Em se tratando de improbidade administrativa, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “a improbidade é ilegalidade
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da
conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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do STJ considera indispensável, para a caracterização
de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, Documento:
61172580 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe:
16/11/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe
de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/
CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
de 31/03/2014. (julgado em 7/11/2017)
Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da
culpa grave, vale também registrar o que preleciona
Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato
culposo de improbidade administrativa. Vejamos:
[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres
objetivos de cuidado. Não tratamos, com efeito, de uma
falta de observância qualquer dos deveres de uma boa
administração, mas de enganos grosseiros, da culpa
manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz
da racionalidade que se espera dos agentes públicos e de
padrões objetivos de cuidados. (Teoria da Improbidade
Administrativa, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 246-247).
Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em
consonância com entendimento doutrinário e
jurisprudencial pátrios.
Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se identificada
uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou,

ainda, culpa grave, – requisitos exigidos pela LINDB que
sinalizam a alta reprovabilidade e censurabilidade do ato
praticado – autorizada estará a manutenção de sanções,
uma vez que nestes casos, ausentes os elementos
excludentes da culpabilidade e da ilicitude da conduta
analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação
equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por
irregular.
Na linha de intelecção da LINDB, passo a análise da
defesa, quando da apreciação das irregularidades
individualmente tratadas nos tópicos a seguir:
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva 00782/2019-1, abaixo
transcrita:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SEM AUTORIZAÇÃO
LEGAL (item 4.1.1 do RT 551/2018)
Base Legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de
1988 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964.
TEXTO DO RT
Compulsando os documentos enviados a este Tribunal
de Contas, especificamente o arquivo DEMCAD
(Demonstrativo dos Créditos Adicionais), verificou-se
que foram abertos créditos adicionais suplementares e
especiais com base na Lei Municipal 3.391/2016 (LOA)
no montante de R$ 33.315.101,59 (trinta e três milhões
trezentos e quinze mil cento e um reais e cinquenta e
nove centavos), sendo que deste total R$12.000,00
(doze mil reais) referiam-se aos créditos especiais.
Ocorre que tais créditos somente por lei específica
www.tce.es.gov.br

poderiam ser incorporados ao orçamento vigente.
Assim, sugere-se citar o gestor para os esclarecimentos
devidos.
JUSTIFICATIVAS
Na verdade o Crédito Especial no valor de R$ 12.000,00
constante da ﬂ. 179 do arquivo DEMCAD, efetivamente
foi aberto por meio do Decreto nº 13.378, de 08/12/2017
e a sua autorização se deu por meio da Lei nº 3.437,
de 30 de novembro de 2017, doc. 01, ou seja, uma
Lei específica, conforme regulam os artigos 167, V, da
Constituição Federal de 1988 e 42 da Lei Federal 4.320/
1964, como bem observou o autor do RT.
Assim, o que houve foi apenas um equívoco na hora
de efetuar o cadastro do crédito especial no sistema
informatizado de contabilidade, pois, ao invés de ser
informado a Lei 3.437/2017 que de fato autorizou
a abertura do crédito especial, foi informado a Lei
Orçamentária Anual, Lei nº 3391/2016.
Esclarecido o equívoco e comprovado que o crédito
especial tido por irregular foi de fato autorizado com
base em uma Lei especifica — Lei 3.437/2017 —
conforme requer a CF e a Lei 4.320/64 e não por meio
da LOA conforme consta do arquivo DEMCAD, justificado
está o indicativo de irregularidade, o que motiva o seu
afastamento.
Há de se registrar que a partir do exercício de 2018 foi
efetuada pela empresa desenvolvedora do sistema
Informatizado de Gestão Pública uma atualização do
sistema que não mais permite esse tipo de equívoco, ou
seja, se no momento do cadastramento de um crédito
adicional especial for informado pelo operador do
Sistema como instrumento legal de abertura a LOA, o
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mesmo não permite a conclusão da operação indicando
que a mesma contém erro.

setenta e seis reais e setenta e um centavos) e gastos R$
0,00 (zero real).

ANÁLISE

Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
final da respectiva conta não confere com o saldo final do
exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados (em
R$):

Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se que a impropriedade apontada decorreu
de falha no preenchimento do Demonstrativo
de Créditos Adicionais – DEMCAD, o qual deixou
de indicar a Lei 3.437/2017 (cópia anexa à Peça
Complementar 1834/2019-1) para o crédito especial de
R$12.000,00, identificado na análise inicial, informando,
equivocadamente, o número da Lei Orçamentária Anual.
Considerando que restou comprovada a autorização
legal específica para o crédito especial aberto, sugere-se
que seja afastado o indicativo de irregularidade.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL DIVERGEM QUANTO AO SALDO BANCÁRIO
(item 4.3.1.1 do RT 551/2018)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei
Estadual 10720/2017.
TEXTO DO RT
Observou-se, do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a
fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o
exercício com superávit financeiro de R$16.061.086,75
(dezesseis milhões sessenta e um mil oitenta e seis
reais e setenta e cinco centavos), e também encerrou
superavitária, no montante de R$20.053.863,46 (vinte
milhões cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e três
reais e quarenta e seis centavos).
Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se
que foram recebidos no exercício R$ 3.992.776,71 (três
milhões novecentos e noventa e dois mil setecentos e

(TABELA)
Da análise das informações acima transcritas, conclui-se
que a fonte de recursos nº 604 deveria apresentar um
saldo em conta bancária próximo a R$ 20.053.863,46
(vinte milhões cinquenta e três mil oitocentos e sessenta
e três reais e quarenta e seis centavos).
Contudo, só consta do Termo de Verificação de
Disponível - TVDISP consolidado o montante de R$
445,09 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove
centavos). Portanto, há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.
No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties
do Petróleo Estadual, iniciou e encerrou o exercício
financeiro com superávit de R$ 7.445.354,96 (sete
milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e R$
9.022.816,60 (nove milhões vinte e dois mil oitocentos
e dezesseis reais e sessenta centavos) respectivamente.
Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se
que foram recebidos no exercício R$ 1.577.461,64 (um
milhão quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos
e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e
gastos R$ 0,00 (zero real).
Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo
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final da respectiva conta não confere com o saldo final do
exercício. Ao se efetuar os cálculos das movimentações
do período, observou-se os seguintes resultados (em
R$):
(TABELA)
Da análise das informações acima transcritas, concluise que a fonte de recursos nº 605 deveria apresentar
um saldo em conta bancária próximo a R$ 9.022.816,60
(nove milhões vinte e dois mil oitocentos e dezesseis
reais e sessenta centavos).
Contudo, só consta do Termo de Verificação de
Disponível - TVDISP consolidado o montante de R$
9.814,68 (nove mil oitocentos e quatorze reais e sessenta
e oito centavos). Portanto, há indícios de transferência
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais
contas do município.
Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as justificativas que julgar necessárias,
acompanhadas de documentos de prova, alertando-o
que os recursos de royalties utilizados em fim vedado são
passíveis de devolução à conta com recursos próprios.
JUSTIFICATIVAS
Inicialmente insta registrar que quanto às
disponibilidades financeiras por fonte de recursos
demonstrados no arquivo BALPAT, de fato, por questões
de saldos acumulados de exercícios anteriores quando
ainda não havia controle de saldos por fonte de recursos,
esses se mostram divergentes dos saldos financeiros
demonstrados no arquivo TVDISP, no entanto, conforme
devidamente justificado no item 6.1 do RT — próximo
item justificado — em 30/11/2018 tal situação foi
regularizada e os saldos das disponibilidades constantes
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do BALPAT levantado naquela data, doc. 02, guardam
consonância com os sados financeiros demonstrados no
arquivo TVDISP da mesma data, doc. 03.
Registre-se que tais regularizações não poderiam ser
retroativas a 2017 porque isto significaria alterar ou
substituir peças do Balanço após a sua apresentação, o
que e taxativamente proibido por normativo do Conselho
Federal de Contabilidade e pacificado nesta Corte.
Registre-se ainda que não está sendo apresentado o
BALPAT e o TVDISP com data de 31/12/2017 em virtude
de PCA do exercício em curso ainda se encontrar em fase
de fechamento.
Dito isto, passemos as questões de possíveis
transferências de recursos das fontes 604 e 605 para
outras contas bancárias.
Quanto a fonte 604 — Royalties do Petróleo (Federal),
registre-se que a conta bancária está cadastrada no
arquivo TVDISP à ﬂ. 52 identificada exatamente pela
Fonte 604, da qual estamos encaminhando em anexo,
doc. 04, o extrato bancário contábil da conta bancária
9.024—7, Banco do Brasil no decorrer do exercício de
2017, demonstrando que todo o recurso recebido na
mesma foi movimentado exclusivamente na respectiva
conta bancária, inclusive demonstrando que o saldo
bancário em 31/12/2017 é idêntico ao levantado pelo RT,
ou seja, R$ 445,09, não se constatando que tenha havido
transferências para outras contas bancárias conforme
aventado pelo autor do RT, comprovando assim não
existir o indicativo de irregularidade em questão.
Registre-se ainda que os pagamentos realizados em favor
do INSS referem-se a contribuições retidas de terceiros e
recolhidas em favor do INSS.

No entanto, no que se refere as despesas ocorridas
por esta fonte, por um erro quando da elaboração da
proposta orçamentária para o exercício em apreço, não
foi criada uma destinação específica para as despesas
que correriam a fonte 604, sendo a mesma movimentada
como se fossem recursos ordinários.

Insta esclarecer que por força do que dispõe o art. 14
da Lei Complementar 141/12, de 13 de janeiro de 2012,
que regulamenta o % 3º do art. 198 da CF, o Fundo
que gere os recursos destinados a saúde no Município
obrigatoriamente tem que estar constituído como
Unidade Gestora e Orçamentária, senão vejamos:

Tal fato foi corrigido ainda em 2018 quando da elaboração
da proposta orçamentária para 2019, conforme
demonstra o relatório denominado “Comparativo
por Fonte de Recurso”, doc. 05, onde se encontra em
destaque uma receita e despesa de igual valor, ou seja,
R$ 3.402.500,00.

Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
em funcionamento pela administração direta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos
recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde,
ressalvados os recursos repassados diretamente às
unidades vinculadas ao Ministério da Saúde. (grifamos).

Quanto a fonte 605 — Royalties do Petróleo Estadual,
registre-se que a conta bancária está cadastrada no
arquivo TVDISP à ﬂ. 58 identificada exatamente pela
Fonte 605, da qual estamos encaminhando em anexo,
doc. 06, o extrato bancário contábil da conta bancária
11.675.691, Banco Banestes no decorrer do exercício de
2017, demonstrando a real movimentação dos referidos
recursos, inclusive demonstrando que o saldo bancário
em 31/12/2017 é idêntico ou levantado pelo RT, ou seja,
R$ 9.814,68.
Registramos que toda a movimentação de recebimento
de receitas e pagamento de despesas por essa fonte,
também ocorreu na referida conta a exceção no que
se refere as despesas cujas movimentações estão
detalhadas na tabela abaixo, devidamente acobertadas
pelo que dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 8.308, de
12 de junho de 2006 e alterações posteriores que Cria o
Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais e dá
outras providências, a saber:
(TABELA)
www.tce.es.gov.br

Assim, em virtude do disposto acima, os recursos
destinados ao Fundo Municipal de Saúde originários da
Fonte 605 — Royalties Estadual, são transferidos para a
conta bancária principal do Fundo e desta para a conta
de investimento do Fundo, conforme demonstram os
docs. 07 a 12, onde consta em cada documento a conta
na qual os recursos deram entrada no Fundo Municipal
de Saúde — Conta BB 10.010-2; a transferência para a
conta 06.624.060-0 — Conta de Investimento do Fundo
onde está registrado o pagamento no mesmo valor
recebido e as ordens de pagamentos demonstrando
que as despesas pagas se referem a obras e instalações
— elemento 44905100 — ou equipamento e material
permanente — elemento 44905200, cumprindo assim o
disposto no art. 3º, inciso IV da Lei 8.308, ou seja, que
umas das destinações permitidas com os recursos dos
royalties estadual e investimento e em saúde.
Registre-se que os documentos de 07 a 12 se encontram
na mesma ordem de transferência em que ocorreram os
recursos para o Fundo Municipal de Saúde descrito na
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tabela acima.
No entanto, no que se refere as despesas ocorridas
por esta fonte, por um erro quando da elaboração da
proposta orçamentária para o exercício em apreço, não
foi criada uma destinação específica para as despesas
que correriam a fonte 605, sendo a mesma movimentada
como se fossem recursos ordinários.
Tal fato foi corrigido ainda em 2018 quando da elaboração
da proposta orçamentária para 2019, conforme
demonstra o relatório denominado “Comparativo
por Fonte de Recurso”, doc. 05, onde se encontra em
destaque uma receita e despesa de igual valor, ou seja,
R$ 2.002.500,00.
Assim, uma vez justificado - em que pese a falha em não
se destinar no orçamento da despesa os recursos das
fontes 604 e 605 — o que foi corrigido em 2018 para o
orçamento de 2019, conforme doc. 05 nas suas fontes
específicas - o que induziu o autor do RT a concluir
que os mesmos não estavam sendo movimentados em
suas contas bancárias exclusivas – resta comprovado
pelos documentos acostados que isso de fato não
ocorreu, devendo ser afastado o presente indicativo de
irregularidade.
ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se que o município deixou de criar
destinação específica para as despesas executadas com
recursos de royalties (fontes 604 e 605), culminando
na impropriedade apontada. Além disso, o gestor
reconhece que haviam divergências nas disponibilidades
financeiras evidenciadas por fonte de recursos no anexo
ao Balanço Patrimonial, com relação ao demonstrado no

Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras –
TVDISP. No entanto, afirma o defendente que “tal fato
foi corrigido ainda em 2018 quando da elaboração da
proposta orçamentária para 2019”. Por fim, ressalta que
todas as movimentações de receita e despesa ocorreram
em contas bancárias específicas.
É possível verificar dos extratos de movimentação das
contas bancárias 9.024-7 Banco do Brasil e 11.675.691
Banestes (Peças Complementares 1837/2019-9 e
1838/2019-3) que houve utilização dos referidos
recursos, justificando a redução dos saldos bancários
e, consequentemente, comprovando que não houve
transferência dos recursos das contas de royalties para
as demais contas do município.
Ante todo o exposto e considerando que há consonância
entre os saldos bancários e a movimentação dos
recursos de royalties, sugere-se afastar o indicativo de
irregularidade apontado.
DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE RECURSOS
(item 6.1 do RT 551/2018)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
TEXTO DO RT
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se déficit financeiro nas fontes
de recursos especificadas a seguir, não suportado por
superávit financeiro da conta de recursos ordinários,
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros:
(TABELA)
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
www.tce.es.gov.br

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se citar o responsável
para que apresente as justificativas e/ou documentos
que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das
contas públicas.
JUSTIFICATIVAS
Inicialmente insta registrar que indicativo de
irregularidade semelhante foi apontado no Relatório
Técnico 01108/2017-7, Processo TC-05166/2017-2 que
cuida das contas de Prefeito do município referente ao
exercício de 2016.
Por ocasião da justificativa apresentada, foi informado
que tal situação advinha de saldos acumulados de
exercícios anteriores nos quais ainda não havia controle
por fontes de recursos e que tais saldos anteriores
estavam provocando as inconsistências apontadas no RT.
Ao analisar tal justificativa a área técnica não as acatou e
manteve o indicativo de irregularidade.
Quando do julgamento do processo na Primeira Câmara
desta Corte, o Conselheiro Rodrigo Chamoun em Voto
Vista - evento eletrônico 226 do citado Processo determinou uma diligência para que fosse apresentado
no prazo determinado os ajustes contábeis necessários
para a correta apuração do superávit financeiro por
fonte de recursos.
Registre-se que em seu Voto, o Conselheiro fez menção
que em 2017 a situação dos saldos inconsistentes
por fontes também permanecia, conforme item em
justificativa.
Pois bem, os ajustes determinados pelo Conselheiro
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foram realizados na data de 30 de novembro de 2018 e
o que se constata dos referidos ajustes podem ser vistos
nos docs. 02 - Anexo de Disponibilidades do Balanço
Patrimonial levantado em 30/11/2018; doc. 03 - TVDISP
levantado em 30/11/2018 e doc. 13, Anexo 5 do RGF,
demonstrando que os saldos financeiros e por fonte das
03 peças em questão guardam consonância entre si, ou
seja, ao se analisar o Anexo 5, doc. 13, a disponibilidade
líquida de caixa antes da inscrição de restos a pagar
não processados e de R$ 21.987.455,08, descontandose o valor dos restos a pagar não processados de R$
12.006.484,75, chega-se ao valor de R$ 9.980.970,33,
que e exatamente o valor demonstrado no Anexo de
Disponibilidade para o exercício, doc. 02.
No mesmo doc. 02, percebe-se que agora os saldos por
fontes estão corretos e apresentam valores consistentes
e não mais valores estratosféricos, seja para saldos
positivos ou negativos.
Registre-se que em virtude da impossibilidade de se
alterar as peças já encaminhadas da PCA em apreço,
não e possível fazer tais ajustes com data retroativa, no
entanto, os ajustes contábeis realizados em novembro
de 2018 demonstram que os saldos por fonte estão
corretos, motivo pelo qual deve ser afastado o presente
indicativo de irregularidade.
Registre-se ainda que os ajustes contábeis feitos não
têm o condão de demonstrar ou não o cumprimento
do art. 42 para efeito de saldos financeiros por fontes
para coberturas de possíveis restos a pagar de 2018, até
mesmo porque em novembro de 2018 a PCA do exercício
ainda não se encontrava fechada, mas, demonstrar que
com os ajustes feitos os saldos de disponibilidades do
Anexo do BALPAT, doc. 02, guardam consonância com os

saldos existentes no Anexo 5 do RGF, doc. 13.
ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados pelo
defendente, depreende-se que o déficit financeiro
verificado nas fontes de recursos especificadas na
inicial “advinha de saldos acumulados de exercícios
anteriores nos quais ainda não havia controle por fontes
de recursos”, conforme afirma o gestor, sendo que
os lançamentos de ajustes foram realizados ainda no
exercício de 2018.
Constam anexos à defesa, o Anexo 5 RGF (Peça
Complementar 1846/2019-8), o demonstrativo do
superávit/déficit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial (Peça Complementar 1835/2019-1) e o Termo
de Verificação das Disponibilidades (Peça Complementar
1836/2019-4), todos referentes à situação do município
em novembro/2018.
Nota-se que os referidos demonstrativos apresentam
consonância, evidenciando um superávit total de R$
9.980.970,33, além de registrar resultado positivo
(superávit) para a maioria das fontes de recurso,
indicando que os ajustes foram realizados.
Entretanto, ressalta-se que a situação em 31/12/2017,
evidenciada nos demonstrativos contábeis que compõem
a presente prestação de contas, era de desequilíbrio das
fontes de recursos, ainda que ocasionado por ausência
de controle por fonte de recursos.
Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade.
Não obstante, à luz do disposto no artigo 162 da
Resolução TC 261/2013, sugere-se que a irregularidade
apontada seja considerada passível de ressalva, tendo
www.tce.es.gov.br

em vista que os ajustes já foram realizados. Nesse
sentido, registra-se que seriam inócuas determinações
ao gestor responsável.
RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É
INCONSISTENTE
EM
RELAÇÃO
AOS
DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
CAIXA) (item 6.2 do RT 551/2018)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
TEXTO DO RT
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo
digital BALPAT), verificou-se incompatibilidade no
resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado,
conforme se demonstra:
(TABELA)
O resultado acima é inconsistente com o apurado por
este TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 26
deste relatório, tendo como base o Termo de Verificação
de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e
Demonstração da Dívida Flutuante. Embora o conceito
utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do utilizado na
apuração do resultado financeiro, foi possível identificar
a incoerência.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único,
do art. 8º, da Lei Complementar 101/00, os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para
que apresente as justificativas e/ou documentos que
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esclareçam este indicativo de irregularidade.
JUSTIFICATIVAS
Conforme justificado no item imediatamente
anterior, a desconformidade se encontra no Anexo de
Disponibilidades do BALPAT e não no Anexo 5 do RGF.
Conforme também já justificado, em virtude da Diligência
já mencionada, os ajustes contábeis necessários foram
feitos e o que se apura dos docs. 02 e 13 é que ambos
agora apresentam valores compa�veis, não mais
existindo as discrepâncias que já haviam sido constatadas
na PCA de 2016 e que se repetiram em 2017, como bem
observou o Conselheiro Rodrigo Chamou no Voto Vista
já mencionado.
Assim, analisando os saldos de disponibilidades do
Anexo do BALPAT levantado em 30/11/2018, doc. 02,
com os saldos demonstrados no Anexo 5 do RGF, doc.
13, o que se constata é que agora os saldos de ambos são
compa�veis, ou seja, ao se analisar o Anexo 5, doc. 13,
a disponibilidade líquida de caixa antes da inscrição de
restos a pagar não processados e de R$ 21.987.455,08,
descontando-se o valor dos restos a pagar não
processados de R$ 12.006.484,75, chega-se ao valor de
R$ 9.980.970,33, que é exatamente o valor demonstrado
no Anexo de Disponibilidade para o exercício, doc. 02.
Diferente não é, por exemplo, o saldo de disponibilidades
por fontes demonstrado no Anexo de Disponibilidades,
doc. 02, na fonte MDE, que se mostra negativa em R$
632.684,97. Quando se analisa o saldo dessa fonte
no Anexo 5 do RGF levantado em 30/11/2018, doc.
13, percebe-se que o saldo é o mesmo, ou seja, R$
(610.379,05) de Disponibilidade antes do RPNP acrescido
de R$ 22.305,92 de RPNP, que totaliza R$ 632.684,97.

Situação de igualdade que se apura em todas as fontes
comparadas.
Registre-se que em virtude da impossibilidade de se
alterar as peças já encaminhadas da PCA em apreço,
não é possível fazer tais ajustes com data retroativa, no
entanto, os ajustes contábeis realizados em novembro
de 2018 demonstram que os saldos por fonte estão
corretos, motivo pelo qual deve ser afastado o presente
indicativo de irregularidade.
Registre-se ainda que os ajustes contábeis feitos não
têm o condão de demonstrar ou não o cumprimento
do art. 42 para efeito de saldos financeiros por fontes
para coberturas de possíveis restos a pagar de 2018, até
mesmo porque em novembro de 2018 a PCA do exercício
ainda não se encontrava fechada, mas, demonstrar que
com os ajustes feitos os saldos de disponibilidades do
Anexo do BALPAT, doc. 02, guardam consonância com os
saldos existentes no Anexo 5 do RGF, doc. 13.
ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados,
depreende-se
que
o
gestor
reconhece
a
incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis,
reforçando que “a desconformidade se encontra no
Anexo de Disponibilidades do BALPAT e não no Anexo
5 do RGF”, a qual decorre da ausência de controle das
disponibilidades por fontes de recursos. No entanto,
afirma o gestor que os lançamentos de ajustes foram
realizados ainda no exercício de 2018.
Constam anexos à defesa, o Anexo 5 RGF (Peça
Complementar 1846/2019-8), o demonstrativo do
superávit/déficit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial (Peça Complementar 1835/2019-1) e o Termo
www.tce.es.gov.br

de Verificação das Disponibilidades (Peça Complementar
1836/2019-4), todos referentes à situação do município
em novembro/2018.
Observa-se que os referidos demonstrativos se
encontram compa�veis, indicando que os ajustes foram
realizados, corroborando as alegações do defendente.
Entretanto, ressalta-se que o Balanço Patrimonial
de 2017 não retrata a real situação do município,
restando comprovada a incompatibilidade entre os
demonstrativos contábeis.
Ante todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade.
Não obstante, à luz do disposto no artigo 162 da
Resolução TC 261/2013, sugere-se que a irregularidade
apontada seja considerada passível de ressalva, tendo
em vista que a impropriedade decorreu de ausência de
conciliação entre os demonstrativos contábeis. Nesse
sentido, registra-se que seriam inócuas determinações
ao gestor responsável, uma vez os ajustes necessários
guardam relação com as medidas já adotadas para a
inconsistência relatada no item 2.3 (6.1 do RT).
NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
(item 6.3 do RT 551/2018)
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
TEXTO DO RT
Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXOD) que o
município empenhou e liquidou, em 2017, um valor de
R$ 2.296.751,05 (dois milhões duzentos e noventa e seis
mil setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)
em aposentadorias e pensões pertinentes à previdência
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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municipal.
O município não possui RPPS cadastrado no sistema
CidadES, mas arcou com as despesas previdenciárias
pertinentes a servidores municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo
não circulante do município, nas rubricas provisões
matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para
justificar-se.
JUSTIFICATIVAS
De pronto importante destacar que o RT não foi capaz
de afirmar de forma específica e explícita qual a norma
legal que teria sido infringida para que tal situação seja
considerada um indicativo de irregularidade, ou seja,
se não há normativo legal descumprido, não há de fato
irregularidade cometida.
Importante destacar também que o município de Nova
Venécia nunca teve de fato Instituto de Previdência
próprio.
Apesar do mesmo ter sido criado em 1994 a esteira da
ideia predominante a época por meio da Lei 2.023, de
20 de dezembro de 1994, doc. 14, o Instituto nunca
funcionou, motivo pelo qual não existe registro nesta
Corte do referido Instituto, e a partir de 2002 o município
revogou a Lei que criou o Regime Próprio - Lei 2.556,
doc. 15 - aderindo ao Regime Geral.
Por força da adesão ao Regime Geral, os servidores
que já se encontravam aposentados e os pensionistas
advindos dos aposentados que já haviam falecidos
continuaram a serem pagos pelo próprio município, uma

vez que na adesão ao Regime Geral não se migra quem
já se encontra em bene�cio.
Quanto ao fato de não haver reconhecimento contábil
no passivo não circulante do município, nas rubricas
provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, do
valor pertinente a reserva matemática previdenciária, o
que contraria as normas contábeis em vigor, entendemos
não proceder tal afirmativa do RT, pois, tal situação
se aplica quando há de fato Regime Próprio onde o
cálculo atuarial e obrigatório para que haja projeção
das despesas futuras e quanto custarão para que seja
definida as alíquotas de contribuição do entre patronal
e dos servidores filiados ao Regime, gerando os recursos
necessários para o financiamento do Regime no que
tange aos Fundos Previdenciário e Financeiro, quando
for o caso.

PARECER PRÉVIO TC-076/2018 - PLENARIO
Processos: 07562/2017-9, 04388/2016-4, 12870/20157, 03249/2015-1, 01406/2015-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Recorrente: AMADEU BOROTO
Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PREVIO TC-055/2017 - CONHECER - NÃO CONHECER
PRELIMINARES - DAR PROVIMENTO PARCIAL - MANTER
REJEIÇAO DAS CONTAS - DAR CIENCIA - ARQUIVAR.
DO MÉRITO

Dessa forma, uma vez que não existe mais o RPPS, mas,
tão somente os servidores aposentados remanescentes,
e considerando que independente do valor previsto para
a despesa no exercício seguinte tal valor será arcada tão
somente com o caixa do município, a contratação de um
Estudo Atuarial com esta finalidade, se mostraria até
um gasto desnecessário para o município, sendo que
não existe uma legislação específica que determine tal
obrigação, até mesmo porque a base normativa que
estaria sendo descumprida não foi citada no RT, existindo
obrigatoriedade tão somente do Estudo Atuarial para os
Regimes próprios ativo, o que não e o caso em questão.

4.
NÃO
RECONHECIMENTO
DAS
PROVISOES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO.

Importante registrar também que matéria semelhante já
foi objeto de análise pelo Plenário desta Corte quando
do julgamento do Processo TC-07562/2017-9 - Recurso
de Reconsideração sobre as contas do Município de São
Mateus referente ao exercício de 2015, senão vejamos:

O recorrente alega que em virtude da extinção do
Instituto Próprio de Previdência do Município ocorrida
no exercício de 2009, o Município assumiu um passivo
de bene�cios já concedidos pelo extinto regime e
somente em 2017 foi aberta unidade gestora do Regime

www.tce.es.gov.br

Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Consta no RT 474/2016 que Balancete da Despesa
(BALEXO) demonstra que o município empenhou e
liquidou na Secretaria Municipal de Administração e
no SAAE, em 2015, um valor de R$ 6.155.806,26 (seis
milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e
seis reais e vinte e seis centavos) em aposentadorias e
pensões pertinentes à previdência municipal.
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Próprio de Previdência Social — RPPS após determinação
deste Tribunal. (grifamos)
Aduz ainda que no lapso temporal entre a extinção do
RPPS e a abertura da unidade gestora acima referida, não
foi possível a realização dos ajustes contábeis referente
às provisões orçamentárias para despesa com pessoal.
Nesse ponto, em divergência com a Área Técnica e
Ministério Público de Contas, acolho os argumentos
ressalvando a adoção de determinação de adoção das
medidas corretivas. (grifamos)
Como se observa do julgado acima, em que pese a área
técnica ter mantido o indicativo de irregularidade, o
Conselheiro Relator afastou o item, preferindo efetuar
determinação ao gestor.
Também há de se levar em consideração o princípio da
segurança jurídica, pois, desde 1994 o município vem
pagando os aposentados e os pensionistas com recursos
próprios e com dotação específica sem jamais esta Corte
ter aventado qualquer irregularidade quanto a isto.
Neste caso, em que pese entendimento exarado acima pelo
afastamento de indicativo de irregularidade semelhante,
caso esta Corte entenda pela real necessidade de Estudo
Atuarial para que tais compromissos sejam registrados
no Balanço da entidade, entendemos que nesse caso
o mais correto seria uma recomendação ou até uma
determinação antes de tratar tal situação como irregular.
Assim, uma vez que de fato não existe Regime Próprio; que
as despesas anuais com o pagamento de aposentados e
pensionistas estão devidamente previstas no orçamento
com dotação própria; que em situação semelhante já
julgada por esta Corte tal situação foi afastada sendo
gerada uma determinação ao atual Prefeito do município

em questão; e por último considerando o princípio
da segurança jurídica onde desde 1994 as contas
do município estão sendo analisadas sem jamais tal
situação ter sido considerada irregular, pugnamos pelo
afastamento do presente indicativo de irregularidade.

bem como, o fato de a impropriedade não ter sido
questionada anteriormente por esta Corte de Contas,
não isentam o município de manter o registro adequado
no seu passivo, devendo observar as normas e princípios
contábeis vigentes.

ANÁLISE

Outrossim, a administração pública possui o poder-dever
de rever seus atos e corrigi-los, podendo, quiçá, anulálos. Nisso não há insegurança jurídica, pelo contrário,
a evidenciação dos bene�cios a conceder no passivo
do município reforçam a garantia de que os cidadãos
podem confiar na gestão pública, cujos direitos estão
reconhecidos nos demonstrativos contábeis.

Das justificativas e documentos trazidos pelo
defendente, depreende-se que o reconhecimento das
provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos
aposentados e pensionistas sob a responsabilidade do
município, de fato, não ocorreu.
Destaca-se da defesa, algumas alegações do gestor.
Primeiramente, que “se não há normativo legal
descumprido, não há de fato irregularidade cometida”,
sugerindo que a infringência às Normas Brasileiras
de Contabilidade não seria suficiente para o presente
questionamento. Não obstante, informa que o município
nunca teve “de fato Instituto de Previdência próprio”,
pois nunca funcionou, tendo sido criado por meio da
Lei 2.023/1994, a qual foi revogada em 2002, por meio
da Lei 2.556/2002, aderindo-se ao Regime Geral de
Previdência. Sendo assim, os servidores já aposentados
e os respectivos pensionistas continuaram a ser pagos
pelo município. Por fim, ressalta que “as despesas anuais
com o pagamento de aposentados e pensionistas estão
devidamente previstas no orçamento com dotação
própria”, invocando o princípio da segurança jurídica,
uma vez que “desde 1994 as contas do município
estão sendo analisadas sem jamais tal situação ter sido
considerada irregular”.
Pois bem.
A inexistência do Regime Próprio no município,
www.tce.es.gov.br

Insta destacar o que vem a ser “Provisão Matemática
Previdenciária”, assim, transcreve-se abaixo o
entendimento do Ministério da Previdência Social- MPS:
No passivo, encontram-se as contas correspondentes
às obrigações. O termo atuarial, de outro lado, vem da
projeção da apuração de compromisso, previdenciário
ou de seguros em geral. Com isso, entende-se por
passivo atuarial a diferença a maior entre os valores
provisionados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos
compromissos futuros do plano para com seus servidores
e dependentes e as contribuições correspondentes, ou
seja, os valores necessários para cobrir a insuficiência
das contribuições frente aos bene�cios previdenciários
sob responsabilidade do RPPS. É importante ressaltar
que esses valores representam, via de regra, as
contribuições previdenciárias que em anos anteriores
não foram vertidas para assegurar o pagamento dos
bene�cios previdenciários. Trata-se, portanto, de uma
“dívida” antiga do Ente em relação aos seus servidores,
seja porque não houve a devida cobrança proporcional
ao bene�cio assegurado, seja pelo uso desses recursos
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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em outros compromissos que não os previdenciários.
As contas que comporão o resultado da Provisão
Matemática Previdenciária serão registradas no Passivo
Exigível a Longo Prazo, no grupo de contas denominado
Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o
detalhamento estabelecido no Plano de Contas aplicável
aos RPPS.
Nesse sentido, segue abaixo o entendimento do MPS
que assim justifica a fundamentação legal quanto à
contabilização dessa provisão:
A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária,
nomenclatura contábil do passivo atuarial, encontrase em perfeita consonância com o disposto na Norma
Internacional de Contabilidade – NIC n° 19, que
regulamenta o registro contábil das Provisões, Passivos
e Ativos Contingentes, reconhecendo como provisões
aquelas obrigações que provém de fatos passados
existentes independentemente de ações futuras da
entidade, esclarecendo que para que um passivo cumpra
com os requisitos para o seu reconhecimento deve
existir não só uma obrigação presente mas também
a probabilidade de saída de recursos para honrar essa
obrigação, como é o caso da Provisão Matemática
Previdenciária dos RPPS. O registro contábil da Provisão
Matemática Previdenciária também é respaldado pelo
Princípio Fundamental de Contabilidade de Prudência,
que, segundo o CFC (2000:59), deverá ocorrer
concomitantemente com o Princípio da Competência,
quando resultará, sempre, em variação patrimonial
quantitativa negativa, isto é, redutora do patrimônio
líquido. Também há de se destacar o disposto pelo
Princípio da Oportunidade, que exige a apreensão,
o registro e o relato de todas as variações sofridas no

patrimônio de uma entidade, no momento em que elas
ocorrerem (CFC 2000:48). No caso dos RPPS, desde
o primeiro dia em que o segurado-servidor passa a
contribuir para o seu plano de previdência, a entidade
previdenciária tem o compromisso de arcar com a
cobertura dos seus bene�cios, ainda que na forma
de compensação previdenciária. Ou seja, a provisão
matemática previdenciária sempre será constituída
enquanto forem mantidas ou houver adesões aos RPPS.
Em razão de sua natureza, as provisões matemáticas
previdenciárias serão classificadas contabilmente no
passivo exigível a longo prazo.
Por fim, é importante destacar também, o recente e
importante ato normativo do Ministério da Fazenda,
Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018, que assim
dispõe em seu artigo 7º, abaixo transcrito:
Art. 7º Os entes federativos que colocarem o RPPS em
extinção, por meio de lei que vincule os servidores
ocupantes de cargo efetivo ao RGPS, além do
cumprimento das obrigações previstas na legislação
aplicável, deverão realizar avaliações atuariais com
data focal em 31 de dezembro de cada exercício com o
objetivo de apurar os valores dos compromissos.
1º. Para a alteração do histórico do RPPS registrado nas
bases de dados da Secretaria de Previdência, deverá ser
apresentado, além dos documentos a serem solicitados
na auditoria de que trata a norma que disciplina a
emissão do CRP, estudo que comprove os impactos da
extinção do RPPS para o ente federativo.
2º. Aplica-se o previsto no caput aos entes federativos
que não possuem regime próprio para seus servidores,
mas mantenham bene�cios sob responsabilidade
financeira direta do Tesouro.
www.tce.es.gov.br

3º. Instrução normativa editada pela Secretaria de
Previdência disporá sobre procedimento simplificado da
avaliação atuarial de que trata este artigo e a exigência
de sua elaboração, que deverá observar as normas de
contabilidade aplicáveis ao Setor Público. (grifo nosso)
Assim, da análise dos entendimentos e do normativo
acima transcrito, conclui-se que, embora o município
de Nova Venécia não tenha Regime Próprio de
Previdência Social, deve reconhecer a Provisão
Matemática Previdenciária em seu passivo a longo
prazo, a fim de arcar com os bene�cios previdenciários
a serem concedidos futuramente a seus aposentados e
pensionistas.
Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, porém passível de ressalva e
determinação, para que o gestor responsável realize
a avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão
matemática previdenciária no passivo exigível, de acordo
com as normas previdenciárias e contábeis vigentes.
[...]
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se no exame de todos os
documentos anexos à defesa, concluindo-se por não
conter nos autos justificativas e documentos suficientes
para afastar todos os indicativos de irregularidade
constantes na ITI 671/2018, restando mantidos os
seguintes itens, passíveis de ressalva, tendo em vista a
implementação de medidas corretivas (itens 2.3 e 2.4):
2.3 DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE
RECURSOS (item 6.1 do RT 551/2018)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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2.4 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE
RECURSOS EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
CAIXA) (item 6.2 do RT 551/2018)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.
2.5 NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO (item 6.3 do RT 551/2018)
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submetese à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal
de Nova Venécia, recomendando a APROVAÇÃO COM
RESSALVA das contas do Sr. Mário Sérgio Lubiana,
Prefeito Municipal durante o exercício de 2017, conforme
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
2. Recomendar ao gestor responsável que sejam
observados os parâmetros indicados nos Anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.
3. Determinar que o responsável realize a avaliação
atuarial e o reconhecimento da provisão matemática
previdenciária no passivo exigível, de acordo com as
normas previdenciárias e contábeis vigentes e indique,

na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas adotadas para atendimento
integral da regulamentação pertinente à matéria.
Diante do exposto, restou verificado que não houve
erro grosseiro nas irregularidades mantidas, nos moldes
do item II.3 deste voto, razão pela qual acompanho
integralmente a área técnica.
II.4
QUADRO
RESUMIDO
GOVERNAMENTAL

DO

RESULTADO

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

instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos
de Metas Fiscais, Relatório Resumido de Execução
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal constantes
do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras
importantes iniciativas foram o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público – PCASP elaborados pela STN.
A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal
das contas públicas, instituiu condições e limites para
despesas obrigatórias de caráter continuado, despesas
com pessoal, despesas com seguridade social, dívida
pública, operações de crédito, garantias, restos a pagar
e preservação do patrimônio público.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podemse extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(TABELA)
Os dados acima demonstram que o município obteve
resultado positivo na execução do orçamento, financeira
e na gestão patrimonial, inclusive com superávit
financeiro para abertura de créditos orçamentários no
exercício subsequente de R$ 9.980.970,33.
Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu a todos
os limites constitucionais e legais, pois não ultrapassou
os limites com pessoal do poder executivo e consolidado,
não realizou operações de crédito e antecipação de
receita orçamentária, gastou acima do limite mínimo
com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao
legislativo dentro do máximo permitido.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Contas Anual da Prefeitura de Nova Venécia, sob a
responsabilidade do senhor Mário Sérgio Lubiana,
Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2017,
atendeu aos limites constitucionais, legais, os pilares da
LRF e a execução do orçamento e gestão patrimonial.

Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
da Prefeitura de Nova Venécia, no exercício de 2017,
sob a responsabilidade do senhor Mário Sérgio
Lubiana, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

1.3. Determinar ao atual gestor que realize a avaliação
atuarial e o reconhecimento da provisão matemática
previdenciária no passivo exigível, de acordo com as
normas previdenciárias e contábeis vigentes e indique,
na próxima prestação de contas anual, por meio de notas
explicativas, as medidas adotadas para atendimento
integral da regulamentação pertinente à matéria.

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
1.1.1 Déficit financeiro em diversas fontes de recursos
(Item 6.1 do RT 551/2018);
1.1.2 Resultado financeiro das fontes de recursos
evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em
relação aos demais demonstrativos contábeis (relação
de restos a pagar, ativo financeiro, termo de verificação
de caixa) (Item 6.2 do RT 551/2018);
1.1.3 Não reconhecimento das provisões matemáticas
previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do município (Item
6.3 do RT 551/2018).
1.2. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo

1.4. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que:
1.4.1 Observe os parâmetros indicados nos anexos da
Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções
nos demonstrativos gerados a partir o sistema CidadES,
concorrendo para que evidenciem a real situação da
unidade gestora.
1.4.2 Divulgue amplamente, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI, referente ao
exercício de 2017, sob a responsabilidade do senhor
SÉRGIO LUIZ ANEQUIM (Período: 01/01 a 28/07/2017)
e CARLOS RENATO PRUCOLI (Período: 28/07 a
31/12/2017).
Com base no Relatório Técnico n.º 00510/2018-1 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00616/2018-1, foi proferida
a Decisão SEGEX n.º 00594/2018-9, por meio da qual
os gestores responsáveis foram citados para justificar os
seguintes indícios de irregularidades:
2.1 – Descumprimento do prazo de envio da Prestação
de Contas
4.3.2.1 - Inconsistência na movimentação financeira dos
valores recebidos a �tulo de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural.
4.3.2.2 - Utilização de recursos de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural em
fim vedado por lei.
6.1 - Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e o
saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial.

de Economia e Contabilidade – NCE, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00785/2019-3, opinou
pela manutenção dos indicativos de irregularidades
apontados nos itens 4.3.2.1 e 6.1 do RT 510/2018. No
entanto, em razão da natureza das irregularidades,
opinou pela emissão de Parecer Prévio, dirigido à Câmara
Municipal de Muqui, recomendando a APROVAÇÃO
COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual, com
expedição de recomendação e determinação, bem como
aplicação de multa ao Sr. Carlos Renato Prucoli, tendo
em vista o atraso no envio da prestação de contas (Item
2.1).
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
n.º 00952/2019-4, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a emissão de PARECER
PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação
de Contas, sem prejuízo da expedição da determinação e
recomendação, bem como aplicação de multa sugeridas.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO:

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
suas razões de justificativas (Defesa / justificativa n.º
00070/2019-8 e 00071/2019-2).

Analisados os autos, verifico que a área técnica e o
Ministério Público de Contas manifestaram-se pela
emissão de PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM
RESSALVA da Prestação de Contas Anual, com expedição
de recomendação e determinação, bem como aplicação
de multa ao Sr. Carlos Renato Prucoli, tendo em vista
o atraso no envio da prestação de contas (Item 2.1),
conforme os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva nº 00785/2019-3,
abaixo transcritos:

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo

2.1. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA

6.2 - Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX)
apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no
anexo ao Balanço Patrimonial.
6.3 - Ausência de medidas legais para a instituição do
Fundo Municipal De Saúde como unidade gestora.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (ITEM 2.1 do RT 510/2018-1)
Base Normativa: art. 139, Resolução TC 261/2013.
Responsável: Carlos Renato Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal,
por meio do sistema CidadES, em 21/05/2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o prazo
regimental.
JUSTIFICATIVA: Conforme a Defesa Justificativa 70/20198 (resposta ao Termo de Citação 1116/2018-1: Carlos
Renato Prucoli):
Preliminarmente, gostaríamos de esclarecer que nossa
intensão ao encaminhar a prestação de contas anual do
exercício financeiro de 2017, foi encaminhar os arquivos
que compõem a referida prestação de contas com a
fidedignidade dos registros ocorridos durante o exercício
de 2017, sejam elas informações contábeis através dos
balanços propriamente ditos, como os demais arquivos
auxiliares tais como, almoxarifado, patrimônio, folhas de
pagamento.
Particularmente, desde as contas do exercício de 2016 o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inovou
na cobrança de novos controles e documentos, que
nos anos anteriores não eram exigidos ou exigidos com
quantidade menor de informações, também nas contas
anuais de 2016 e 2017 o Tribunal de Contas intensificou
nas tecnologias aplicadas aos documentos/arquivos
exigidos pela IN TCEES 43/2017, tais como a formatação
dos arquivos PDF e uma quantidade maior de arquivos
no formato de XML.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Ressaltamos, contudo que, ao confeccionarmos alguns
arquivos, sobretudo na formatação em XML encontramos
problemas com as informações contidas nos arquivos.
Especialmente no caso da Prefeitura Municipal de
Muqui, os arquivos em formato XML que devem
conter informações sobre o Resumo anual da folha
de pagamento do exercício financeiro, dos servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGP),
aposentados e pensionistas (FOLRGP), conforme layout
constante do Anexo II da IN TCEES 43/2017, encontramos
muitos problemas para a geração e fornecimento das
informações.
Evitando irregularidades futuras e preocupados
sobretudo com a fidedignidade das informações
sobre folha de pagamento do exercício financeiro, dos
servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social contidas no arquivo
FOLRGP, nos empenhamos em confeccionar e gerar o
referido arquivo com as informações corretas.
Infelizmente o sistema informatizado de Recursos
Humanos utilizado pela Prefetura Municipal de
Muqui, para a geração do arquivo FOLRGP apresentou
problemas nas totalizações dos valores dos vencimentos,
descontos e obrigações patronais relativo ao ano de
2017, como nossa preocupação era a informação correta
a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado relativo
as contas do exercício de 2017, procuramos eliminar
qualquer erro ou divergência nos valores apresentados,
para após encaminhamento a Corte de Contas.
Mas lamentavelmente nosso empenho em evidenciar os
valores corretos acarretou no atraso da entrega da PCA
2017 (Contas de Gestão) e consequentemente provocou
o atraso no envio da Prestação de Contas de 2017

(Contas de Governo).
Adicionalmente destacamos que o plano de
convergência da contabilidade pública brasileira aos
padrões internacionais, que está sendo alinhando e
conduzido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que tem
impacto em todos os entes da federação tem impactado
diretamente os serviços processados pela contabilidade,
gerando uma sobrecarga de serviços não só do setor
contábil como outros setores da administração
municipal.
Particularmente para os municípios do estado do
Espirito Santo, as mudanças promovidas pelo CFC e STN,
tem reﬂexo direto nas prestações de contas das finanças
municipais, que através do sistema CIDADESWEB do
Tribunal Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES),
entregam suas prestações de contas mensais e anuais
através desta ferramenta.
Como as alterações promovidas pela STN e CFC são
absorvidas pelo sistema CIDADESWEB, promovemos
consequentemente constantes alterações em nossos
sistemas informatizados para atender a legislação do
TCEES e os usuários da informação contábil e extracontábil (digo aqui folha de pagamento, almoxarifado,
Patrimônio, Controle Interno, tributário, etc...), o que
tem levado a cada final e início de exercício financeiro
uma sobrecarga de serviços.
O fato é que a administração municipal não possui
“braços” suficientes para adequar os serviços contábeis e
extra-contábeis ao final de cada exercício financeiro para
a Prestação de Contas Anual e ao mesmo tempo iniciar
os procedimentos de um novo exercício financeiro. Não
conseguimos lamentavelmente manter o foco somente
www.tce.es.gov.br

na Prestação de Contas Anual (PCA), o que fazemos é
conciliar PCA e abertura de um novo exercício financeiro,
com uma série de alterações, seja tecnológica ou de
rotinas administrativas o que para nós não tem sido uma
tarefa fácil, não é simples.
Acrescentamos que a implantação da convergência aos
padrões internacionais estendese ainda até o ano de
2021 conforme calendário STN e CFC, o que nos tem
exigido grande esforço na implementação e ao mesmo
tempo levar todas essas mudanças na Prestação de
Contas Anual.
Assim, considerando os fatos ocorridos alheios à vontade
desta administração e que a prestação de contas
requerida foi prestada e homologada junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo na data de
21/05/2018 (PCA 2017 Governo), venho requerer desta
Corte de Contas a aceitação de minhas justificativas. [Sic]
ANÁLISE: A defesa atribui o atraso como consequência
às inovações na apresentação da Prestação de Contas
exigidas pelo TCEES e às mudanças promovidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - SFS e Secretaria
do Tesouro Nacional - STN, que tem reﬂexo direto nas
prestações de contas das finanças municipais, entregues
através do sistema CIDADESWEB do Tribunal Contas do
Estado do Espírito Santo (TCEES). Esclareceu também
o atraso se deveu à preocupação em encaminhar os
arquivos que compõem a referida prestação de contas
com a fidedignidade dos registros ocorridos durante o
exercício de 2017, no entanto, encontrou problemas
com as informações contidas nos arquivos XML.
Em consulta ao sistema CidadES verificou-se que a
primeira tentativa de entrega da presente PCA se deu em
19/05/2018 (já em atraso), e a última em 21/05/2018,
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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sendo retificada em 04/06/2018.
Observou-se que os motivos alegados para justificar
a demora na entrega da PCA derivam de deficiência
estrutural da própria unidade gestora. Desta forma,
entende-se não serem motivos suficientes para justificar
o atraso no cumprimento do prazo regulamentar.
Observa-se, ainda, que o art. 20 da IN nº 43/2017 , é claro
ao abordar que em caso de esgotamento do prazo para o
efetivo encaminhamentos das contas e atendimento ao
Termo de Notificação, o sistema continuará disponível
para recebimento das informações, no entanto, sem
prejuízo da aplicação de sanção.
Sendo assim, sugere-se o não acolhimento das
justificativas apresentadas e a aplicação de multa ao
Sr. Carlos Renato Prucoli, tendo em vista o artigo 139,
Resolução TC 261/2013 c/c o § 5º, do art. 135, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.
2.2. INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL (ITEM 4.3.2.1. DO RT 510/2018-1)
Base Legal: artigos 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105
da Lei 4320/1964.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Observou-se, do anexo ao Balanço Patrimonial, que a
fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo Estadual,
iniciou o exercício com superávit de R$ 2.398.822,04
e encerrou também superavitária no valor de R$
798.071,88. Dos balancetes da execução orçamentária
constatou-se que foram recebidos no exercício R$

1.898.087,16 e empenhados R$ 3.174.998,76. Em
consulta ao Termo de Verificação, observa-se o
montante de R$ 1.436.624,81 em conta corrente, como
demonstrado:
(TABELA)
Compulsando os dados acima transcritos, observase que a fonte de recursos nº 605 deveria encerrar o
exercício com superávit financeiro de R$ 1.121.910,44,
e não de R$ 798.071,88. Além disso, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja
R$ 1.121.910,44, e não de R$ 1.436.624,81.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/20181: Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo
de Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
Registra-se primeiramente que realmente existe uma
deficiência na gestão financeira por fonte de recursos,
por falta de internalização da cultura de gestão por
fontes, até mesmo porque não existe uma imposição
legislativa de que se faça um controle por fonte de
recursos. O que existe é a obrigatoriedade de aplicação
e comprovação dos recursos vinculados, por conta do
parágrafo único do artigo 8 da LRF.
Desde 2008 a Secretaria do Tesouro Nacional está
tentando padronizar e exigir o controle por meio
fontes de recursos, mas como não existe legislação
que a subsidie a mesma está tentando implementar
este controle de fontes por meio da Matriz de Saldos
Contábeis (MSC), mas para fins de consolidação das
contas nacionais e elaboração dos relatórios exigidos
pela LRF (RREO e RGF).
Posteriormente, cabe registrar que não cabe a
www.tce.es.gov.br

comparação do saldo da fonte de recursos com o
saldo da conta bancária, tendo em vista que o saldo
extraído da conta de Disponibilidade por destinação de
recurso (DDR) tem seu saldo deduzido pelo empenho,
já a conta bancária somente será deduzida pelo efetivo
pagamento. Desta forma, cabe sim uma discrepância dos
valores registrados. O próprio MCASP, detalha a regra de
validação:
(TABELA)
E é dessa conta que os valores são extraídos, conforme
consta na Instrução de Procedimentos Contábeis IPC 04
– Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial:
24. O QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO é
elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00
– Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado
por Fonte / Destinação de Recurso.
(TABELA)
Fonte: Instruções de Procedimentos Contábeis IPC 04 –
Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial
Ademais o indicativo de irregularidade apontado no
relatório deveria apontar a falha dos controles com
precisão, visto que nenhum jurisdicionado deveria ser
citado por não ter alcançado um resultado aproximado,
conforme foi descrito: “Além disso, o saldo em conta
corrente deveria ser próximo ao valor apurado, ou seja
R$ 1.121.910,44, e não de R$ 1.436.624,81”. Desta
forma, restou prejudicada a defesa, pois não sabemos
qual a diferença efetiva a ser esclarecida.
Registramos, no entanto, que não houve aplicação
indevida dos recursos, o que houve foi o não
acompanhamento rigoroso do controle por meio da
gestão financeira por fontes, que tem ocasionado as
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

383

ATOS DA 1a CÂMARA

divergências apontadas.
Desta forma em sendo um erro de controle administrativo,
pois nem existe imposição legal para que o controle dos
recursos vinculados seja realizado pelo mecanismo de
controle por fonte de recursos, e em sendo dessa forma a
irregularidade não possui o condão de infringir de forma
grave as normas contábeis e financeiras, além de, não
haver existido aplicação indevida dos recursos, e por fim,
pela falta de exatidão dos valores questionados tendo
sido prejudicada a defesa, requeiro que seja afastada
o presente indicativo de irregularidade na apreciação
contas deste Chefe do Poder Executivo Municipal. [Sic]
ANÁLISE: A defesa assumiu que existe uma deficiência
na gestão financeira por fonte de recursos, por falta
de internalização da cultura de gestão por fontes de
recursos, e alega não existir uma imposição legislativa
de que se faça um controle por fonte de recursos, e
sim a obrigatoriedade de aplicação e comprovação
dos recursos vinculados, por conta do parágrafo
único do artigo 8º da LRF, e que não houve aplicação
indevida dos recursos, mas tão somente “não houve o
acompanhamento rigoroso do controle por meio da
gestão financeira por fontes”.
Alega, ainda, que “não cabe a comparação do saldo da
fonte de recursos com o saldo da conta bancária, tendo
em vista que o saldo extraído da conta de Disponibilidade
por destinação de recurso (DDR) tem seu saldo deduzido
pelo empenho, já a conta bancária somente será
deduzida pelo efetivo pagamento. Desta forma, cabe sim
uma discrepância dos valores registrados”.
Não obstante, a defesa alegue que cabe discrepância
entre os saldos das fontes e sua respectiva conta bancária,
fica claro que tal discrepância é facilmente mensurável:

“o saldo extraído da conta de Disponibilidade por
destinação de recurso (DDR) tem seu saldo deduzido pelo
empenho, já a conta bancária somente será deduzida
pelo efetivo pagamento”, no entanto, não apresentou tal
demonstrativo, bem como não comprovou a utilização
dos recursos constantes na conta bancária - 605 –
Royalties do Petróleo Estadual exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação e assumiu que não
realiza gestão financeira por fonte de recursos.
Quanto ao argumento de que não existe uma imposição
legislativa para que se faça um controle por fonte de
recursos, ele não se sustenta, pois conforme orientação
no MCASP: Fonte de Recursos é o mecanismo que permite
a identificação da origem e destinação dos recursos
legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa, e que
o controle das disponibilidades financeiras por fonte/
destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração
do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o
comprometimento e a saída dos recursos orçamentários..
Entende-se, portanto, que tal controle torna-se condição
indispensável ao atendimento ao artigo 8 da LRF :
5. FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS
5.1. CONCEITO
(...)
Como mecanismo integrador entre a receita e a
despesa, o código de fonte/destinação de recursos
exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para
a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de
indicar a destinação de recursos para a realização de
determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa
orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão
sendo utilizados.
www.tce.es.gov.br

Assim, mesmo código utilizado para controle das
destinações da receita orçamentária também é utilizado
na despesa, para controle das fontes financiadoras da
despesa orçamentária. Desta forma, este mecanismo
contribui para o atendimento do parágrafo único do art.
8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:
Art. 8º [...]
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a
finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas públicas
observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada; (negritei)
Diante de todo o exposto, sugere-se manter este
indicativo de irregularidade, e DETERMINAR que a
administração passe a adotar nos próximos exercícios
controle eficiente das fontes/destinações de recursos.
2.3 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI (ITEM 4.3.2.2. DO RT
510/2018-1)
Base legal: art. 2º da Lei 10720/2017.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Do balancete da execução orçamentária (BALEXOD),
Segunda-feira, 10 de junho de 2019

384

ATOS DA 1a CÂMARA

verificou-se que o município aplicou recursos de
compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural em fim vedado por lei, infringindo o art. 2º
da Lei 10720/2017.
Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos
em quadro permanente de pessoal, o que não foi
observado pelo município, pois se verifica o pagamento
de despesas relacionadas a auxílio alimentação a
servidores municipais (339046, despesa empenhada
de R$ 315.608,45), passíveis de devolução à fonte
de recursos nº 605, royalties do petróleo estadual.
Detalhamento a seguir:
(TABELA)
Desta forma, propõe-se citar os gestores responsáveis
para apresentarem as justificativas cabíveis, alertando-os
da necessidade de utilização dos recursos próprios para
devolução à fonte nº 605 royalties do petróleo estadual,
tendo em vista o desvio de finalidade na aplicação de
tais recursos.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/20181: Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo
de Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
Primeiramente cabe trazer a baila o fundamento legal
que subsidia a presente irregularidade, art. 2º da Lei
10720/2017:
Art. 2º Fica vedada a utilização desses recursos
financeiros para pagamento de dívidas e remuneração
do quadro permanente de pessoal e comissionados.
Cabe registrar que a supracitada legislação veda o
pagamento de despesas com REMUNERAÇÃO do quadro
permanente de pessoal e comissionados. E o artigo

primeiro da mesma legislação permitiu o pagamento de
despesas correntes:
Art. 1º Em caráter excepcional e durante o exercício
financeiro de 2017, poderá ser utilizado, para pagamento
de despesas correntes, até 60% (sessenta por cento)
da receita pública transferida aos municípios, por
determinação da Lei nº 8.308, de 12 de junho de 2006.

remuneratória, mas sim INDENIZATORIA, portanto, não
se enquadrando na vedação imposta pelo art. 2 da Lei
Estadual 10720/2017.

No entanto, o indicativo de irregularidade questiona o
pagamento de auxilio alimentação aos servidores da
municipalidade:

Diante dos fatos esclarecidos e das dúvidas sanadas,
requeiro o afastamento da presente irregularidade,
por falta de fundamentação legal, pois a Lei Estadual
10720/2017 permite o pagamento de despesas
correntes, tal como se enquadra o pagamento de auxílio
alimentação, tendo em vista o caráter indenizatório da
mesma. [Sic]

Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos
em quadro permanente de pessoal, o que não foi
observado pelo município, pois se verifica o pagamento
de despesas relacionadas a auxílio alimentação a
servidores municipais (339046, despesa empenhada
de R$ 315.608,45), passíveis de devolução à fonte de
recursos nº 605, royalties do petróleo estadual.

ANÁLISE: Assiste razão a defesa, tendo em vista que a
despesa em questão, auxilio alimentação, não possui
natureza remuneratória, mas sim indenizatória. E, no
presente caso, a fonte de recursos que custeou o auxílio
alimentação foi a de royalties estadual (nº 605).
Conforme Parecer/Consulta TC-011/2012, segundo
Kiyoshi Harada :

Nos termos da Portaria STN/SOF n. 163/2001 o
elemento de despesa 46 é destinado ao registro de
auxílio-alimentação que são despesas orçamentárias
com auxílio alimentação pagas em forma de pecúnia,
de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos
militares, servidores, estagiários ou empregados da
Administração Pública direta e indireta.

(...) Tudo que diz respeito à remuneração, isto é, uma
contraprestação pelo serviço prestado, entra no conceito
de despesa de pessoal em oposição à indenização,
que significa ressarcimento, reparação de prejuízos,
restauração do patrimônio injustamente diminuído. (...)

Ou seja, a classificação utilizada já identifica que essa
despesa não é uma despesa de pessoal, pois não está
empenhada no código 3.1, que indicaria despesas com
pessoal e encargos, mas está empenhado no código 3.3,
que indica outras despesas correntes, despesa esta que
está coberta pelo art. 1 da Lei Estadual 10720/2010.
Por fim, e não menos relevante cabe registrar que
despesas com auxilio alimentação não possuem natureza
www.tce.es.gov.br

E, conforme o art. 2º da Lei 10720/2017, a vedação
se dá para a utilização dos recursos financeiros - fonte
de recursos nº 605, royalties do petróleo estadual,
para pagamento de dívidas e remuneração do quadro
permanente de pessoal e comissionados, não se
incluindo neste caso, as despesas de pessoal com
natureza indenizatória.
Dessa forma, diante do que está disposto em lei estadual,
fica afastado este indicativo de irregularidade.
2.4 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1 DO RT 510/2018-1)
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101 e 105, da lei
federal 4.320/1964.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
(TABELA)
Vale frisar que a divergência apontada é no mesmo
montante dos restos a pagar processados. Assim, concluise que o demonstrativo apresentado não evidencia a
movimentação dos restos a pagar processados.
Cabe destacar que divergências no passivo financeiro
indicam distorção no valor do superávit financeiro.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/20181: Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo
de Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
Registra-se que própria área técnica já identificou a
motivação da diferença, e registrou que os demonstrativos
estão divergentes pela ausência de evidenciação dos
restos a pagar processados no demonstrativo da dívida
ﬂutuante.
Primeiramente, cabe registrar que os dois
demonstrativos (Balanço Patrimonial e Demonstrativo
da Dívida Flutuante) são encaminhados nos moldes da
Instrução Normativa n. 43/2017, por meio de arquivo
eletrônico e estruturados, que são encaminhados por

meio da linguagem XML, ou seja, os jurisdicionados
devem encaminhar os arquivos conforme especificação
previamente deliberada pelo TCEES, não restando
liberdade para encaminhá-lo de outra forma, como
mandar os demonstrativos em versão pdf.
Desta forma, registra-se que essa divergência se
processou devido a forma que foi especificado o arquivo
“demonstrativo da dívida ﬂutuante” pelo Tribunal de
Contas. O conceito constante na Lei Federal 4.320/64,
trata as obrigações a pagar como restos a pagar, nos
termos do art. 92, que inclusive é o fundamento legal
para este indicativo de irregularidade, assim estabelece
a composição da dívida ﬂutuante:

relacionados com a composição do patrimônio público e
suas variações qualitativas e quantitativas.
c. Natureza de Informação de Controle: registra, processa
e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam
produzir modificações no patrimônio da entidade
do setor público, bem como aqueles com funções
específicas de controle.
O PCASP é dividido em 8 classes, sendo as contas
contábeis classificadas segundo a natureza das
informações que evidenciam:
(TABELA)

I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

E o grupo 5 e 6 do Plano de Contas Aplicado do Setor
Público é o grupo destinado a registrar, processar e
evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento
e à execução orçamentária assim está subdividido:

II - os serviços da dívida a pagar;

(TABELA)

III - os depósitos;

Fonte: MCASP, 7 edição, ﬂs.355.

IV - os débitos de tesouraria.

Desta forma, constata-se que todo o controle de restos
a pagar, nos termos da Lei Federal 4.320/64 é registrado
no grupo de contas 5 e 6 do PCASP, inclusive seus saldos
e a sua inscrição no exercício, conforme pode-se verificar
novamente no MCASP, as ﬂs. 126:

Art. 92. A dívida ﬂutuante compreende:

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas.
No atual plano de contas, o controle dos restos a pagar,
tanto processados quanto não processados é realizado
no grupo 5 e 6 do PCASP (MCASP, ﬂs. 344/345):
O PCASP está estruturado de acordo com as seguintes
naturezas das informações contábeis:
a. Natureza de Informação Orçamentária: registra,
processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao
planejamento e à execução orçamentária.
b. Natureza de Informação Patrimonial: registra, processa
e evidencia os fatos financeiros e não financeiros
www.tce.es.gov.br

(TABELA)
Respeitando a legislação o Tribunal de Contas, quando
da especificação do arquivo do demonstrativo da
dívida ﬂutuante, constante no Anexo-III da IN-43_2017
alterado pela Portaria 36/2018, registrou que o referido
demonstrativo deveria ser elaborado nos temos da Lei
4.320/64,
(TABELA)
Mas diferentemente do que foi estabelecido na
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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descrição do DEMDFLT.XML (que seria nos termos da Lei
4.320/64), a especificação das informações que deveriam
ser remetidas pelos jurisdicionados neste arquivo, o
Tribunal solicitou que as contas de obrigações a pagar
fossem retiradas dos grupos 2.1 (Passivo Circulante)
e 2.2 (Passivo Permanente) com atributo de superávit
financeiro igual a “F”:
Quando a especificação do arquivo diz que devem
ser informados todos os códigos contábeis que
se enquadrarem no conceito da dívida ﬂutuante
(conceitos orçamentários) no grupo de contas grupos
2.1 (Passivo Circulante) e 2.2 (Passivo Permanente)
com atributo de superávit financeiro igual a “F”, o que
se extrai desse comando são somente os depósitos e
os débitos de tesouraria, pois na dívida ﬂutuante não
temos fornecedores e/ou encargos a pagar (conceito
patrimonial retirado do passivo), nós temos restos
a pagar processados e não processados (que são
controlados no grupo 5 e 6).
Registra-se inclusive que como o demonstrativo da
dívida ﬂutuante foi uma “montagem” realizada pela
especificação do TCEES, o mesmo inclusive dispensou o
encaminhamento dos restos a pagar não processados:
(TABELA)
Desta forma, o entendimento dado pela empresa
de so�ware que processou a geração do arquivo e
deste jurisdicionado, era que não seria necessário o
encaminhamento dos restos a pagar processados, pois
o Tribunal de Contas buscaria esta informação em outro
arquivo, assim como iria buscar a informação dos restos
a pagar não processados.
Ademais, existe uma diferença conceitual entre

fornecedores a pagar com atributo “F” (controle
patrimonial) e restos a pagar processados (conceito
orçamentário). Desta forma, considerando que somente
foi solicitado a informação das contas que dentre o
grupo 2.1 e 2.2 se encaixavam no conceito legal da dívida
ﬂutuante, não foram encaminhadas as contas de restos a
pagar processados e de serviços da dívida, pois elas não
se encontravam neste universo de contas, mas sim no
grupo de controle orçamentário já mencionado.

processados”.

Desta forma e de acordo com os esclarecimentos
apresentados, entende-se que a divergência apresentada
no demonstrativo da dívida ﬂutuante foi fruto de uma
interpretação razoável, no entanto divergente da
interpretação dada ao demonstrativo pelo TCEES.

[2] Deverão ser informados, neste arquivo, todos os
códigos contábeis que se enquadrem no conceito de
Dívida Flutuante (Contas de Escrituração dos Grupos 2.1
– Passivo Circulante e 2.2 – Passivo Não-Circulante, cujo
Indicador de Superávit Financeiro seja igual a igual a “F”
e, “X”, quando “X” for “F”), e que apresentem saldo inicial
ou final diferente de zero, mesmo que não tenha havido
movimentação no período. As contas que apresentarem
saldo zero, mas que foram movimentadas no exercício,
também deverão ser informadas. (negritei e grifei)

E considerando por fim, que esta divergência não causou
prejuízo na interpretação das informações contábeis pelo
TCEES, até mesmo porque o próprio órgão de controle
já tinha identificado a causa da divergência, além de ter
essa informação disponível em outros demonstrativos
que compõem o conjunto de dados encaminhados na
PCA, como exemplo no balancete de verificação contábil,
solicita-se o afastamento da irregularidade apontada,
tendo em vista que o demonstrativo encaminhado por
este jurisdicionado atendeu integralmente o layout
solicitado pela Instrução Normativa da Prestação de
contas anual e a legislação vigente aplicada a ele. [Sic]
ANÁLISE: Conforme a defesa, entre outros argumentos,
“o entendimento dado pela empresa de so�ware que
processou a geração do arquivo e deste jurisdicionado,
era que não seria necessário o encaminhamento dos
restos a pagar processados, pois o Tribunal de Contas
buscaria esta informação em outro arquivo, assim
como iria buscar a informação dos restos a pagar não
www.tce.es.gov.br

Conforme as alegações da defesa, houve erro conceitual
na interpretação da descrição dos dados a serem
informados (abaixo descrito), tendo em vista que os
restos a pagar processados fazem parte do Passivo
Circulante, e se enquadram no conceito de Dívida
Flutuante, da Lei 4320/1964, devendo, portanto,
serem informados no arquivo DEMDFLT.XML (ou
DemonstrativoDividaFlutuante.xml).

Diante do exposto, sugere-se manter o presente indicativo
de irregularidade, e recomendar o atendimento integral
à IN 43/2017 e seus anexos no envio das próximas
prestações de contas.
2.5 ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
(RGFDCX) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS
EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL
(ITEM 6.2 DO RT 510/2018-1)
Base normativa: artigos 50 e 55 inciso III da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei
Federal nº 4.320/64.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Preliminarmente, é importante tecer que o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar (RGFDCX) deverá apresentar as seguintes
informações fiscais, conforme orientações do Manual de
Demonstrativo - Fiscal MDF, 6ª Edição a seguir:
(TABELA)
Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déficit
Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado
do Município tem a finalidade de evidenciar ao final do
exercício o resultado financeiro por fonte/destinação de
recursos, sendo este resultado apurado pela diferença
entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conforme
consta na Parte V do MCASP, 6ª edição, a seguir transcrito:
(TABELA)
Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público (MCASP, 6ª edição, aprovado
pela Portaria STN 700, de 10 de dezembro de 2014) na
arrecadação, além do registro da receita orçamentária e
do respectivo ingresso dos recursos financeiros, deverá
ser registrado em contas de controle, o valor classificado
na fonte/destinação de recursos correspondente. No
momento do empenho, deverá haver a baixa do crédito
disponível conforme a fonte/destinação de recursos
comprometida, conforme transcrição a seguir:
(TABELA)
Dessa forma, norteando-se pelas orientações da
Secretaria do Tesouro Nacional expressas no MDF
6ª edição e no MCASP 6ª edição acima transcritas,
entende-se que o saldo de cada fonte/destinação de
recursos, subtraídos os restos a pagar não processados,
evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de

Caixa e Restos a Pagar (RGFDCX), deve reﬂetir o saldo
de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente da
conta 821110000000 - Disponibilidade por Destinação De
Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial
em 31/12/2016.
Do confronto dos Demonstrativos da Disponibilidade
Caixa e dos Restos a Pagar (LRF-Web) e do Demonstrativo
do Superávit/Déficit financeiro apurado, anexo ao
Balanço Patrimonial, observa-se que na disponibilidade
de caixa após a inscrição de Restos a Pagar Não
Processados (RPNP) obtêm-se os seguintes saldos de
disponibilidade líquida por vínculo:
(TABELA)
Configuram-se, portanto, exemplos de inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos não vinculados
evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, ao final
do exercício de 2017.
Essas discrepâncias, além de configurar inconsistências
de saldos entre as fontes de recursos não vinculados
evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX,
comprometem a credibilidade dos demonstrativos
contábeis correlatos.
Dessa forma, sugere-se a citação dos responsáveis
para apresentarem esclarecimentos, acompanhados
de documentos probantes, quanto às inconsistências
relatadas, procedendo à correção dos relatórios
auxiliares, a fim de que os mesmos retratem a real
situação do município, em consonância com os
demonstrativos contábeis.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/20181: Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo
www.tce.es.gov.br

de Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
Primeiramente cabe esclarecer as diferenças conceituais
em que estão inseridos os dois relatórios que estão
sendo comparados:
- o relatório da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar é um relatório que compõe o relatório de gestão
fiscal elaborados para fins fiscais, e tem suas diretrizes
de elaboração fundamentados na LRF;
- o balanço patrimonial é uma demonstração contábil
elaborado sob os preceitos das normas de contabilidade
aplicados ao setor público;
Ou seja, as diretrizes de elaboração possuem bases
conceituais distintas. Dito isso, cabe esclarecer que
a diferença apontada no indicativo de irregularidade
decorre que o relatório de gestão fiscal (RGFDCX)
utilizado para a comparação (tabela 21) foi o informado
pelo chefe do poder executivo por meio da LRFWEB, e,
portanto, não está consolidado, pois o Poder Legislativo
elaborou o seu próprio demonstrativo (RGFDCX) por
meio do LRFWEB ao TCEES. Já o BALPAT (tabela 21)
utilizado pela análise técnica do Tribunal de Contas
utilizou o Balanço Patrimonial Consolidado, assim sendo
utilizou bases distintas para o cálculo e apontamento da
divergência.
Contudo o valor questionado e levantado na análise
técnica no valor de R$ 2.485.582,39 decorre das
seguintes situações:
(TABELA)
O valor de R$ 64.538,49 decorre da disponibilidade
liquida do Poder Legislativo, no qual elaborou seu
próprio demonstrativo (RGFDCX);
O valor de R$ 2.374.286,86 se baseia na conta de direitos
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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a receber perante o Tribunal de Justiça. Essa conta é
considerada um direito para fins patrimoniais, até que o
TJEES informe que efetuou o pagamento dos precatórios,
estando dessa forma registrada no BALPAT, mas não foi
entendida como um recurso disponível para fins do
relatório da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar,
nos termos do Manual de Demonstrativos Fiscais, pois
trata-se de recursos que estão sob a gestão do Tribunal
de Justiça com a finalidade de quitar os precatórios,
portanto, indisponíveis ao Poder Executivo de Muqui.
Diante da indisponibilidade desses recursos pelo
município, achou-se mais prudência não o computar
para fins de elaboração do relatório da disponibilidade
de caixa e dos restos a pagar exigido pela LRF.
Já os valores de R$ 4.796,05 relativo a Créditos de Salário
Família; R$ 5.444,77 Créditos de Salário Maternidade;
R$ 612,10 Desconto Unimed a Apropriar, R$ 1.166,61
Vale Transporte a Apropriar referem-se ao direito de
compensação registrado no ativo circulante decorrente
da antecipação de pagamentos e que será compensado
nos próximos pagamentos. Desta forma, estes valores
foram deduzidos do saldo das fontes apresentados no
BALPAT. No entanto, estes valores não foram adicionados
a disponibilidade de caixa bruta do Poder Executivo, por
entender que esse direito não se encaixa no conceito
estabelecido pelo Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF), assim como o valor de R$ 34.737,51 Valores
apreendidos por Decisão Judicial, registrado também no
ativo circulante.
Esclarecida a diferença, e em sendo ela de natureza
conceitual, requeiro que o presente indicativo de
irregularidade seja afastado. [Sic]
ANÁLISE: A defesa arguiu a diferença conceitual entre o

Anexo 5 do LRFWEB e o balanço patrimonial, tendo em
vista que o primeiro não é consolidado e o segundo sim,
sendo este um dos motivos das diferenças apontadas.
Cabe lembrar que, conforme esclarecido no RT 510/20181, “entende-se que o saldo de cada fonte/destinação de
recursos, subtraídos os restos a pagar não processados,
evidenciados no Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e Restos a Pagar (RGFDCX), deve reﬂetir o saldo
de cada fonte/destinação de recursos, conta corrente da
conta 821110000000 - Disponibilidade por Destinação De
Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial
em 31/12/2017”.
Nesse sentido, observou-se, ainda, que a defesa justificou
e detalhou cada uma das diferenças encontradas.
Desta forma, tendo em vista que a defesa discriminou
pormenorizadamente a divergência suscitada, sugere-se
afastar este indicativo de irregularidade.
2.6 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE
GESTORA (ITEM 6.3 DO RT 510/2018-1)
Base normativa: art. 14 da Lei Complementar Federal
141/12.
Responsáveis: Sergio Luiz Anequim e Carlos Renato
Prucoli
Conforme relatado no RT 510/2018-1:
Observou-se dos demonstrativos consolidados do
município, encaminhados nesta prestação de contas,
bem como dos dados encaminhados por meio das
prestações de contas bimestrais, junto ao sistema
CidadES, que o município não possui fundo municipal
de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei
Complementar Federal 141/12.
www.tce.es.gov.br

Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido
em funcionamento pela administração direta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora
dos recursos destinados a ações e serviços públicos de
saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente
às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde.
Desta forma, sugere-se citar os gestores responsáveis
para que apresentarem as justificativas que esclareçam
este indicativo de irregularidade. Ressalta-se que tal
indicativo de irregularidade foi objeto de citação na
Prestação de Contas do exercício anterior.
JUSTIFICATIVAS: Conforme as Defesas Justificativas
70/2019-8 - resposta ao Termo de Citação 1116/20181: Carlos Renato Prucoli e 71/2019-2 - resposta ao Termo
de Citação 1115/2018-5: Sergio Luiz Anequim:
A Instituição do Fundo Municipal de Saúde do Município
de Muqui, foi instituído através da Lei Municipal nº 22
de 12 de julho de 1993, assim os recursos vinculados
a ações e serviços públicos de saúde sempre foram
administrados e executados pela Secretaria Municipal
de Saúde do Município, entretanto como Unidade
Orçamentária, com a execução contábil e financeira
vinculadas diretamente ao orçamento do Poder
Executivo Municipal, apesar disso os recursos vinculados
a saúde, sempre foram devidamente aplicados em ações
e serviços de saúde, sem a desvinculação ou desvio de
função dos mesmos para outras áreas.
A não instituição do Fundo Municipal de Saúde como
Unidade Gestora no Município em momento algum
causou prejuízos ou precariedade ao atendimento dos
usuários do sistema de saúde pública no Município de
Muqui.
Segunda-feira, 10 de junho de 2019
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Os equipamentos públicos destinados ao atendimento
dos serviços de saúde, estavam e estão em
funcionamento regular, mesmo sem a instituição de
Unidade Gestora para execução dos recursos vinculados
a saúde.

051E0500001.

Em consulta ao Sistema CidadES, observa-se que

Diante do atendimento a legislação e que em momento

já existe o cadastro da UG 051E0500001 – Fundo

algum a não instituição do Fundo Municipal de

Municipal de Saúde de Muqui.

Saúde como Unidade Gestora causou prejuízo aos

Sendo assim, considera-se afastado este indicativo de

cofres públicos e ao atendimento das demandas dos

irregularidade.

Também em momento algum a não instituição do Fundo
Municipal de Saúde como Unidade Gestora, impediu
o Município receber transferências constitucionais e
legais e transferências voluntárias.

serviços de saúde, requeiro o afastamento da presente

3. LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS

Importante frisar, que a transparência e o controle
social dos recursos públicos aplicados em saúde, não
foram afetados pela não instituição da Unidade Gestora
do Fundo Municipal de Saúde.

da Lei Municipal n° 22 de 12 de julho de 1993, assim

Secretaria Municipal de Saúde do Município, entretanto

(TABELA)

Mas sabedores, da necessidade e da obrigação do
cumprimento de normas legais, estamos justificando
a não instituição do Fundo Municipal de Saúde como
Unidade Gestora no Município de Muqui no exercício
de 2017, por parte do Prefeito Municipal Carlos Renato
Prúcoli. visto que somente no dia 28 de julho de 2017
foi empossado como Prefeito Municipal de Muqui e
sendo ainda que a execução orçamentária e financeira
do exercício de 2017 já estava em plena execução.

como Unidade Orçamentária, com a execução contábil

Conforme

e financeira vinculadas diretamente ao orçamento

descumprimento do limite prudencial de pessoal do

do Poder Executivo Municipal, e esclareceu que a

Poder Executivo em análise, apesar do cumprimento do

não instituição do Fundo não causou prejuízos ou

limite máximo.

precariedade ao atendimento dos usuários, ou impediu

(TABELA)

Contudo durante o exercício financeiro de 2018
ao elaborarmos a peça orçamentária do exercício
financeiro de 2019 para envio ao Poder Legislativo já
estabelecemos o Fundo Municipal de Saúde de Muqui
como Unidade Gestora. Assim a partir de janeiro
de 2019 os gastos com saúde serão registrados em
Unidade Gestora própria do Fundo Municipal de
Saúde de Muqui, no qual encontra-se cadastrado no
sistema CIDADESWEB do TCEES sob código na unidade

Informou, ainda que por ocasião da elaboração da

irregularidade. [Sic]
ANÁLISE: A defesa esclareceu que o Fundo Municipal
de Saúde do Município de Muqui foi instituído através
os recursos vinculados a ações e serviços públicos de
saúde sempre foram administrados e executados pela

o Município receber transferências constitucionais
e legais e transferências voluntárias, bem como não
afetou a transparência e o controle social dos recursos
públicos aplicados em saúde.
peça orçamentária do exercício financeiro de 2019 para
envio ao Poder Legislativo foi estabelecido o Fundo
Municipal de Saúde de Muqui como Unidade Gestora.
Assim a partir de janeiro de 2019 os gastos com saúde
serão registrados em Unidade Gestora própria do
Fundo Municipal de Saúde de Muqui, que se encontra

3.1. DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo
19, III, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000.
a

tabela

anterior,

observa-se

Conforme se observa da tabela anterior, observase o descumprimento do limite de alerta de pessoal
consolidado, apesar do cumprimento do limite máximo
e do limite prudencial.
3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº
101/2000; e art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal.
De acordo com o RT 510/2018-1, a dívida consolidada
líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na

cadastrado no sistema CIDADESWEB do TCEES sob

legislação; conforme evidenciado a seguir:

código na unidade 051E0500001.

(TABELA)

www.tce.es.gov.br

o
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Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite previsto (120% da receita corrente líquida).
3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE
GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar
101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e
art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e
art. 167, III da Constituição Da República /1988; Art. 55,
inciso I, alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar
101/2000.
Com base nas demonstrações contábeis e no Relatório
de Gestão encaminhados pelo jurisdicionado à Corte
de Contas, observa-se que não houve a contratação de
operações de crédito nem a concessão de garantias ou
contra garantia de valores no exercício de 2017.
3.4. RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para
o exercício sob análise, constata-se a inexistência de
previsão para beneficiar instituições com renúncia de
receita.
3.5. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO
PODER NO ÚLTIMO ANO DE SEU MANDATO
Conforme o RT 510/2018-1, foi observado o limite de
inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder
Executivo.
4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E NA REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição
da República/1988 e Art. 60, inciso XII, do ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição da República/1988 (alterado pela Emenda
Constitucional 53/2006).
(TABELA)
Da tabela acima se verifica que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado
à educação.
(TABELA)
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos
constitucionais relacionados à educação.
4.2. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 29/2000).
(TABELA)
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo
constitucional previsto para aplicação de recursos em
ações e serviços públicos de saúde.
5. TRANSFERÊNCIAS
LEGISLATIVO

DE

RECURSOS

AO

PODER

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §
2º, da Constituição da República/1988.
(TABELA)
Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não
transferiu recursos ao Poder Legislativo acima do limite
www.tce.es.gov.br

permitido.
6. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
município de Muqui, exercício de 2017, formalizada de
acordo com a IN TCEES 43/2017 e com o escopo definido
na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na
legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO,
dirigido à Câmara Municipal de Muqui, recomendando
a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas
anual do Sr. Sergio Luiz Anequim, prefeito no período
de: 01/01 a 28/07/2017 e do Sr. Carlos Renato Prucoli,
prefeito no período de: 28/07 a 31/12/2017, na forma
do art. 80, II da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 132,
II do RITCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013,
tendo em vista a manutenção dos seguintes indicativos
de irregularidades do RT 561/2018:
4.3.2.1 - Inconsistência na movimentação financeira dos
valores recebidos a �tulo de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural. (Item 2.2
desta ITC);
6.1 - Divergência entre o saldo da Dívida Flutuante e
o saldo do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial. (Item 2.4 desta ITC).
Propõe-se ainda, quanto às futuras prestações de
contas anuais:
RECOMENDAR o atendimento integral à IN 43/2017
e seus anexos no envio das próximas prestações de
contas. (Item 2.3 desta ITC); e
DETERMINAR à administração para que passe a adotar
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nos próximos exercícios controle eficiente das fontes/
destinações de recursos. (Item 2.2);

pela defesa também em relação à prestação de contas
no exercício de 2016:

Sugere-se, ainda, a aplicação de multa ao Sr. Carlos
Renato Prucoli, de acordo com os parâmetros
estabelecidos no artigo 139, Resolução TC 261/2013 c/c
o § 5º, do art. 135, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, tendo em vista o atraso no envio desta PCA
(Item 2.1).

Justificativas apresentadas (ITC 01924/2018-6) – PCA
2016

Desse modo, dos elementos constantes dos autos,
observa-se que em relação à proposição de aplicação de
sansão de multa por descumprimento de prazo de envio
da prestação de contas anual (item 2.1 do RT 510/20181), quando do encaminhamento da prestação de contas
do exercício anterior – exercício de 2016 (Processo TC05164/2017) - o jurisdicionado enviou somente no
dia 26/04/2017, não observando o prazo estabelecido
pelo Regimento Interno desta Corte de Contas. Tal
inconsistência foi apontada pela área técnica.
Em análise conclusiva, embora a área técnica tenha
se manifestado pela aplicação de sanção de multa, o
Parecer Prévio 00057/2018-4 apenas recomendou ao
atual
gestor que, nos próximos exercícios, encaminhasse as
Prestações de Contas Anuais, conforme estabelecido
no art. 139, da Resolução TC 261/2013; deixando de
aplicar multa ao responsável pelo descumprimento do
prazo de envio da prestação de contas anual.
Nota-se que além da reincidência no atraso da prestação
de contas por parte do município, as justificativas
apresentadas quando da defesa em relação às contas do
exercício de 2017, foram similares àquelas apresentadas

Preliminarmente, gostaríamos de esclarecer que nossa
intensão ao encaminhar a prestação de contas anual
do exercício financeiro de 2016, foi encaminhar os
arquivos que compõem a referida prestação de contas
com a fidedignidade dos registros ocorridos durante o
exercício de 2016, sejam elas informações contábeis
através dos balanços propriamente ditos, como os
demais arquivos auxiliares tais como, almoxarifado,
patrimônio, folhas de pagamento.
Particularmente, sobre as contas do exercício de 2016 o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inovou
na cobrança de novos controles e documentos, que
nos anos anteriores não eram exigidos ou exigidos
com quantidade menor de informações, também nas
contas anuais de 2016 o Tribunal de Contas intensificou
nas tecnologias aplicadas aos documentos/arquivos
exigidos pela IN TCEES 34/2015, tais como a formatação
dos arquivos PDF e uma quantidade maior de arquivos
no formato de XML.
Ademais, esses novos formatos e informações adicionais
requeridas somente foram aprovadas pelo Tribunal
de Contas, em 09 de novembro de 2016, por meio da
Instrução Normativa n°. 40, a um mês do encerramento
do exercício, com onze meses de execução orçamentária
do município já executada, e já vigente para a prestação
de contas do exercício de 2016.
Exigir novas informações após a quase totalidade do
www.tce.es.gov.br

orçamento municipal executado, impossibilita que
essas sejam produzidas e asseguradas a fidedignidade
no decorrer do exercício, exigindo um esforço
adicional da entidade para o seu levantamento e na
adaptação ao formato estabelecido, inclusive com
adaptações/modificações nos sistemas informatizados
de contabilidade, patrimônio, almoxarifado e folha de
pagamento, que em todos foi necessário a demanda
por alterações a empresa fornecedora de so�ware
para cumprimento da IN 40/2016. Essas adaptações
não tiveram o tempo adequado para que todos os
testes fossem realizados, gerando uma sobrecarga de
verificações na confiabilidade do sistema para o ente
validar.
Registra-se ainda, que neste período a sobrecarga
de trabalho já é excessiva, por contas das diversas
prestações de contas dos quais os entes estão
subordinados a realizar, sem que a Prefeitura
Municipal de Muqui, pudesse se planejar no sentido de
compatibilizar a necessidade de serviços do setor com a
força de trabalho necessária para supri-la.
Ressaltamos, contudo que, ao confeccionarmos
alguns arquivos, sobretudo na formatação em XML
encontramos problemas com as informações contidas
nos arquivos.
Especialmente no caso da Prefeitura Municipal de
Muqui, os arquivos em formato XML que devem
conter informações sobre o Resumo anual da folha
de pagamento do exercício financeiro, dos servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social
(RGP), aposentados e pensionistas (FOLRGP), conforme
layout constante do Anexo 11 da IN TCEES 34/2015,
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encontramos muitos problemas para a geração e
fornecimento das informações.
Evitando irregularidades futuras e preocupados
sobretudo com a fidedignidade das informações
sobre folha de pagamento do exercício financeiro, dos
servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social contidas no arquivo
FOLRGP, nos empenhamos em confeccionar e gerar o
referido arquivo com as informações corretas.
Infelizmente o sistema informatizado de Recursos
Humanos utilizado pela Prefeitura Municipal
de Muqui, para a geração do arquivo FOLRGP
apresentou problemas nas totalizações dos valores
dos vencimentos, descontos e obrigações patronais
relativo ao ano de 2016, como nossa preocupação era a
informação correta a ser enviada ao Tribunal de Contas
do Estado relativo às contas do exercício de 2016,
procuramos eliminar qualquer erro ou divergência nos
valores apresentados, para após encaminhamento a
Corte de Contas.
Mas, lamentavelmente nosso empenho em evidenciar
os valores corretos acarretou no atraso da entrega da
PCA 2016 (Contas de Gestão).
Assim, como infelizmente houve o atraso no
encaminhamento das Contas de Gestão de 2016, isso
acarretou o atraso no encaminhamento das contas
consolidadas (Contas de Governo de 2016).
Por estes motivos solicitamos que nossas justificativas
sejam aceitas e afastada a irregularidade do item 2.1
do Relatório Técnico Contábil 010/2018 do TCEES. [Sic
Assim, decido pelo não acolhimento das justificativas

apresentadas, em relação ao item 2.1 do RT 510/20181 – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - acompanhando a proposição
da área técnica pela aplicação de multa ao responsável
pelo encaminhamento da prestação de contas, Sr.
Carlos Renato Prucoli.

Técnica Conclusiva 00785/2019-3).
1.3. RECOMENDAR o atendimento integral à IN 43/2017
e seus anexos no envio das próximas prestações de
contas. (Item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva
00785/2019-3)

Quanto às demais irregularidades, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva nº 00785/2019-3.

1.4. Dar ciência aos interessados, encaminhandose os autos ao Ministério Público de Contas para
acompanhamento da aplicação da multa, arquivandose os autos, após o trânsito em julgado.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:

2. Unânime.

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento
técnico e ministerial, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto
à apreciação.

3. Data da Sessão: 10/04/2019 – 10ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

Luiz Carlos Cicilio� da Cunha
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara
Municipal de Muqui, recomendando a APROVAÇÃO
COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual do Sr.
Sergio Luiz Anequim, Prefeito no período de: 01/01 a
28/07/2017 e do Sr. Carlos Renato Prucoli, Prefeito no
período de: 28/07 a 31/12/2017;
1.2. DETERMINAR à administração para que passe a
adotar nos próximos exercícios controle eficiente das
fontes/destinações de recursos. (Item 2.2 da Instrução
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti Da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
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