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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE
FISCALIZAÇÃO / AUDITORIA – POSSIBILIDADE DE
DECISÃO NO SENTIDO DE IMPUTAR DÉBITO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, MESMO PRESCRITA
A PRETENSÃO PUNITIVA - SOBRESTAMENTO DO
FEITO POR 90 (NOVENTA) DIAS, OU ENTÃO ATÉ
DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
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A

EXISTÊNCIA

DE

CONTROVÉRSIA

DE

VOTO DO RELATOR
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REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 899 - DAR CIÊNCIA.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial convertida de
Fiscalização (Auditoria Ordinária), realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz,
referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade dos senhores Ademar
Coutinho Devens (Prefeito Municipal de 01/01/2010 a 02/11/2010) e Jones
Cavaglieri (Prefeito Municipal de 03/11/2010 a 31/12/2010).
Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O nº 87/2011 (fls. 4 41 e documentos de fls. 42-1268), no qual foram apontados indícios de
irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI nº
394/2013 (fls. 1272-1317), nos seguintes termos:

IRREGULARIDADE

ITE
M
de 1

Cotação
inconsistente
preços – Inobservância do
disposto no artigo 43, inciso IV,
c/c artigos 3º e 7º, § 2º, inciso II,
da Lei nº 8.666/93, e artigo 3º,
incisos I e III, da Lei nº
10.520/02.

Ausência de liquidação –
Inobservância do disposto
nos artigos 62 e 63, da Lei
nº 4.320/64.

RESSARCIMENTO
R$
VRTE´S

- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal);
-

-

- Carlos Alberto
Favalessa (Secretário
Municipal de Turismo);
- Ivan Vicente Pestana
(Pregoeiro).
- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal);

2

-

Composição irregular de
equipe de apoio ao
pregoeiro – Inobservância

RESPONSÁVEIS

-

3
-

-

- Carlos Alberto
Favalessa (Secretário
Municipal de Turismo);
- Maria Luiza Rocha
Marques (Fiscal do
Contrato)
- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal no período de
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do disposto no artigo 3º,
inciso IV, § 1º, da Lei nº
10.520/02.

Ausência de concurso
público para a realização
de atividades típicas da
advocacia pública –
Inobservância do disposto
no artigo 37, caput e inciso
II, da Constituição Federal,
e dos Princípios da
Finalidade e do Interesse
Público, inseridos nos
artigos 32, 45, § 2º e 46, da
Constituição Estadual.
Ausência de justificativa
da escolha e do preço –
Inobservância do disposto
no artigo 24, inciso X, da
Lei nº 8.666/93.
Ausência de parecer
jurídico – Inobservância do
disposto no artigo 38,
inciso VI e parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
Irregularidade na
composição de comissão
de avaliação de imóveis e
ausência de Anotação de
Responsabilidade
Técnica - ART –
Inobservância do disposto
nos artigos 6º, “a”, e 7º, “c”,
da Lei nº 5.194/66; artigo
1º, da Lei nº 6.496/77; e
dos Princípios da
Moralidade e da
Impessoalidade.
Ausência de licitação –
Inobservância do disposto
no artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, e dos
artigos 2º e 26, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93.

01/01 a 20/11/2010);
- Jones Cavaglieri
(Prefeito Municipal no
período de 03/11 a
31/12/2010).
4

- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal).

-

-

5
-

-

- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal).

-

- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal).

6
7

- Jones Cavaglieri
(Prefeito Municipal no
período de 03/11 a
31/12/2010);
-

-

8

- Ivan Américo Crevelin
(Presidente da Comissão
Permanente de Avaliação
de Imóveis, designada
pela Portaria nº
10.919/2010)
- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal);

-

-

- Wany Ferrari Nogueira
Campos (Secretária
Municipal de Gabinete
Interina);
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Contratação de shows de 9
forma indevida –
Inobservância do disposto
nos artigos 25, inciso III, e
49.600,00
26, incisos II e III, da Lei nº
8.666/93, e do artigo 37,
caput e inciso XXI, da
Constituição Federal.
Ausência de liquidação 10.1
de despesa –
Inobservância do disposto
no artigo 62, da Lei nº
153.252,88
4.320/64.

Pagamento indevido de taxa 10.2.
de
administração
- 1
Inobservância do Princípio da
Legalidade, inserido no caput do
artigo
37,
da
Constituição
Federal, bem como no caput do
artigo
32,
da
Constituição
Estadual; e dos Princípios da
Motivação
Suficiente
e
da
Razoabilidade,
previstos
no
artigo 45, § 2º, também da Carta
Estadual.

24.708,57

76.343,97

- Durval Valentin do
Nascimento Blank
(Secretário Municipal de
Finanças).
- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal no período de
01/01 a 20/11/2010);
- Jones Cavaglieri
(Prefeito Municipal no
período de 03/11 a
31/12/2010).
- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal no período de
01/01 a 20/11/2010);

306.505,77

- Jones Cavaglieri
152.687,94 (Prefeito Municipal no
período de 03/11 a
31/12/2010);
- Instituto Excellence
(entidade contratada)

Pagamentos irregulares 10.2.
de juros e multas 2
Inobservância do Princípio
da Eficiência, inserido no
caput do artigo 37, da
Constituição Federal, bem
como dos Princípios da
531.877,39
Finalidade Pública e da
Razoabilidade,
estabelecidos,
respectivamente, no caput
do artigo 32, e no § 2º do
artigo 45, da Constituição
Estadual.
Terceirização
irregular
de 10.3
serviços de saúde, violando a
regra do concurso público Inobservância dos Princípios da
Legalidade e da Eficiência,

- Evilásio Oliveira Costa
(Secretário Municipal de
Gabinete).
- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal);

- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal).

264.958,34

-

-

- Ademar Coutinho
Devens (Prefeito
Municipal).
ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 7F7B7-ED5F4-DC46B

inseridos no caput do artigo 37, e
da regra do Concurso Público,
constante do seu inciso II, e do
artigo 199, § 1º, todos da
Constituição Federal.

Nos termos da ITI nº 394/2013, foi prolatada a Decisão Preliminar TC-0042/2013
(fls. 1327-1328), promovendo-se a citação dos responsáveis.
Devidamente citados através dos Termos de Citação nº 1277 a 1285/2013 (fls. 13291337), os responsáveis apresentaram justificativas, conforme descrito na tabela a
seguir:
Citado

Defesa

Evilásio Oliveira Costa

Fls. 1347, vol. VII a 1627, v. VIII

Ademar Coutinho Devens

Fls. 1629, vol. VIII a 2418, v. XII

Wany Ferrari Nogueira Campos

Fls. 2420 a 2482, v. XII

Ivan Vicente Pestana

Fls. 2484 a 2536, v. XII

Ivan Américo Crevelin

Fls. 2542 a 2601, v. XII

Maria Luiza Rocha Marques

Fls. 2603 a 2786, v. XIII

Carlos Alberto Favalessa

Fls. 2788, v. XIV a 3003, v. XV

Durval Valentin do Nascimento Blank

Fls. 3009 a 3065, v. XV

Jones Cavaglieri

Fls. 3069 a 3099, v. XV

Apesar de sugerida a citação do Instituto Excellence na ITI 394/2013 e acatada no
voto do Conselheiro Relator, este não constou da relação de citados da Decisão
Preliminar TC-0042/2013 e, desta forma, não houve apresentação de defesa.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3634/2017
(fls. 3109 – 3197), opinando pela manutenção de irregularidades nos seguintes
termos:
“(...) 4 – CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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4.1 – Levando em consideração as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Tomada de
Contas Especial convertida de Fiscalização realizada na Prefeitura
Municipal

de

Aracruz,

sugere-se

a

manutenção

das

seguintes

irregularidades:
3.1 - Cotação inconsistente de preços:
Base Legal: Inobservância do disposto no artigo 43, inciso IV, c/c artigos 3º
e 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e artigo 3º, incisos I e III, da Lei nº
10.520/02.
Responsáveis: Carlos Alberto Favalessa – Secretário Municipal de Turismo
Ivan Vicente Pestana – Pregoeiro
3.4 - Ausência de concurso público para a realização de atividades
típicas da advocacia pública:
Base Legal: Inobservância do disposto no artigo 37, caput e inciso II, da
Constituição Federal, e dos Princípios da Finalidade e do Interesse Público,
inseridos nos artigos 32, 45, § 2º e 46, da Constituição Estadual.
Responsável: Ademar Coutinho Devens – Prefeito Municipal
3.9 - Contratação de shows de forma indevida:
Base Lega: Inobservância do disposto nos artigos 25, inciso III, e 26,
incisos II e III, da Lei nº 8.666/93, e do artigo 37, caput e inciso XXI, da
Constituição Federal.
Responsáveis: Ademar Coutinho Devens – Prefeito Municipal
Durval Valentin do Nascimento Blank – Secretário Municipal de Finanças
Ressarcimento: R$ 49.600,00 correspondentes a 24.708,57 VRTE.
3.10.2.2 – Pagamentos Irregulares de Juros e Multas

Base legal: Inobservância do Princípio da Eficiência, inserido
no caput do artigo 37, da Constituição Federal, bem como dos
Princípios da Finalidade Pública e da Razoabilidade,
estabelecidos, respectivamente, no caput do artigo 32, e no §
2º do artigo 45, da Constituição Estadual.
Responsável: Sr. Ademar Coutinho Devens - Prefeito
Municipal
Ressarcimento: R$ 531.877,39 equivalentes a 264.958,34
VRTE
3.10.3 - Terceirização irregular de serviços de saúde,
violando a regra do concurso público:
Base legal: Inobservância dos Princípios da Legalidade e da
Eficiência, inseridos no caput do artigo 37, e da regra do
Concurso Público, constante do seu inciso II, e do artigo 199, §
1º, todos da Constituição Federal.
Responsável: Sr. Ademar Coutinho Devens - Prefeito
Municipal
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Os autos foram então remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o
Parecer 660/2018 (fls. 3201 -3217), concluindo da seguinte forma:
“(...) Ante o exposto, pugna o Ministério Público de
Contas:
1 – seja julgada IRREGULAR a presente tomada de
contas especial, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da
LC n. 621/2012;
2 – seja imputado solidariamente o débito de 24.708,57
VRTE a ADEMAR C OUTINHO DEVENS E DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO
BLANK, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos termos dos arts.
87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em
decorrência dos prejuízos descritos no item 3.9 da ITC 03634/2017-7;
3 – seja imputado o débito de 415.202,69 VRTE a
ADEMAR COUTINHO DEVENS, aplicando-lhe multa proporcional ao dano,
nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do
RITCEES, em decorrência dos prejuízos descritos no item 3.10.2.1 e
3.10.2. da ITC 03634/2017-7;
4 – seja imputado o débito de 2.443,57 VRTE a JONES
CAVAGLIERI , aplicando-lhe multa proporcional ao dano, nos termos dos
arts. 87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em
decorrência dos prejuízos descritos no item 3.10.2.1 da ITC 03634/20177;
5 – com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos II
e III, da LC n. 621/2012 c/c art. 389, incisos II e III, do RITCEES, cominar
multa pecuniária a ADEMAR COUTINHO DEVENS, C ARLOS ALBERTO
FAVALESSA, IVAN VICENTE PESTANA, DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO
BLANK E JONES C AVAGLIERI .
6 – sejam reputados regulares os atos praticados por
Maria Luiza Rocha Marques, Ivan Américo Crevelin, Wany Ferrari
Nogueira Campos e Evilásio Oliveira Costa. (...)”

O então Conselheiro Relator, Domingos Augusto Taufner, elaborou o Voto 5054/2018
(fls. 3219 – 3221), pelo sobrestamento dos autos até a publicação do Acórdão
referente ao Recurso Extraordinário 852.475, pelo Supremo Tribunal Federal. Tal
entendimento foi acolhido pela Segunda Câmara por meio da Decisão 2706/2018
(fls. 3222 – 3324).
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Em 18/09/2019, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner por meio do Despacho
de nº 47201/2019 (fls. 3230) encaminhou o presente processo ao Gabinete da
Presidência, haja vista ter percebido não lhe caber a relatoria dos autos, os quais
conforme aponta, seriam de minha relatoria, na forma dos artigos 253 e 254 do
Regimento Interno.
Assim, o Gabinete da Presidência realizou a atualização da autuação do processo,
gerando o Termo de Atualização nº 694/2019 (fls. 3231) onde restou patente a
alteração do relator, cabendo-me agora a relatoria dos autos.
Após análise dos autos observei a necessidade de retorno ao Ministério Público para
manifestação quanto a ocorrência de prescrição e suas implicações, conforme disposto no
artigo 71, § 1º da LC 621/2012 (Despacho 51627/2019 – fls. 3232)
Em seguida o Ministério Público de Contas elaborou o Parecer 5336/2019 (fls. 3239 – 3240),
opinando nos seguintes termos:
“(...) Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera o parecer 00660/2018-2, oficiando para
que:
1 – seja julgada IRREGULAR a presente tomada de contas especial, com fulcro no art. 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e”, da LC n. 621/2012;
2 – seja imputado solidariamente o débito de 24.708,57 VRTE a Ademar Coutinho Devens e
Durval Valentin do Nascimento Blank, nos termos do art. 87, inciso V, em decorrência dos
prejuízos descritos no item 3.9 da ITC 03634/2017-7;
3 – seja imputado o débito de 415.202,69 VRTE a Ademar Coutinho Devens, nos termos do art.
87, inciso V, da LC n. 621/2012, em decorrência dos prejuízos descritos no item 3.10.2.1 e
3.10.2.2 da ITC 03634/2017-7;
4 – seja imputado o débito de 2.443,57 VRTE a Jones Cavaglieri, nos termos do art. 87, inciso V,
da LC n. 621/2012, em decorrência dos prejuízos descritos no item 3.10.2.1 da ITC 03634/2017-7;
5 – seja extinto o processo com resolução de mérito em relação a Carlos Alberto Favalessa e
Ivan Vicente Pestana, com fulcro no art. 70 da LC n. 621/2012 c/c art. 487, inciso II, do CPC; e
6 – sejam reputados regulares os atos praticados por Maria Luiza Rocha Marques, Ivan
Américo Crevelin, Wany Ferrari Nogueira Campos e Evilásio Oliveira Costa.
Pugna-se, ainda, seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 71, caput, da
LC n. 621/2012; (...)”

Por fim, cumpre ressaltar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL, firmados em favor
de Evilásio Oliveira Costa (fl. 1362), Ademar Coutinho Devens (fl. 1693), Wany Ferrari
Nogueira Campos (fl. 2431), Maria Luiza Rocha Marques (fl. 2613), Carlos Alberto
Favalessa (fl. 2804), Durval Valentin do Nascimento Blank (fl. 3018) e Jones Cavaglieri (fl.
3099).
É o relatório.
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2 FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
2.1 Das Questões Preliminares
2.1.1 Da incompetência do Conselheiro Domingos Augusto Taufner e nulidade
da Decisão 2706/2018
Inicialmente cumpre ressaltar que o Conselheiro Domingos Augusto Taufner
declinou da relatoria dos presentes autos, cabendo-me agora relatar o feito.
O então Conselheiro Relator havia elaborado o Voto 5054/2018, pelo sobrestamento
dos autos até a publicação do Acórdão referente ao Recurso Extraordinário 852.475,
pelo Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento foi acolhido pela Segunda Câmara
por meio da Decisão 2706/2018.
Entretanto, pelos fundamentos que passarei a expor, deixo de ratificar o Voto
5054/2018, razão pela qual a Decisão 2706/2018 encontra-se eivada de nulidade.
Conforme posicionamento por mim apresentado no Processo TC 5759/2012, por
meio do Voto Vista 167/2019, entendo não se justificar o sobrestamento dos
presentes autos, nos seguintes termos:
“(...) Depois das decisões acerca dos Recurso Extraordinários 669.069 e
636.886, o STF apreciou o RE 852.475, quando debateu a possível
prescrição do ressarcimento ao erário derivado de atos de improbidade
administrativa,

fixando

a

tese

de

repercussão

geral

pela

imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso de improbidade administrativa, entendimento foi
proferido em 08/08/2018 (Acórdão publicado em 25/03/2019).
Na ocasião, o eminente Ministro Alexandre de Moraes lembrou que o § 3º
do art. 183 da CF trata da imprescritibilidade dos bens públicos, instante
em que, em seguida o Ministro Edson acentuou em seu voto da corrente
ch/rc
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vencedora que se trata de uma vedação da prescrição aquisitiva, regra
essa, aliás, que é repetida no parágrafo único do art. 191 da mesma
Constituição.
E o que é o dinheiro público ou recurso público desviado? Obviamente o
mesmo que um bem público não sujeito à prescrição aquisitiva a que se
refere o texto constitucional em seus artigos 183 e 191.
Em seu voto, o Min. Roberto Barroso anotou: Portanto, nem mesmo o
posseiro de boa-fé pode se tornar proprietário de um bem público, mesmo
que o tenha em sua posse prolongada, de boa-fé. Se a Constituição não
admite esta hipótese, parece-me difícil admitir que alguém que tenha a
posse de um bem público desviado, portanto, de má-fé, não possa ser
objeto de uma demanda judicial para reaver esse bem.
Assim o que ficou definido no julgamento do RE 852.475, em 08 de
agosto de 2018, é:
3. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de
tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao
erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
4. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa.
De outro lado, não custa lembrar que, por meio da Decisão Plenária TC
14, de 06 de novembro de 2018, ficou registrado que a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
852.475 não alcança, imediatamente, os processos de controle externo
submetidos a julgamento o Tribunais de Contas.
Como visto, as decisões do STF até aqui em nada alcançaram a ação
deste Tribunal de Contas. E desse modo não lhe dá a proteção jurídica
que a Corte Suprema atribui às ações suspensas por efeito de suas
decisões em sede de repercussão geral1, visto que a suspensão deferida

1

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941 SÃO PAULO
RE 966.177
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no RE 636.886 afeta apenas os títulos executivos com origem nas
decisões das Cortes de Contas já em fase de execução.
Assim, o sobrestamento de processos neste Tribunal sem determinação
expressa do STF em sede de repercussão geral poderia ensejar a
incidência dos efeitos da prescrição em vários feitos. Afora a hipótese de
possibilitar

o

ingresso

neste

Tribunal

de

inúmeros

pedidos

de

sobrestamento.
Neste

contexto, entendo

que

não

seria

adequado

determinar o

sobrestamento do presente feito, visto que decisão dessa natureza
ensejaria outros pedidos com igual teor e poderia tumultuar a instrução
dos feitos nesta Corte de Contas. (...)”
Quanto às questões preliminares de ilegitimidade passiva e bis in idem, ratifico
o posicionamento da área técnica apresentado na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3634/2017 e em parte o posicionamento do Ministério Público de Contas no
Parecer 660/2018, nos termos que se seguem.

2.1.2 Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 3634/2017 acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva nos seguintes termos:
“(...) Em suas razões de defesa, os s enhores Ademar Coutinho Devéns (fls. 1630/16341, v. VIII) e
Jones Cavaglieri (fls. 3070/3074, v. XV), argumentam preliminarmente, que não lhes deve ser
imputada responsabilidade por força da Lei Municipal nº 2.936/2006 (cópia juntada às fls.
1695/1697, v. VIII), que trata da desconcentração administrativa no Município de Aracruz e
atribui a cada unidade administrativa (Secretarias Municipais) a responsabilidade pelos atos
praticados em seu âmbito.
Nesse passo, sustenta-se que pela referida Lei, ficou estabelecido que “(...) cabe ao
Prefeito Municipal “as ações de natureza politica" cabendo ao Secretariado a função de
ordenadores de despesas”. E que “dirimida a informação equivocada contida na ITI, é
imperioso reconhecer que a desconcentração administrativa já estava implementada, de
fato e de direito, no Município de Aracruz (ES) desde o ano de 2006 (e não 2010)”.
Sustenta-se, igualmente, que “(...) procedimentos e descentralização como o ora em
questão, de longe não se apresentam como subterfúgio a fim de s e esquivar de
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responsabilidades, tratam de premente necessidade, mormente diante de tão grande e
complexa organização administrativa.”

Ainda em sede de preliminar de ilegitimidade passiva o senhor Ademar
Coutinho Devéns alega que:
É certo que deve este Tribunal perquirir, questionar-se,
caso a caso, levando em conta a Lei Municipal nº
2.936/2006, se houve ou haveria descompromisso do Sr.
ADEMAR DEVENS no cuidado com a coisa pública, se
diante das circunstancias existentes nos procedimentos e
na legislação seria obrigação do mesmo saber e dar cabo
das supostas irregularidades.

Examinando-se a preliminar sustentada tem-se que a mencionada norma
municipal foi revogada pela Lei Municipal nº 3.337/2010 que, igualmente,
trata da desconcentração administrativa no Município de Aracruz e
estabelece, em seu artigo 2º, competência aos Secretários Municipais
para, dentre outras ações, atuarem como ordenadores de despesas;
assinarem contratos, acordos, convênios, ordens de compras/serviços e
outros instrumentos congêneres.
A desconcentração administrativa nos Municípios e o consequente
afastamento da responsabilidade dos Chefes do Poder Executivo
Municipal por força da atribuição de competência e responsabilidade aos
Secretários Municipais vêm sendo reconhecidos, de maneira uniforme,
por este Tribunal, na forma do Acórdão 490/2009, proferido nos autos do
processo TC 2321/20072:
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de
setembro de dois mil e nove, por unanimidade, acolhendo o
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Preliminarmente, acolher o pedido de reconhecimento de
ilegitimidade passiva suscitado pelo Sr. João Carlos Coser,
Prefeito Municipal de Vitória no exercício de 2007, tendo em
vista que a Lei Municipal nº 6.987/2007 afastou a
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo do Município de
2

No mesmo sentido, Acórdão 347/2009, no processo TC 6081/2007.
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Vitória nos atos praticados pelos ordenadores de despesas
nela indicados; [...].
A desconcentração administrativa no Município de Aracruz já foi discutida
no processo TC 7209/2012, tendo sido proferido o Acordão 286/2014:
2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Verifica-se dos autos que foi suscitado, em sede de Preliminar,
ilegitimidade passiva dos responsáveis Sr. Ademar Coutinho
Devéns, Prefeito Municipal de Aracruz, no exercício de 2012,
da Sra. Terciany Cris Siqueira Carretta, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, e do Sr. Marcos Tadeu de
Castro Vieira, Secretário Municipal de Obras.
Assim, antes de adentrar do mérito, referente às
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial n°
66/2013, complementada pela Instrução Técnica Inicial nº
270/2013, necessário se faz a análise da preliminar suscitada.
O Sr. Ademar Coutinho Devéns, Prefeito Municipal de Aracruz,
figura nos autos como responsável quanto aos itens 1 e 2
constantes da Instrução acima mencionada, referente ao
procedimento licitatório de Tomada de Preços nº 031/2012,
quais sejam, item 1 – falta de orçamento estimado em
planilhas de quantitativos e preços unitários e item 2 –
inobservância do prazo mínimo para elaboração e
apresentação das propostas em procedimento de tomada de
preço.
Ocorre que, conforme consta do caderno processual, o referido
gestor público, na qualidade de chefe do poder executivo
municipal, atribui competência e responsabilidade aos
Secretários Municipais daquele Município para gerenciar suas
demandas, inclusive licitações, sem necessidade de prévia
autorização do Prefeito Municipal, nos termos da Lei Municipal
n° 2.936/2006, posteriormente revogada pela Lei Municipal
n° 3.337/2010, que de igual modo prevê em seu artigo 2°, a
delegação de competência ao Secretariado Municipal, cuja
cópia segue às fls. 396/398, dos presentes autos.
Diante disso, considerando que os atos praticados referentes
ao certame em apreço diz respeito tão somente ao Secretário
Municipal e ao Presidente e membros da Comissão
Permanente de Licitações, não havendo qualquer participação
do Sr. Ademar Coutinho Devéns, deve o mesmo ser afastado
do polo passivo da presente representação.
ch/rc
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Assim sendo, pelas razões ora expostas, opina-se pelo acolhimento da preliminar de
desconcentração

administrativa,

quando

se

argui

a ilegitimidade passiva,

excluindo-se os agentes das responsabilida des imputadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3
desta instrução.

Quantos aos itens 3.9 e 3.10.2.2 desta ITC, deixa-se de acolher a
preliminar

de

ilegitimidade

passiva, conforme

fundamentação

constante naqueles itens.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, no Parecer 660/2018, apresenta
posicionamento contrário, nos seguintes termos:
“(...) 1.2 – Da preliminar de ilegitimidade passiva: rejeição
Seguidamente, não deve prosperar o entendimento
técnico que acolheu em parte a preliminar arguida por ADEMAR
COUTINHO DEVENS E JONES CAVAGLIERI , Da desconcentração
administrativa (Lei Municipal 2.936/2006) – Ilegitimidade passiva3,
cabendo relembrar que a responsabilidade do ordenador de despesa
não decorre somente de atos por ele praticados, mas também por
culpa “in vigilando” ou “in eligendo” 4.
Ademais, o próprio texto da Lei Municipal n. 2.936/2006 5,
revogada pela Lei n. 3.337/2010 6, que teria estabelecido a
desconcentração administrativa do Poder Executivo de Aracruz, com
atribuição de competência aos Secretários Municipais, não isenta a
responsabilidade do gestor que tem o dever de fiscalizar as atividades
realizadas pelos servidores a ele submetidos, inclusive selecionando-os7.
Ressalta-se
que
o
agente
político,
eleito
democraticamente pelo povo para o desempenho da função de gestor, no
caso o Prefeito Municipal, assume a obrigação de gerir a coisa pública,
isto é, administrar bens, dinheiros ou valores públicos, assumindo um
munus publico indeclinável, decorrente da própria Constituição Federal
(arts. 70 a 75), qual seja o dever de prestação de contas de todos os atos
de governo e de gestão.

3

Item 2.1 da IT C 03634/2017-7.
culpa in vigilando – nesse caso, o dano nasce da ausência de fiscalização dos subordinados ou dos bens e valores sujeitos ao agente.
culpa in e ligendo – [...] corresponde ao dano oriundo da má escolha do representante ou preposto. É bastante comum que agentes da
Administração causem prejuízos aos cofres públicos por ignorarem as normas ou porque não foram adequadamente treinados.
(FERNANDES. Jorge Ulisses Jacoby. Tomada de Contas Especial, p. 99).
5
Art. 4º É facultada a delegação de competência, sem exclusão, porém, da responsabilidade dos ordenadores de despesas pela prática dos
atos pertinentes às suas atribuições.
6
Art. 4º. É facultada a delegação de competência, sem exclusão, porém, da responsabilidade dos ordenadores de despesas pela prática dos
atos pertinentes às suas atribuições.
7
Acórdão 1782/2007, Rel. Benjamin Zymler (T CU)
Meras alegações de desconcentração administrativa ou de confiança no trabalho subordinado não se prestam para eximir a incidê ncia de
culpa in vigilando, já que a delegação de competência não retira a responsabilidade de quem delega.
ch/rc
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Assim, por um lado, o Prefeito é investido de poder
decisório para o desempenho de suas funções públicas e, por outro lado,
a própria Constituição impõe o dever de prestação de contas por atos de
sua gestão.
Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles (2015, pg. 111)
tratando a respeito do tema apontou que: “Esses gestores da coisa
pública, investidos de competência decisória, passam a ser autoridades,
com poderes e deveres específicos do cargo ou função e,
consequentemente, com responsabilidades próprias de suas atribuições
(...).”
Importante destacar que o dever constitucional de prestar
contas é imputado à pessoa física do Prefeito, constituindo-se obrigação
personalíssima (intuitu personae), pois o povo a ele confiou a atribuição
de gerir a coisa pública.
Considerando as atribuições de gestão administrativa, o
Prefeito assume naturalmente o papel de ordenador de despesas, na
medida em que realiza atos que importem a gestão de recursos públicos,
a exemplo de homologações, autorização de pagamentos, assinaturas de
empenhos, celebração de contratos e outros atos de gestão.
Importante destacar que o conceito de ordenador de
despesas pode ser extraído do § 1º do artigo 80 do Decreto-Lei n.
200/1967, nos seguintes termos:
§ 1° Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos
atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento,
suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta
responda.
Logo, o ordenador de despesas é a autoridade
competente para a prática de atos de gestão, dentre eles os atos de
empenho (artigo 58 da Lei n. 4.320/64), de liquidação (artigo 63 da Lei n.
4.320/64) e de pagamento (artigos 62 e 64 da Lei n. 4.320/64),
assumindo, portanto, de maneira pessoal, a responsabilidade de
verificação de sua regularidade sob todos os aspectos, principalmente no
que tange a sua legalidade e legitimidade.
O ordenador de despesas é pessoalmente responsável por todos os
atos dos quais resultem despesas (...). O poder/dever de diligência
do ordenador de despesas impõe a ele a verificação da regularidade
dos atos de gestão sob todos os aspectos (TCU, Acórdão 661/2002
– Plenário).
À vista disso, imperioso esclarecer que a função do
ordenador de despesas não se reveste apenas de etapa meramente
formal. De outro modo, sua participação assume caráter de verificação de
controle da despesa pública, configurando-se como última etapa para o
efetivo controle de legitimidade e de legalidade dos atos de gestão.
ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 7F7B7-ED5F4-DC46B

A atuação do ordenador de despesas no processo de pagamento
não é meramente formal, a exigência de sua assinatura tem por
intuito obstar eventuais pagamentos irregulares (TCU, Acórdão
1.651/2010 – Plenário);
Por isso, com acerto, o Tribunal de Contas da União
apresenta firme entendimento no sentido de não acatar a tese de que a
participação do ordenador de despesas se revela figurativa. Isto é,
sujeitando-se apenas no ato formal de verificação da adequada
formalização da despesa realizada, ou ainda, adstrita ao mero
acolhimento das sugestões dos seus subordinados.
Nessa esteira, vale colacionar as seguintes decisões que
demonstram o sólido entendimento do TCU quanto à responsabilização
do ordenador de despesas diante da sua função de controle das
atividades administrativas:
A atribuição do ordenador de despesas é verificar se os
procedimentos levados a efeito estão em conformidade com a lei,
sendo exigida a assinatura nos documentos justamente para
delimitar responsabilidades (TCU, Acórdão 2540/2008 – Primeira
Câmara);
A função de ordenador de despesa, à luz das disposições do
Decreto-lei 200/1967 e do Decreto 93.872/1986, não está adstrita ao
mero acatamento ou acolhimento das solicitações de outras
instâncias administrativas, devendo exercer um verdadeiro controle
quanto à regularidade e à legalidade da despesa pública (TCU,
Acórdão 985/2007 - Plenário);
A afirmação de que apenas deram sequência a ato já previamente
constituído não pode ser acolhida. O poder-dever de diligência
do ordenador de despesas impõe a ele a verificação da regularidade
dos atos de gestão sob todos os aspectos, sobretudo da adequação
do valor do contrato ao seu objeto. O exame da regularidade
da despesa não se exaure na verificação da adequada formalização
do processo. A demonstração da despesa realizada deve induzir à
compreensão de que a observância das normas que regem a
matéria proporcionou o máximo de benefício com o mínimo de
dispêndio (Constituição Federal, art. 70, parágrafo único, e DL
200/1967, arts. 90 e 93) ’ (TCU, Acórdão 918/2005 - 2ª Câmara);
A alegação de que não é responsável em virtude de só ter assinado
a Ordem Bancária não se sustenta. A lei exige a assinatura nos
documentos exatamente para delimitar responsabilidades. A
participação de vários agentes é um método de controle amplamente
utilizado, tanto no setor público quanto no privado. Conforme a
importância de um ato ou decisão, maior o número de responsáveis
chamados a participar da operação. Quem, de fato, autoriza os atos
administrativos é quem os assina: sem assinatura do ordenador de
ch/rc
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despesas, não há gestão de recursos financeiros do órgão. Quem
assina um documento é responsável pelos seus efeitos; se vários
agentes colaboraram para a irregularidade, são solidariamente
responsáveis. A assinatura do administrador público em contratos,
convênios, empenhos, ordens bancárias, cheques e demais
instrumentos de administração não é meramente decorativa; tem por
função garantir a responsabilidade do assinante. (TCU, Acórdão
343/2007 – Plenário);
No entanto, há que se ressaltar que a autorização de pagamento
não se resume à mera aposição de assinatura na ordem bancária. É
necessário que o gestor adote procedimentos independentes para
se certificar da correção da despesa que lhe é apresentada para
pagamento. (TCU, Acórdão 3004/2016 – Plenário);
A autorização de despesas requer do seu signatário ações de zelo e
diligência profissionais para o seu exercício, como a criação de
rotinas administrativas com vistas a coibir erros e fraudes na sua
consecução, não sendo lícito a um administrador da coisa pública
que se limite a assinar todas as despesas que lhe sejam
encaminhadas, sem um mínimo de verificação, sob o argumento de
que foram autorizadas por escalões superiores. (TCU, Acórdão
300/2011 – Plenário);
Faz-se ainda mister mencionar que a jurisprudência desta Corte de
Contas é firme no sentido de que o ordenador de despesa tem o
dever de verificar a legalidade e a legitimidade de documentos
geradores de despesa, não sendo sua assinatura uma mera
formalidade (e.g. Acórdãos 3004/2016-TCU-Plenário, 550/2015TCU-Plenário, 300/2011-TCU-Plenário, 1568/2015-TCU-2ª Câmara).
Portanto, incabível a alegação de que não tinha a incumbência de
analisar a legitimidade de processos de pagamento ou de
acompanhar e de fiscalizar a atuação de seus subordinados. (TCU,
Acórdão 635/2017 – Plenário).
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,
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resulta em responsabilização subjetiva na modalidade culpa presumida,
invertendo-se 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,
presumindo-se
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);
Há que se ressaltar que a responsabilidade subjetiva, na
modalidade culpa presumida, em nada se assemelha com a
responsabilidade objetiva, uma vez que naquela inverte-se 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.
Nesse sentido, vale destacar excerto do Acórdão
249/2010 – Plenário, no qual o Tribunal de Contas da União claramente
afirma que não se pode considerar como objetiva a responsabilidade com
culpa presumida, conforme assevera:
A responsabilidade dos administradores de recursos públicos,
escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal (...)
segue a regra geral da responsabilidade civil. Quer dizer, trata-se de
responsabilidade subjetiva. O fato de o ônus de provar a correta
aplicação dos recursos caber ao administrador público não faz
com que a responsabilidade deixe de ser subjetiva e torne-se
objetiva. Esta, vale frisar, é responsabilidade excepcional, a
exemplo do que ocorre com os danos causados pelo Estado em sua
interação com particulares - art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Ademais, a responsabilidade subjetiva por culpa
presumida não se aplica de forma indistinta a todos os casos de
competência do Tribunal de Contas. De outro modo, ela apenas se
verifica diante de situações em que o gestor público descumpre obrigação
originária, a exemplo do dever de prestar contas da correta aplicação do
dinheiro público, nos termos do artigo 70, parágrafo único, da Constituição
Federal.
Assim, no âmbito do Tribunal de Contas da União é
pacífico o entendimento de que a responsabilidade do gestor público,
decorrente da violação do dever constitucional de prestar contas, possui
natureza subjetiva com presunção de culpa, conforme se destaca de
trecho de didático Acórdão:

ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 7F7B7-ED5F4-DC46B

1.41. Sergio Cavalieri Filho (in. Programa de Responsabilidade Civil,
7ª ed., rev. e ampl., 2007, p. 40) traz luz ao cerne desta questão, ao
citar o insigne Desembargador Martinho Garcez Neto, pontilhando
que ‘Estabelecido o nexo causal, entre o fato danoso e a
infração da norma regulamentar, nada mais resta a investigar: a
culpa – que é in re ipsa – está caracterizada, sem que se torne
necessário demonstrar que houve imprudência ou imperícia’
(ênfase acrescida) .
1.42. Cita-se, novamente, o ilustre Professor Sergio Cavalieri Filho
(idem, 2007, p. 41), ao desvelaro que se convencionou chamar de
culpa contra a legalidade, nos dizeres do insigne magistrado
Martinho Garcez Neto:
quando a simples infração da norma regulamentar é fator
determinante da responsabilidade, isto é, desde que entre a sua
transgressão e o evento danoso se estabelece indispensável nexo
causal, pois, nesta hipótese, o ofensor que executa um ato
proibido, ou não cumpre com que determina a lei ou o
regulamento, incorre, só por este fato, em culpa, sem que seja
mister ulteriores investigações (ênfase acrescida)
1.43. Imperioso descortinar ainda que a culpa lato sensu, no âmbito
dos processos de contas, impõe-se como elemento essencial à
responsabilização do administrador público. A inversão do ônus da
prova prevista na legislação de regência (art. 93 do Decreto-Lei
200/1967) não pode ser entendida como hipótese de
responsabilidade objetiva. O que existe, nos casos em que
verbas públicas são confiadas a pessoas físicas ou jurídicas, é
a presunção de culpa quanto à gestão desses recursos perante
o poder público, a qual advém da infração à norma legal.
1.44. Na culpa presumida é perfeitamente possível ao gestor
público comprovar que aplicou os valores a ele confiados com
diligência, zelo e conforme as exigências legais, enfim, que
seguiu o padrão de comportamento de um gestor probo,
cuidadoso e leal, o que seria suficiente para isentá-lo de
responsabilização, com a aprovação e julgamento regular de
sua prestação de contas. Vale dizer, portanto, que na culpa
presumida há espaço para o responsável apresentar elementos
que afastem tal presunção, o que não é possível na
responsabilidade objetiva, pois, neste caso, a culpa daquele
que causa dano é indiferente para efeito de responsabilização.
1.45. Nesse sentido, convém reproduzir elucidativo excerto do Voto
que fundamentou o Acórdão 1.247/2006-1ª Câmara, in verbis:
De início, registre-se que assiste inteira razão ao Ministério
Público quanto à aferição da responsabilidade no âmbito deste
Tribunal. Deveras, o dolo e ao menos a culpa afiguram-se como
pressupostos indispensáveis à responsabilização do gestor por
qualquer ilícito praticado. O fato de o ônus de provar a correta
ch/rc
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aplicação dos recursos caber ao administrador público (art. 93 do
Decreto-lei
n.º
200/1967)
não
faz
com
que
a
responsabilidade deixe de ser subjetiva e torne-se objetiva.
(ênfase acrescida). (TCU, Acórdão n. 9617/2017 – Segunda
Câmara, Rel. José Múcio Monteiro, 7/11/2017).
Cumpre destacar que não se trata de decisão isolada do
Tribunal de Contas da União, de maneira que se colacionam outras
decisões de modo a aferir que a posição aqui defendida espelha a
posição preponderante daquela Corte de Contas, conforme assevera:
16. Não é demais lembrar que prestar contas, com a devida e
correta comprovação da boa e regular aplicação dos valores, é
dever de todos aqueles a quem sejam confiados recursos federais,
por força do parágrafo único do art. 70 da Constituição de 1988
e do art. 93 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (v.g.
Acórdãos 3655/2012 e 1195/2013, da 2ª Câmara; e Acórdãos
321/2013 e 3991/2015, da 1ª Câmara).
17. Por conseguinte, a falta de comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos transferidos configura ofensa não só às
regras legais, mas também aos princípios basilares da
administração pública, já que, ao final e ao cabo, o gestor deixa de
prestar satisfação à sociedade sobre o efetivo emprego dos recursos
postos sob a sua responsabilidade, dando ensejo, inclusive,
à presunção legal de débito, ante os indícios de não aplicação
dos valores com o desvio dos recursos federais. (TCU, Acórdão
n. 9605/2017 – Segunda Câmara, Rel. Ana Arraes, 7/11/2017).
No mesmo sentido o seguinte julgado:

10.4.28. Conforme já discorrido anteriormente, a teor do art. 93 do
Decreto-lei 200/67, cabe ao responsável comprovar a boa e
regular gestão dos recursos públicos administrados.
10.4.29. Ao descumprir a norma fundamental de liquidação da
despesa, qual seja, conferir a efetiva entrega dos bens e
serviços faturados, o gestor atrai contra si a presunção do dano
e da culpa.
10.4.30. Em apertada síntese, a doutrina e a jurisprudência civilista
têm denominado essa presunção de culpa como culpa in re ipsa,
cuja ideia está inserida no seguinte escopo: ‘A mera infração da
norma regulamentar é fator determinante da responsabilidade civil;
cria em desfavor do agente uma presunção de ter agido
culposamente, incumbindo-lhe o difícil ônus da prova em contrário’
(in Sérgio CAVALIERI Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 7ª
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 40). (TCU, Acórdão n. 2291/2017 –
Plenário, Rel. Augusto Sherman, 11/10/2017).
Contudo, apesar de constatada a responsabilidade
subjetiva do gestor público na modalidade culpa presumida, importante
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sua análise diante de ato formal de delegação de competência, resultando
na denominada desconcentração das atividades administrativas.
Com efeito, quando o Prefeito no uso de seu poder
discricionário e, por meio de ato legal geral e abstrato, delega
competência a um agente administrativo para a prática de atos de gestão
na condição de ordenador de despesas secundário, não se exime das
responsabilidades advindas pela pratica dos atos delegados.
A delegação de poderes não exime a responsabilidade do gestor por
atos de sua competência primária, pois, ao delegar suas atribuições,
o administrador tem obrigação de escolher bem o subordinado e
assume o ônus de supervisioná-lo. (TCU, Acórdão 7477/2015 Segunda Câmara).
Destarte, a delegação não implica na perda da condição
de ordenador de despesas primário pelo agente delegante, cabendo,
ainda, o dever de acompanhar os atos praticados pelos agentes
delegados.
O fato de a irregularidade não ter sido praticada diretamente pelo
gestor principal, e sim por outros servidores ou por órgão
subordinado ao seu, não o exime de responder pela irregularidade,
com base na culpa in eligendo ou na culpa in vigilando. (TCU,
Acórdão 2818/2015 – Plenário).
De outra forma, pode-se afirmar que o Prefeito não
esvazia por completo todos os aspectos de sua competência como
ordenador de despesa, muito menos se exime de toda e qualquer
responsabilidade mediante a delegação de competências aos seus
Secretários.
Ainda que a gestão dos recursos fosse administrada pelas
secretarias de educação e de finanças do município, estas eram
vinculadas à prefeitura. Assim, não podem ser acatadas as
alegações de que os secretários municipais deveriam ser
responsabilizados isoladamente pelas irregularidades, posto ser
pacífico na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a
delegação de competência do titular do executivo municipal não
afasta de si a responsabilidade pelos atos praticados por seus
subordinados. (TCU, Acórdão 2245/2014 – Plenário).
Isto porque, a delegação pressupõe a existência de hierarquia,
da qual decorrem o controle, supervisão, fiscalização, aprovação, revisão e
avocação das atribuições executadas pelos seus subordinados, sob pena de
responder por culpa in vigilando e por culpa in eligendo.

O
instituto
da delegação é
uma
manifestação
da
relação hierárquica que transfere atribuições ao agente delegado,
mas não exime o autor da delegação do dever de acompanhar os
atos praticados. Isso porque as prerrogativas e os poderes do cargo,
tais como a supervisão, não são conferidos em caráter pessoal ao
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agente público, mas sim para o bom desempenho de seu papel
institucional, sendo, portanto, irrenunciáveis. (TCU, Acórdão
830/2014 – Plenário).
Não são poucas as decisões do Tribunal de Contas da
União que rechaçam a possibilidade de exclusão de responsabilidade da
autoridade máxima do órgão, o ordenador de despesas, in casu, o
Prefeito Municipal, por não o considerar imune de responsabilidades
diante da delegação de competências aos seus Secretários, conforme se
verifica:
O fato de alguns atos não terem sido praticados pelo Sr. [omissis]
não afasta a responsabilidade por ele assumida perante a União, até
porque ele era o Chefe do Executivo Municipal e o ato foi praticado
por subordinados seus, dentro do limite de discricionariedade que
lhes era permitido. A delegação de atividades administrativas não
retira do agente político a responsabilidade sobre a execução
do convênio, a não ser que existam normas jurídicas prévias
autorizando a delegação, o que não restou demonstrado.
(Acórdão 1.270/2010 - 2ª Câmara);
O signatário do convênio assume a responsabilidade pela correta
aplicação dos recursos transferidos e, mesmo delegando atribuições
para realização de pagamentos, acompanhamento físico do ajuste
ou prestação de contas, responde solidariamente pelos atos
praticados pelos delegados escolhidos (culpa in eligendo e in
vigilando) (TCU, Acórdão 2360/2015 – Plenário);
A responsabilidade da autoridade delegante pelos atos delegados
não é automática ou absoluta, sendo imprescindível para a definição
dessa responsabilidade a análise das situações de fato que
envolvem o caso concreto. A autoridade delegante pode ser
responsabilizada sempre que verificada a fiscalização deficiente dos
atos delegados (culpa in vigilando), o conhecimento do ato irregular
praticado ou a má escolha do agente delegado (culpa in eligendo)
(TCU, Acórdão 6934/2015 – Primeira Câmara);
A responsabilização de dirigente máximo pode decorrer de
significativa desorganização administrativa no órgão ou entidade, o
que configura negligência (TCU, Acórdão 2147/2015 – Plenário);
A delegação de competência não afasta a responsabilidade do
gestor pela fiscalização dos atos de seus subordinados, impondo-se,
portanto, que os escolha bem, sob pena de responder por culpa in
eligendo ou por culpa in vigilando (TCU, Acórdão 1134/2009 –
Plenário);
A delegação de competência não isenta a responsabilidade do
gestor de recursos públicos repassados mediante convênio (TCU,
Acórdão 2658/2007 – Primeira Câmara).
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Nesse
sentido,
tratando-se
de
desconcentração
administrativa por ato legal, a responsabilidade do Prefeito é subjetiva na
modalidade culpa in elegendo, pois, o poder de escolha de seus auxiliares
diretos deve ser criterioso e com esmero; ou ainda, por culpa in vigilando,
uma vez que tem o dever de acompanhar o desempenho das atribuições
conferidas aos seus subordinados.
A delegação de
competência
não
implica
delegação
de
responsabilidade, competindo ao gestor delegante a fiscalização dos
atos de seus subordinados, especialmente em situações nas quais,
pela importância do objeto e materialidade dos recursos envolvidos,
a necessidade de supervisão não pode ser subestimada (TCU,
Acórdão 2403/2015 - Segunda Câmara);
Como se depreende dos fatos, o ex-prefeito atrai para si
a responsabilidade civil e administrativa também por não ter bem
selecionado agentes probos a quem delegou tais tarefas
operacionais, bem como por não ter devidamente supervisionado e
exigido dos seus subordinados o escorreito cumprimento da lei
(TCU, Acórdão 1190/2009 – Plenário);
É de responsabilidade da autoridade ordenadora da despesa em um
processo licitatório checar se os atos produzidos por aqueles que se
encontram sob sua hierarquia estão em conformidade com a ordem
jurídica (TCU, Acórdão 1.618/2011 – Plenário);
A assinatura do ordenador de despesa em documento gerador de
dispêndio sem a verificação de sua legitimidade caracteriza falta de
zelo e diligência profissionais necessários para evitar erros e fraudes
causadores de prejuízos ao erário e motiva a sua responsabilização
perante o TCU (TCU, Acórdão 300/2011 – Plenário).
Outrossim, corroborando do mesmo entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça quando instado a se manifestar sobre o
tema, firmou entendimento no sentido de que a delegação de
competência não retira a responsabilidade do Prefeito Municipal,
respondendo pelos atos de seus subordinados por culpa in elegendo e
culpa in vigilando, conforme se destaca do seguinte excerto extraído do
Voto do Relator, Min. Herman Benjamin, nos autos do Processo AgRg no
AREsp 210.361-PE:
Acrescente-se a isto o fato de que a ré é a verdadeira subscritora do
convênio, não podendo se furtar das responsabilidades inerentes ao
ato. No pertinente à ausência de dolo nas condutas atribuidas à ré,
não concebo como tais práticas não poderiam ser marcadas por
qualquer elemento subjetivo. O referido argumento mostra-se, no
mínimo, contraditório, pois em um momento os atos derivaram da
delegação de competência a seus subordinados, em outro momento
foram por ela mesma praticados, mas sem qualquer eiva de culpa ou
dolo. No caso de se admitir a responsabilidade dos subordinados,
ainda persiste o elemento culpa por parte da ré, conforme sopesado
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no acórdão suso transcrito, considerando-se que o staf que a
assessora é de sua livre escolha, impondo-lhe a culpa in vigilando e
a culpa in eligendo.
Assim, a simples alegação de desconcentração
administrativa pelo Prefeito Municipal não constitui argumento suficiente
para suprimir, indubitavelmente, a sua responsabilidade pelas ações e
omissões na gestão municipal.
Não podem ser aceitas essas argumentações do recorrente. É
pacífica a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o prefeito é o
administrador dos recursos públicos federais repassados à
municipalidade e, nessa condição, é o responsável pela prestação
de contas ao órgão repassador. Entendimento esse que decorre do
art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 93 do
Decreto-Lei 200/1967, bem como do art. 39 de Decreto 93.872/1986
(TCU, Acórdãos ns. 1.028/2008 – Plenário, 630/2005 – 1ª Câmara e
752/2007 – 2ª Câmara).
Adicionalmente,
tem-se
que
alegações
de desconcentração administrativa não se prestam para eximir a
incidência de culpa in vigilando, já que a delegação de competência
não retira a responsabilidade de quem delega, de acordo com
diversos julgados desta Corte (acórdãos 56/1992 e 54/1992, do
Plenário, e 726/2007 e 153/2001, da 2ª Câmara). (TCU, Acórdão
10328/2017 - Segunda Câmara).
Outrossim, mesmo que se argumente a ausência de
participação na execução dos atos de gestão, o afastamento da
responsabilidade do Prefeito somente se verifica diante de circunstâncias
especiais e devidamente comprovadas nos autos.
De outro modo, uma vez não afastada a responsabilidade
do Prefeito pelos atos de gestão, sejam os atos diretamente por ele
executados ou pelos agentes delegados, responderão pela irregularidade,
solidariamente.
Pela rejeição, portanto, da preliminar de ilegitimidade
passiva aventada por ADEMAR COUTINHO DEVENS E JONES CAVAGLIERI.

Razões da discordância do posicionamento do Ministério Público
Conforme

mencionei, entendo que a Instrução Técnica Conclusiva acolheu

acertadamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, na
presente situação.
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Observa-se que a Lei Municipal 2.936/2006 contemplou a desconcentração
administrativa no âmbito do Município de Aracruz, tratando de distribuição interna de
competências. Posteriormente tal norma foi revogada pela Lei nº 3.337/2010, que
manteve os aspectos atinentes à desconcentração.
Tais normas cuidaram tanto da delegação de competência por lei quanto da
delegação por ato administrativo.
Desta forma, ocorreu transferência de competência aos secretários municipais para
realizar despesas e gerir recursos orçamentários, conforme art. 2º caput e § 1º da
Lei nº 2.936/2006, tornando-os ordenadores de despesas. Observe-se:
Art. 2° Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo
Municipal de Aracruz, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias
para produção de atos e distribuição de decisões e execuções administrativas.
§ 1° As ações de produzir atos, distribuir decisões e execuções administrativas,
induzem às de autorizar despesas, assinar contratos, acordos, convênios, ordens
de compras/serviços e outros instrumentos congêneres, emitir e assinar ordem de
pagamento e autorizar suprimento, observad as as normas pertinentes à matéria.
§ 2° O Chefe do Poder Executivo exercerá a gestão dos negócios municipais,
constituídos e instrumentalizados nas ações de natureza política, que são criadas,
mantidas e desenvolvidas dentro de cada uma das funções do governo.
Art. 3° Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores de despesa:
I - o Prefeito Municipal;
II - os Secretários Municipais (...);
Art. 4° É facultada a delegação de competência, sem exclusão, porém, da
responsabilidade dos ordenadores de despesas pela prática dos atos pertinentes às
suas atribuições.

Examinando a norma, observa-se que os secretários municipais foram investidos no
poder de realizar determinadas ações que incumbiam ao Chefe do Poder Executivo,
tornando-se, portanto, responsáveis pelos atos praticados.
Tendo a delegação ocorrido por lei, observa-se que em tais situações a
responsabilidade do delegante, Chefe do Poder Executivo, não foi mantida,
conforme depreende-se do disposto no § 2º do art. 2º. Ele será responsabilizado
somente pelas ações de natureza política e não por aquele objeto de delegação por
lei.

ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 7F7B7-ED5F4-DC46B

Por outro lado, caso ocorra a delegação de competência, pelos ordenadores de
despesa, por ato administrativo, não haverá exclusão da responsabilidade, conforme
dispõe o art. 4º da lei.
Além disso, é preciso verificar também o caso concreto, pois sempre haverá
responsabilidade do delegante (mesmo em hipótese desconcentração por lei) se ele
praticou alguma conduta irregular, desde que comprovados os elementos subjetivos
- dolo ou culpa.
Neste sentido há precedentes nesta Corte: Processos TC 5051/2004 (Acórdão TC
474/2012), 107/2007 (Acórdão TC 555/2013), 6081/2007 (Acórdão TC 6081/2007),
2321/2007 (Acórdão TC 490/2009), 1517/2005 (Acórdão 882/2015).
Quanto às alegações do Ministério Público de Contas, é preciso tecer algumas
considerações.
O Parquet apresenta entendimento no sentido de a responsabilidade do prefeito
decorrer não somente dos atos por ele praticados, mas também da culpa “in
vigilando” e culpa “in eligendo”.
Destaca

que

mesmo

delegando

competência

através

da

desconcentração

administrativa por lei, não há exclusão da responsabilidade, permanecendo o Chefe
do

Poder

Executivo

no

exercício

da

função

de

controle

das

atividades

administrativas.
Apresenta diversos Acórdãos do TCU neste sentido.
Entretanto, após leitura atenta dos julgados apresentados, verifica-se que inexiste
menção direta à delegação realizada por lei.
Na realidade apenas um dos julgados faz referência a tal espécie de delegação.
Observe-se:

O fato de alguns atos não terem sido praticados pelo Sr. [omissis] não
afasta a responsabilidade por ele assumida perante a União, até
porque ele era o Chefe do Executivo Municipal e o ato foi praticado por
subordinados seus, dentro do limite de discricionariedade que lhes era
permitido. A delegação de atividades administrativas não retira do
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agente político a responsabilidade sobre a execução do convênio,
a não ser que existam normas jurídicas prévias autorizando a
delegação, o que não restou demonstrado. (Acórdão 1.270/2010 2ª Câmara) (grifou-se)

O julgado deixa claro que, caso exista norma jurídica autorizando a delegação, a
responsabilidade do agente político pode ser afastada, restando como responsável o
delegado, nos termos definidos no diploma legal.
Por todo o exposto, em consonância com o entendimento exarado na Instrução
Técnica Conclusiva 3634/2017, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam

excluindo-se os agentes das responsabilidades imputadas nos itens 3.1,

3.2 e 3.3 da ITC.
Quanto aos itens 3.9 e 3.10.2.2 da ITC, deixa-se de acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva, conforme fundamentação constante naqueles itens.

2.1.3 Do Bis in idem - rejeição
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 3634/2017 rejeitou (assim como o Ministério
Público no Parecer 660/2018) a preliminar de bis in idem nos seguintes termos:
“(...) Do BIS IN IDEM – Diversas irregularidades que já foram tratadas e afastadas
em outras Tomadas de Contas
Alegam as defesas dos senhores Ademar Coutinho Devens (Prefeito de 01/01/2010 a
02/11/2010)

e

Jones

Cavaglieri

(Prefeito

de

03/11/2010

a

31/12/2010)

que

irregularidades apontadas na ITI nº 394/2013 já foram tratadas no processo TC nº
6.994/2010 que versa sobre Relatório de Auditoria Ordinária nº 28/2011, relativo ao
exercício de 2009, na Prefeitura Municipal de Aracruz.
Abaixo transcrevemos na integra a defesa do Sr. Ademar Coutinho Devens e trecho da
defesa do Sr. Jones Cavaglieri, sobre o tema:
As irregularidades nº 3 (suposta composição irregular da equipe de apoio ao
Pregoeiro), nº 8 (suposta usurpação da (sic) atribuições do cargo de
advogado), nº 10.1 (suposta ausência de liquidação das despesas), nº
10.2.1 (suposta pagamento indevido de taxa de administração) e nº 10.3
(suposta terceirização irregular dos serviços de saúde) também já foram
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anotadas nas Tomadas de Contas nº 6.994/2010 de relatoria do
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e relatadas nas ITI nº 229/2012
(Apêndice nº 02).
É de sabença que ninguém poderá responder duas vezes pelo mesmo fato,
sob pena de se incorrer no odioso bis in idem.
Analisando a documentação acostada, percebe-se claramente que se
tratam das mesmas irregularidades, dos mesmos argumentos e no mesmo
período, devendo ser, de plano, afastadas.
Diante desse singelo e inafastável argumento, requer sejam descartadas as
supostas irregularidades nº 3, 8, 10.1, 10.2.1. e 10.3, todas já decididas
por esta augusta Casa quando do conhecimento de outras tomadas de
conta, conforme mencionado. (defesa de Ademar Coutinho Devens)
As irregularidades nº 3 (suposta composição irregular da equipe de apoio ao
Pregoeiro), nº 10.1 (suposta ausência de liquidação das despesas) e nº
10.2.1 (suposta pagamento indevido de taxa de administração) também já
foram anotadas nas Tomadas de Contas nº 6.994/2010 de relatoria do
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e relatadas nas ITI nº 229/2012
(Apêndice nº 02). (defesa de Jones Cavaglieri)

Examinando os autos do processo TC nº 6.994/2010, verificamos que consta do
Relatório de Auditoria nº 28/2011 e da ITI nº 229/2012 as mesmas irregularidades
contidas nos itens 3, 8, 10.1, 10.2.1 e 10.3 da ITI nº 394/2013, no entanto, referentes a
atos cometidos no exercício de 2009. Logo, se tratam de irregularidades cometidas em
períodos distintos.
Ademais, as citadas irregularidades não foram decididas por esta Corte de Contas como
alegam as defesas, eis que o processo a que se refere – TC nº 6.9994/2010 – ainda
encontra-se em fase de instrução processual, não havendo qualquer julgamento a
respeito das anomalias.
Ante o exposto, afastamos a preliminar alegada pelos defendentes, com base nos
argumentos suso mencionados, sem prejuízo da conclusão da análise do mérito.

Por todo o exposto, em consonância com o entendimento exarado na Instrução
Técnica Conclusiva 3634/2017 e no Parecer 660/2018 do Ministério Público rejeito a
preliminar de bis in idem.

2.2 Do Mérito
No mérito, ratifico em parte o posicionamento da área técnica exarado na Instrução
Técnica Conclusiva 3634/2017 e do Ministério Público Especial de Contas
apresentado nos Pareceres 660/2018 e 5336/2019, conforme passo a expor.
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2.2.1 Da questão prévia: Prescrição da pretensão punitiva
No que concerne à prescrição da pretensão punitiva, acolho o posicionamento do
Ministério Público de Contas exarado no Parecer 5336/2019, nos seguintes
termos:
“(...) Pois bem.
Cumpre acentuar, conforme dispõe o art. 71 da LC n. 621/2012, que
“prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos
feitos a seu cargo”. Por seu turno, o § 1° do referido artigo prevê que “a
prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de
qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas”.
No caso, consumou-se, no ano de 2018, a prescrição da pretensão
punitiva quanto às infrações destacadas nos itens 3.1 – Cotação
inconsistente de preços, 3.4 – Ausência de concurso público para a
realização de atividades típicas da advocacia pública e 3.10.3 –
Terceirização irregular de serviços de saúde, violando a regra do
concurso público, da ITC 03634/2017-7.
Entretanto, persiste a atuação fiscalizadora do tribunal de Contas para
verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas
corretivas (art. 71, § 5º, da LC n. 621/2012).
(...)
Pugna-se, ainda, seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do art. 71, caput, da LC n. 621/2012; (...)”
2.2.2 Das irregularidades
Quanto ao item 3.1 da ITC, observa-se ter área técnica mantido a irregularidade,
com proposta de multa, com anuência do Ministério Público no Parecer 660/2018,
nos seguintes termos:
- ITC 3634/2017
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“(...) 3.1 – COTAÇÃO INCONSISTENTE DE PREÇOS
(...)
Análise:

A Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 aponta como indicio de
irregularidade a COTAÇÃO INCONSISTENTE DE PREÇOS para a
contratação de empresa de prestação de serviços de locação e
montagem de equipamentos e sonorização, palco e gerador, para atender
a Secretaria Municipal de Turismo, no pregão presencial nº 217/2010, em
inobservância ao disposto no artigo 43, inciso IV, c/c artigos 3º e 7º, § 2º,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, e artigo 3º, incisos I e III, da Lei nº 10.520/02.
Passando-se à análise tem-se que foi arguida, em sede de preliminar, a
ilegitimidade passiva do senhor Ademar Coutinho Devéns, Prefeito
Municipal de Aracruz no exercício de 2010, fundada no argumento de que
a partir do advento da Lei Municipal nº 2.936/2006 ocorreu a
desconcentração administrativa no Município de Aracruz, que deu
competência aos Secretários Municipais para, dentre outras ações,
atuarem como ordenadores de despesas, assinarem contratos, acordos,
convênios,

ordens

de

compras/serviços

e

outros

instrumentos

congêneres.
Ultrapassada a questão preliminar, passemos ao exame meritório da anomalia apontada em cotejo
com os argumentos de defesa trazidos pelos defendentes.

Segundo a ITI 394/2013, equipe de auditoria destaca a ausência de
orçamento detalhado e de cotações de preço pormenorizadas, que
permitissem a aferição, com segurança, da média mercadológica cobrada
por cada serviço, haja vista os valores apresentados nas cotações não
deixarem claro que se tratava de valores para contratação unitária ou
total, como também a disparidade desses valores. No entanto, não foi
apontado

sobrepreço

nas

contratações

firmadas

a

partir

dessa

contratação, nem pedido de ressarcimento.
Os defendentes alegam em suas defesas que apesar de precárias, as cotações atendem aos
requisitos exigidos em lei e que serviram ao objetivo proposto, estabelecer a média mercadológica.
Cabe ressaltar que o pregoeiro em sua defesa alega que tomou a decisão de incluir na apuração da
média mercadológica os valores orçados pelas empresas de fora do município de Aracruz (Vitória
e Vila Velha), a fim de possibilitar a participação de empresas de outros municípios. Valores esses
muito superiores ao da empresa existente em Aracruz, e justificados, pelas empresas, diante da
necessidade de embutir os custos dos deslocamentos.
Da analise dos autos chegamos ao entendimento que persiste razão ao manifestado na
ITI nº 394/2013, de que as cotações de preços são precárias, inconsistentes e
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insuficientes para uma comprovação precisa de valores unitários compatíveis com o
mercado, possibilitando a contratação do objeto de forma imprecisa, insuficiente e
obscura acerca dos preços dos serviços vigentes, em prejuíz o à aferição de preços, da
transparência e da escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.
Ademais, verificamos que não ficou demonstrado nos autos que os valores estimados para a
contratação dos serviços eram realmente compatíveis com os p raticados no mercado.
A falta de pesquisa, bem como seu levantamento sem parâmetros convergentes para a
demonstração do real preço de mercado, impossibilitou neste caso a Administração de se balizar
em dados confiáveis para a referida contratação.

Diante da irregularidade evidenciada, passa-se, adiante, à análise da
responsabilidade dos agentes citados através da Instrução Técnica Inicial
ITI 394/2013.
Quanto ao senhor Ademar Coutinho Devens
No caso em tela, observa-se que o agente, prefeito municipal, não teve
participação, não praticou qualquer ato no procedimento licitatório, sequer
tendo homologado o certame ou assinado os contratos com a empresa
vencedora, atos desempenhados pelo Secretário Municipal de Turismo,
ordenador de despesas por delegação.
A sua responsabilização, conforme a ITI nº 394/2013, se deu com base no pressuposto
da culpa in vigilando, não tendo sido descritos nexos de causalidade entre a conduta e a
irregularidade apontada.

Assim sendo, opina-se reconhecimento da preliminar da ilegitimidade
passiva e pelo afastamento da responsabilidade do Prefeito
Municipal, senhor Ademar Coutinho Devéns, em relação ao presente
indício de irregularidade.
Quanto ao senhor Carlos Alberto Favalessa
O senhor Carlos Alberto Favalessa, Secretário Municipal de Turismo, participou homologando
(fl. 169, v. I) o procedimento licitatório realizado com cotação de preços de mercado inconsistente
e sem orçamento detalhado, como também, assinou o Contrato 267/2010.

Cabe à autoridade competente pela homologação verificar a legalidade
dos atos praticados na licitação, uma vez que a homologação equivale à
aprovação do certame. Daí a importância de tal procedimento ser
precedido de um exame criterioso, pela autoridade competente, de todo o
processo licitatório.
Segundo a doutrina:
A autoridade homologadora terá diante de si três alternativas: confirmar
o julgamento, homologando-o; ordenar a retificação da classificação no
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todo ou em parte, se verificar irregularidade corrigível no julgamento;
ou anular o julgamento, ou todo o procedimento licitatório, se deparar
com irregularidade insanável e prejudicial ao certame em qualquer fase
da licitação. Feita a homologação e determinada a adjudicação, a
respectiva autoridade passa a responder por todos os efeitos e
consequências da licitação. Isso porque, com a homologação, ocorre a
superação da decisão inferior e, consequentemente, a elevação da
instancia administrativa8.
Quanto à irregularidade aqui apresentada, verificamos ser de fácil
detecção. Era de se esperar do gestor público que antes de homologar o
certame verifica-se a precariedade das cotações constante dos autos que
subsidiaram o valor para a contratação. Sendo assim, opina-se pela
manutenção da irregularidade em relação ao mencionado gestor,
com aplicação de multa pecuniária.
Quanto ao senhor Ivan Vicente Pestana
O senhor Ivan Vicente Pestana, pregoeiro oficial, conduziu procedimento licitatório com cotação
de preços de mercado inconsistente e sem orçamento detalhado, em inobservância do disposto no
artigo 43, inciso IV, c/c artigos 3º e 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e artigo 3º, incisos I e III,
da Lei nº 10.520/02.

No caso em tela, era exigível do pregoeiro oficial conhecimento da
legislação pertinente ao tema e, desta forma, conduta diversa.
Ante o exposto, opinamos sim pela manutenção da irregularidade, com aplicação de multa
pecuniária, com relação ao Sr. Ivan Vicente Pestana, pregoeiro oficial.

Sintetizando-se

todo

o

exposto, opina-se

pela manutenção da

irregularidade, com imputação de multa pecuniária aos responsáveis
pela infringência, os senhores: Carlos Alberto Favalessa (Secretário
Municipal de Turismo) e Ivan Vicente Pestana (pregoeiro oficial).
Opina-se, ainda, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do
senhor Ademar Coutinho Devéns (Prefeito Municipal de Aracruz).
A

ilegitimidade

passiva

do senhor Ademar Coutinho Devens foi acolhida

preliminarmente neste voto.
Conforme Parecer 5336/2019 do Ministério Público de Contas, encontra-se prescrita
a pretensão punitiva desta Corte.

8

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 281
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Desta forma, acolho em parte o posicionamento da área técnica e corroboro com o
opinamento do Ministério Público de Contas, deixando de aplicar multa aos
responsáveis.
Quanto ao item 3.2 da ITC, a ilegitimidade passiva do senhor Ademar Coutinho
Devens e foi acolhida preliminarmente neste voto.
Observe-se ter área técnica afastado a irregularidade, não tendo o Ministério Público
de Contas apresentado qualquer divergência. Assim, entendo pelo afastamento da
irregularidade, nos termos propostos pela área técnica:
- ITC 3634/2017
“(...) 3.2 – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO
(...)
Análise:

A Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 aponta como indicio de
irregularidade

a

AUSÊNCIA

DE

LIQUIDAÇÃO

nos

pagamentos

decorrentes do contrato oriundo do pregão presencial nº 217/2010, ferindo
o disposto nos artigos 62 e 63, da Lei nº 4.320/64.
Passando-se à análise tem-se que foi arguida, também quanto a este
indicio de irregularidade, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva
do senhor Ademar Coutinho Devéns, Prefeito Municipal de Aracruz no
exercício de 2010, fundada no argumento de que a partir do advento da
Lei Municipal nº 2.936/2006 ocorreu a desconcentração administrativa no
Município de Aracruz, conforme já referenciada no item anterior.
Ultrapassada a questão preliminar, passemos ao exame meritório da anomalia apontada em cotejo
com os argumentos de defesa trazidos pelos defendentes.
Segundo a ITI 394/2013, observou a equipe de auditoria que, “no tocante à liquidação dos serviços
contratados, não há documentos suficientes que comprovem, de forma pormenorizada, a efetiva
execução do objeto contratual nem a sua destinação”; e “que em nenhum momento a fiscal
designada no contrato, Sra. Maria Luiza Rocha Marques, se pronuncia acerca do acompanhamento
da execução desses serviços.”
De acordo com os defendentes a descrição promovida pela fiscal do contrato no documento
encaminhado junto com a Nota Fiscal de Serviço para subsidiar a liquidação da despesa,
demonstra de forma clara e objetiva onde o serviço foi prestado, qual o porte da sonorização e do
palco, qual o evento e por quantos dias o serviço foi prestado, sendo desta forma suficiente para
que o ordenador ateste a realização da despesa no documento de titulo “Liberação Fracionada”.
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Analisando os documentos acostados aos autos pelos defendentes, entendemos que a liquidação
dos serviços foi realizada conforme os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, e como não restou
comprovado a NÃO prestação do serviço, não há de se falar em apenamento ou em ressarcimento
por mera presunção.
Esta Corte de Contas vem se posicionando dessa forma em casos de pedido de ressarcimento por
mera presunção, quando não fica comprovada a não prestação dos serviços, como verificado nos
acórdãos abaixo citados:
ACÓRDÃO TC-799/2015 – PLENÁRIO (Processo TC nº 5908/2014)
Nestes autos se processa Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de
Contas, em face do Acórdão TC 037/2014, prolatado nos autos do Processo TC
1648/2008 (apenso), que considerou improcedente a denúncia impetrada em face do
senhor (...), ex-Prefeito Municipal de Muniz Freire, afastando as irregularidades
constantes dos itens 4, 5, 6, 9 e 12 da Instrução Técnica Inicial ITI 360/2012.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO:
2 - Pagamento de despesa não especificada
Entendeu o Excelentíssimo Conselheiro Relator Carlos Ranna, acompanhando a área
técnica e o ministério público de contas, pela manutenção da irregularidade em
relação a prestação de serviço de sonorização volante para a divulgação da festa de
comemoração do 113° Aniversário da Emancipação Política e da XXV Exposição
Agropecuária do Município de Muniz Freire, uma vez que não restou comprovado a
efetiva prestação do serviço, sendo passível de ressarcimento. Conforme consta nos
autos, trata-se um serviço no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em
favor da empresa Mota Mecânica (fls. 154 dos autos 1648/2008) para a prestação do
serviço de sonorização volante, no qual entendeu a área técnica estarem ausentes as
especificações do serviço contratado, tais como: quantidade de horas contratada e
qual percurso seria realizado pela contratada. Ressalto o artigo 60, § único da Lei
8666/93 que, em face deste valor descabe qualquer contrato por parte da
municipalidade, porém foi firmado contrato para a prestação do serviço, mesmo que
sem a delimitação de como seria executado tal contrato, há a necessidade de
comprovação de sua execução. A área técnica entende que apenas a Nota Fiscal
apresentada pela contratada não serve para atestar a prestação do serviço,
porém não afirma que não houve a prestação do referido serviço, apenas
afirma que a liquidação não ocorreu nos termos da lei. Manifestei-me nos autos
0044/2013, em sede de VOTO VISTA acerca deste assunto, onde ressalto mais uma
vez o posicionamento desta Corte, pois se não restou comprovado a NÃO
prestação do serviço, não há de se falar em apenamento ou em ressarcimento
por mera presunção, pois mesmo que não tenha ocorrido a regular prestação
de contas, não há afirmativa da não prestação do serviço. Ante o exposto,
corroboro com o posicionamento do Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo Chamoun
nos autos TC 1648/2008, e afasto a presente irregularidade.
ACÓRDÃO TC-037/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
Tratam os autos de denúncia, protocolizada nesta Corte de Contas, em 30 de
novembro de 2007, em face de Zaedis de Oliveira, Prefeito Municipal de Muniz
Freire à época, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na gestão de 2004.
VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN
II.2 – Pagamento de despesa não especificada (Referência: Item 2.5 da ITC
2012)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei Federal 4.320/64
Trata o presente tópico de irregularidade na liquidação da despesa, relativamente às
de prestação de serviço de sonorização volante da festa de comemoração do 113º
aniversário de emancipação política e da XXV exposição agropecuária do município
de Muniz Freire, em conformidade com a nota fiscal de serviços nº 0311 (fl. 154),
no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), montante este apontado como
passível de ressarcimento pela auditoria. Verificou a Equipe de Auditoria, ainda,
ausência de especificações básicas do objeto contratado, como, quantidade de horas
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contratadas e percurso que seria realizado pela contratada. (...) Pois bem. Ao se
analisar a documentação de suporte deste tópico, verifica-se que não consta contrato
ou outro documento hábil que defina quais são as obrigações da empresa contratada
para a prestação dos serviços, bem como o modo de execução dos serviços
contratados. Contudo, às fls. 154, consta a Nota Fiscal nº 311, no valor de
R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), datada de 22/07/2004, informando a
execução dos serviços de “sonorização volante da Festa de Comemoração dos 113
anos de aniversário de Emancipação Política e XXV Exposição Agropecuária
do Município de Muniz Freire - ES”. Inicialmente, cabe ressaltar a desnecessidade
de contrato firmado, em face do valor envolvido, nos termos do art. 60, § único, da
Lei 8.666/93. Entretanto, quando a Administração prescinde de firmar contrato e
abdica de especificar o objeto contratual, sabe-se que a fiscalização fica prejudicada,
com ausência de parâmetros para aferir se a execução se deu nos termos esperados e
combinados entre os contratantes, ocasionando, por consequência, numa
deficiente liquidação de despesas, como ocorreu no caso presente. Assim, ainda que
a liquidação não tenha ocorrido nos exatos termos do art. 63 da Lei 4.320/64, não
havendo informações precisas na nota fiscal apresentada, não se pode afirmar que
os serviços não foram efetivamente prestados, nem mesmo a auditoria assim
entendeu, destacando somente que a liquidação não ocorreu nos termos da lei,
tendo em vista, sobretudo, da ausência de especificação dos serviços a serem
prestados. Neste contexto, relevo a irregularidade. (g.n.)
Ressaltamos que no caso em tela, observamos a existência de diversos documentos que
comprovam a contratação e a prestação dos serviços (contrato, nota de empenho, notas fiscais de
serviços), como também, consultando sites na internet, encontramos matérias sobre os eventos
relatados pela defesa.
Nesse sentido, discordamos da conclusão adotada na ITI nº 394/2013, pois neste tópico não restou
comprovado a ausência da efetiva prestação dos serviços e, desta forma, não restou comprovado
qualquer prejuízo ao erário municipal quanto a esta irregularidade.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade.

Quanto ao item 3.3 da ITC, observe-se ter a área técnica reconhecido a
ilegitimidade passiva dos responsáveis. Por sua vez, o Ministério Público no Parecer
660/2018 havia opinado pela manutenção da irregularidade, em seguida opinando
pela prescrição da pretensão punitiva, conforme Parecer 5336/2019. Após análise,
entendi, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos
responsáveis, conforme proposto pela área técnica:
- ITC 3634/2017
“(...) 3.3 – COMPOSIÇÃO IRREGULAR DE EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO
(...)
Análise:

A Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 aponta como indicio de
irregularidade a COMPOSIÇÃO IRREGULAR DE EQUIPE DE APOIO AO
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PREGOEIRO, em inobservância do disposto no artigo 3º, inciso IV, § 1º,
da Lei nº 10.520/02.
Segundo a ITI 394/2013, observou a equipe de auditoria que a composição das equipes
de apoio aos Pregões realizados no exercício de 2010 se deu de forma irregular, visto
que não eram formadas por maioria de servidores efetivos.
Por seu turno, alegaram os defendentes que designaram por Portarias, servidores em
quantidade suficiente (sete servidores efetivos e sete comissionados), que poderiam
(encontravam-se a disposição) para participar da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, ficando
a critério do Secretário de Suprimentos, indicar, em cada certame, dentre aqueles
constantes das Portarias, a efetiva equipe.
Do § 1º, do inciso IV, artigo 3º da Lei nº 10.520/02, depreende-se que o pregoeiro e a
equipe de apoio devem ser servidores do órgão ou entidade promotora da licitação,
sendo que a equipe de apoio deve ser composta, em sua maioria, por servidores
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes,
preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.
Discorrendo acerca do tema, leciona o professor Jessé Torres Pereira Júnior, acerca da
matéria, no seguinte sentido:

(...) “o cargo em comissão integra o quadro permanente do
serviço público. Transitório é o seu exercício. Aquele que
ocupa cargo em comissão ocupa cargo permanente, embora
seja ele exonerável ao nuto da autoridade, a qualquer tempo.
Enquanto estiver no exercício do cargo em comissão, o seu
ocupante é considerado servidor público e se submete ao
respectivo regime jurídico, inclusive quanto a direitos e
deveres, mesmo que não seja titular de cargo em provimento
efetivo”. Logo, é possível entender pela possibilidade de
servidor ocupante de cargo em comissão fazer parte da
equipe de apoio do pregoeiro à que alude o preceito legal em
comento. No mesmo sentido é o entendimento de Marçal
Justen Filho e de Joel de Menezes Niebuhr, os quais
ressalvam, apenas, que tais servidores devem ser minoria
do grupo de apoio.9 (g.n.)

Analisando as portarias de nºs 10.747/10, 10.775/10 e 10.886/10 (Fls. 333 a 343, v. II),
9

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários a lei das licitações e contratações da administração
pública. 6. ed. Rio de Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003. p. 1026.
JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão – Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 5. ed.
São Paulo: Dialética, 2009. p. 111.
NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 5. ed. Curitiba: Zênite, 2008. p. 126.
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assinadas pelo então Prefeito do Município de Aracruz Sr. Ademar Coutinho Devens, e
que tratam da designação de servidores para compor a equipe de apoio ao pregão,
observamos que constam dessas a relação de servidores efetivos (cinco servidores) e
comissionados; a indicação da quantidade de integrantes das equipes de apoio que
serão definidos através de portaria, pela Secretaria Municipal de Suprimentos, no
momento da emissão do edital ou da realização do pregão; e ainda a determinação que
as equipes de apoio, definidas pelo Secretário Municipal de Suprimentos, será
composta, na sua maioria, preferencialmente, por funcionários ocupantes de cargos
efetivos.
Analisando ainda os pregões de nºs 013, 142 e 278/2010 (fls. 349, v. II a 421, v. III),
observamos a existência da Portaria nº 168 (fl. 384, v. III), emitida pelo então
Secretário Municipal de Suprimentos, designando seis membros (três ocupantes de
cargo efetivo e três ocupantes de cargos em comissão), dentre os servidores indicados
na Portaria do Gabinete do Prefeito nº 10.775/2010, para compor a equipe de apoio,
referente ao pregão 142/2010. Observamos ainda, que não constam dos autos portarias
compondo equipes de apoio especificas para a realização dos pregões de nºs 013/2010
e 278/2010, tendo sido juntado apenas as Portarias do Gabinete do Prefeito de nº
10.660, de 29/09/2009 (fls. 351, v. II) e 10.886 de 25/10/2010 (fls. 410/411, v. III).
Desta forma, apesar de prejudicada a análise do caso em tela, haja vista a ausência de
documentação comprobatória da designação das equipes de apoio para a realização dos
pregões de nº 013/2010 e nº 278/2010, entendemos que persiste razão aos defendentes,
quando da alegação da ilegitimidade passiva, considerando-se que nas portarias de
Gabinete do Prefeito fica expresso que a escolha da Equipe de Apoio para realização
dos certames cabe ao Secretário Municipal de Suprimentos, dentre os servidores
indicados pelo prefeito.
Embora a irregularidade esteja configurada, verificamos nos autos que o
responsável se trata do senhor Ivan Vicente Pestana, Secretário Municipal de
Suprimentos. Considerando que ocorreu um equívoco na citação dos responsáveis e
que as irregularidades aqui apontadas referem-se a fatos ocorridos há mais de cinco
anos, sem apontamento de ressarcimento, não vemos motivo para citá-lo nesta fase dos
autos.
Desta forma, opina-se pelo reconhecimento da preliminar da ilegitimidade passiva e pelo
afastamento da responsabilidade dos citados, Ademar Coutinho Devens (Prefeito
Municipal de 01/01/10 a 02/11/10) e Jones Cavaglieri (Prefeito Municipal de 03/11/10 a
31/12/10), em relação ao presente indício de irregularidade.
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Quanto ao item 3.4 da ITC, observa-se ter área técnica mantido a irregularidade,
com proposta de multa, com anuência do Ministério Público no Parecer 660/2018,
nos seguintes termos:
- ITC 3634/2017
3.4 – AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA
(...)
Análise:

A Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 aponta como indicio de
irregularidade a AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA,
em inobservância do disposto no artigo 37, caput e inciso II, da
Constituição Federal, e dos Princípios da Finalidade e do Interesse
Público, inseridos nos artigos 32, 45, § 2º e 46, da Constituição Estadual.
De acordo com a ITI, a equipe de auditoria constatou nos procedimentos licitatórios a emissão de
pareceres jurídicos por ocupantes de cargo em comissão de Assessor Jurídico, entrando em
conflito com as atribuições do cargo efetivo de Advogado da PMA, uma vez que a emissão de
pareceres jurídicos é prerrogativa desse cargo, estabelecida no Anexo VI da Lei Municipal nº
2.961/2006. Para a equipe de auditoria este fato caracteriza ocupação indevida das atribuições do
cargo efetivo de Advogado e, consequente, burla ao concurso público previsto no a rtigo 37, inciso
II, da Constituição Federal.

Diante das argumentações apresentadas, cumpre inicialmente ressaltar o
Texto Constitucional em vigor, o qual expressamente dispõe:
Art. 37. A administração pública [...] obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;

No caso dos autos, verifica-se que a situação ora analisada não encontra
amparo na Constituição Federal e na Constituição Estadual.
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No Parecer-Consulta TC nº 35/2005 este Tribunal também decidiu acerca
deste tema:
[...] A grande dificuldade relacionada à terceirização de serviços públicos
está em sua utilização abusiva, que visa, em algumas situações, burlar a
regra da obrigatoriedade do concurso público, prevista no Artigo 37, inciso II
da Constituição da República, que dita, “in litteris”: “Artigo 37. II. A
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração”. Importante contudo, que se tenha cautela ao
admitir que uma atividade seja terceirizada, devendo ser observada a sua
qualidade especial de atividade meio e não de atividade fim. Isto porque,
sendo atividade-fim da Administração Pública, a regra é a contratação
mediante concurso público, conforme dispõe o Artigo 37, II da Constituição
Federal [...].

Vale asseverar que as alegações que “jamais houve usurpação de função
pública por parte dos Assessores Jurídicos, sendo que estes sempre
exerceram suas funções de acordo com as atribuições que lhes foram
conferidas em lei”; e que “os cargos de Assessor Jurídico criados no
intuito de suprir o corpo jurídico da Administração, foram devidamente
regulamentados pela Lei Municipal nº 2.895 de 30/03/06”, não socorrem o
gestor, uma vez que não se provou qualquer tomada de providência à
época para sua correção mediante a realização de concurso público.
Também não o socorre a alegação de que tentou promover concurso
público em 2008 “para o preenchimento de cargos na área jurídica
(advogados e procuradores)”, haja vista não existir vagas para esta
área no Edital de abertura de inscrição do processo seletivo público
nº 01/2008. (fls. 1783 a 1809, v. IX).
No entanto, com a realização de Concurso Público em 2011, conforme Edital de Concurso Público
nº 002/2011/PMA, de 14 de dezembro de 2011(fls. 1811-1851, v. IX), com a existência de 15
vagas para o cargo efetivo de Procurador de 1ª Categoria, nova nomenclatura dada ao cargo pela
Lei Municipal nº 3.334/2010, entendemos que a responsabilidade do gestor deva ser aferida na
medida de sua culpabilidade, sugerindo-se que na análise de sua culpa seja considerado o fato de
ter regularizado a situação, em momento posterior.

Por todo exposto, e em observância ao Princípio Constitucional do
Concurso Público, inserido no artigo 37, II, da CR/88, e aos Princípios da
Finalidade e do Interesse Público, esculpidos nos artigos 32, 45, § 2º e
46,

da

Constituição

Estadual,

opinamos

pela

manutenção

da
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irregularidade, com aplicação de multa ao responsável, o senhor
Ademar Coutinho Devens.
Entretanto, conforme Parecer 5336/2019 do Ministério Público de Contas, encontrase prescrita a pretensão punitiva desta Corte.
Desta forma, acolho em parte o posicionamento da área técnica e corroboro com o
opinamento do Ministério Público de Contas, deixando de aplicar multa ao
responsável.
Quanto ao item 3.5 da ITC, observe-se ter área técnica afastado a irregularidade,
não tendo o Ministério Público de Contas apresentado qualquer divergência. Assim,
entendo pelo afastamento da irregularidade, nos termos propostos pela área técnica:
- ITC 3634/2017
3.5 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA E DO PREÇO
(...)
Análise:
A Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 aponta como indicio de irregularidade a AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA E DO PREÇO, em inobservância do disposto no artigo
24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. Alega a equipe de auditoria que a Prefeitura Municipal de
Aracruz efetuou desapropriações, por dispensa de licitação, sem justificativa pormenorizada da
escolha do imóvel e do preço pago.
Em sua defesa, o gestor argumenta que consta dos decretos de desapropriação as
respectivas justificativas da escolha dos imóveis expropriados, não fazendo menção
quanto aos preços adotados. No entanto, verificamos que fez juntar aos autos laudos de
pré-avaliação e avaliação dos imóveis (anexos 7 e 8 da defesa).
Verificamos que a alegação da equipe de as desapropriações terem sido realizadas por dispensa de
licitação, baseou-se nas informações contidas dos empenhos nº 1340 de 18/05/2010 (fl. 1979, v.
X) e nº 3.936 de 23/12/2010 (fl. 1936, v. X).
Transcrevemos abaixo o teor da base legal utilizada pela equipe de auditoria, disposto no artigo 24,
inciso X, da Lei nº 8.666/93:
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 compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia;
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No entanto, entendemos que a desapropriação fundada em declaração de utilidade pública esta
amparada pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso XXIV – “a lei estabelecerá para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos nesta Constituição” – e são
reguladas pelo Decreto-Lei nº. 3.365/41:
Art. 1o A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em
todo o território nacional.
Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser
desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
[...]
Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública:
[...]
i)
a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros
públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou
sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a
construção ou ampliação de distritos industriais;
ii)
[...]
Art. 6o A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da
República, Governador, Interventor ou Prefeito. (g.n.)

Por sua vez a Lei Federal nº 4.132/62 trata da desapropriação por interesse social.
Compulsando os autos, em relação ao processo nº 6886/2009, que trata da desapropriação do
imóvel de propriedade do Sr. Militão Ramos , observamos a existência dos Decretos nº 20.208
de 30/11/2009 (fls. 1964-1965, v. X) e 20.514 de 04/03/2010, assinados pelos senhores Ademar
Coutinho Devens (prefeito) e Wagner José Elias Carmo (procurador Geral), que contem no
seu art. 2º a justificativa para a desapropriação em questão, a saber: abertura da estrada Aracruz X
Guaraná, próximo ao bairro Planalto, na sede deste município.
Ainda sobre o processo em questão, verificamos a existência de laudos de pré-avaliação datados
de 27/11/2009 (fl. 1959, v. X) e de 12/04/2010 (fls. 1970, v. X), assinados por três membros da
Comissão Permanente de Pré-avaliação de Imóveis, constituída através das portarias nº 10.101de
06/05/200 e nº 10.578 de 06/05/2009 (fl. 1915, v. X) respectivamente; e de laudos de avaliação
de imóvel datados de 09/12/2009 (fl. 1966, v. X) e de 28/04/2010 (fl. 1971, v. X) assinado por três
membros da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, constituída através das portarias nº
10.468 de 15/10/2008 (fl. 1955, v. X) e nº 10.756 de 02/03/2010 (fl. 1915, v. X) respectivamente.
Ressaltamos que não existe nos autos questionamento por parte da equipe de auditoria, ou
explicações por parte do defendente, a respeito da ocorrência de do is decretos de desapropriação
do mesmo imóvel com valores distintos.
Já com referência ao processo nº 11.046/2010 que trata da desapropriação do imóvel de
propriedade do Sr. Ivan Américo Crevelin, verificamos a existência do Decreto de nº 21.646
de 06/12/2010 (fls. 1921-1922, v. X), assinado pelo prefeito em exercício Jonas Cavaglieri, que
contem no seu art. 2º a justificativa para a desapropriação em questão, a saber: a finalidade é a
abertura de rua no trecho compreendido entre a Avenida Venâncio Flores e a Rua Quintino
Loureiro, Centro de Aracruz/ES.
Ainda sobre o processo nº 11.046/2010, verificamos a existência de laudo de pré-avaliação
datado de 29/06/2010 (fls. 1917, v. X) assinado por três membros da Comissão Permanente de
Pré-avaliação de Imóveis, constituída através da portaria nº 10.578 de 06/05/2009 (fl. 1915, v. X) e
de laudo de avaliação de imóvel datado de 08/12/2010 (fl. 1924, v. X) assinado por três
membros da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, constituída através da portaria nº
10.919 de 17/11/2010 (fl. 1902, v. IX) emitida pelo prefeito em exercício Jonas Cavaglieri .
Ressaltamos que o pagamento da referida desapropriação se deu em 30/12/2010.
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Entendemos que possui razão o defendente quando argumenta que as desapropriações por
Utilidade Pública encontram amparo no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que nos decretos de
desapropriação contem as respectivas justificativas da escolha dos imóveis – abertura de
estrada/rua para melhoria da mobilidade urbana. Não consta dos autos questionamento da equipe
de auditoria quanto a não realização das referidas melhorias.
Outrossim, foram apresentados laudos de pré-avaliação e de avaliação assinado por comissões
constituídas para tratar do assunto – também não encontramos nos autos apontamento por parte da
equipe de auditoria de indicio de sobrepreço nos valores pagos pelas desapropriações ou análise
conclusiva de preços praticados no mercado, trazido pela equipe de auditoria.
Ressaltamos que não foi trazido aos autos, pelo defendente, qualquer contra argumentação ou
qualquer documentação que infirmasse o fato de ter como Presidente da Comissão Permanente de
Avaliação de Imóveis o Sr. IVAN AMÉRICO CREVELIN, proprietário do imóvel que trata o
processo 11.046/2010. No entanto, apesar de oportuno o apontamento da equipe, este fato deve ter
sido imputado ao senhor Jonas Cavaglieri, prefeito em exercício à época, que assinou a portaria
nº 10.919 e o Decreto de desapropriação de nº 21.646. Trataremos desse apontamento no tópico
3.7.
Desta forma, ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade.

Quanto ao item 3.6 da ITC, observe-se ter área técnica afastado a irregularidade,
não tendo o Ministério Público de Contas apresentado qualquer divergência. Assim,
entendo pelo afastamento da irregularidade, nos termos propostos pela área técnica:
- ITC 3634/2017
3.6 – AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO

(...)
Análise:
A Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 aponta como indicio de
irregularidade a AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO nos processos de
desapropriação, em inobservância do disposto no artigo 38, inciso VI e
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
Segundo a ITI, a falta da referida manifestação nos autos sob análise,
caracteriza o descumprimento do citado regramento.
Nos termos do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, é necessário o prévio exame,
e posterior aprovação, pela Assessoria Jurídica da Administração
Municipal, das licitações, dispensas ou inexigibilidades, incluindo as
minutas de editais, de contratos, acordos, convênios ou ajustes.
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Em suas razões de defesa, alega o gestor que as desapropriações para
fim de utilidade pública encontram amparo no Decreto-Lei nº 3.365/41, e
que não há qualquer determinação legal, formal e impositiva que obrigue
o Chefe do Executivo a ouvir o Procurador-Geral Municipal antes da
abertura de procedimento de desapropriação, ressaltando que tal
procedimento não se confunde com os requisitos de dispensa ou
inexigibilidade das licitações. E que mesmo assim, o Procurador-Geral
Municipal da

época assinou juntamente com o Prefeito Municipal os

decretos expropriatórios.
De fato, no processo nº 6886/2009, observamos a existência dos
Decretos nº 20.208 de 30/11/2009 (fls. 1964-1965, v. X) e 20.514 de
04/03/2010, que tratam da desapropriação do imóvel de propriedade do
Sr. Militão Ramos, ambos assinados pelos senhores Ademar Coutinho
Devens (prefeito) e Wagner José Elias Carmo (procurador Geral).
Nesse sentido, no caso em tela, entendemos que possui razão o
defendente quando argumenta que não se discute a necessidade da
exigência de manifestação prévia, por escrito, da Assessoria Jurídica do
Município, tendo em vista o decreto expropriatório ter sido assinado pelo
Procurador-Geral do município.
Diante do exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade.

Quanto ao item 3.7 da ITC, observe-se ter área técnica afastado a irregularidade,
não tendo o Ministério Público de Contas apresentado qualquer divergência. Assim,
entendo pelo afastamento da irregularidade, nos termos propostos pela área técnica:
- ITC 3634/2017
3.7 – IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO

DE

IMÓVEIS

E

AUSÊNCIA DE

ANOTAÇÃO DE

RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART
(...)
Análise:
Aponta a equipe de auditoria na Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 como indicio de
irregularidade a composição irregular da comissão de avaliação de imóveis e ausência de
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anotação de responsabilidade técnica – ART, pois entendeu que deveria compor tal comissão
um profissional com formação em engenharia. Alega ainda a equipe que o presidente da comissão
de avaliação participou do processo de avaliação de seu próprio imóvel.
Por sua vez os defendentes alegam que existem inúmeros outros profissionais aptos e com
conhecimentos técnicos suficientes a proceder avaliação fiscal, financeira do imóvel, como os
corretores de imóveis, e que um profissional de engenharia poderia ser requerido no caso da
necessidade de uma avaliação física, das condições estruturais e materiais do mesmo.
Analisando

a

legislação

pertinente

ao

obrigatoriedade de participação de um

tema,

não

profissional

conseguimos

confirmar

a

da área de engenharia na

composição da comissão de avaliação de imóveis para fins de desapropriação por
Utilidade

Pública

amparada

no

Decreto-Lei

nº

3.365/41,

para

demolição

e

abertura/ampliação de vias públicas (avenidas e estradas).
Da documentação constante dos autos, verificamos a existência de laudos de préavaliação e de avaliação, assinados por servidores municipais designados por portarias
para desenvolverem tais tarefas.
Verificamos ainda que o senhor Ivan Américo Crevelin apesar de compor como
presidente a comissão de avaliação de imóveis para fins de desapropriação, não assinou
o laudo relativo ao processo de desapropriação de seu imóvel, conforme informado em
sua defesa.
Em que pese o argumento do senhor Ivan Américo Crevelin não ter sido afastado
formalmente da presidência da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis da
Prefeitura Municipal de Aracruz, quando da abertura de processo da desapropriação de
seu imóvel, nota-se que esse não participou do processo de avaliaç ão do referido
imóvel.
Recomenda-se que o afastamento de membros da comissão de avaliação de imóveis,
diante de um eventual impedimento, seja realizado de forma expressa/oficial, para evitar
que haja esse tipo de suspeição.
Diante do exposto, entendemos que deve ser afastada a irregularidade.

Quanto ao item 3.8 da ITC, observe-se ter área técnica afastado a irregularidade,
não tendo o Ministério Público de Contas apresentado qualquer divergência. Assim,
entendo pelo afastamento da irregularidade, nos termos propostos pela área técnica:
- ITC 3634/2017

3.8 – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO
(...)
Análise
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Por ser tratar de matéria da área de Tecnologia da Informação, encaminhamos os autos para
análise do Núcleo de Tecnologia da Informação, que assim se pronunciou através da Manifestação
Técnica nº 00881/2017 juntada às fls. 3104-3107 (v. XV):
(...)
ANÁLISE
Antes de opinar sobre o afastamento ou não da irregularidade, é importante esclarecer algumas
imprecisões trazidas aos autos.
Em primeiro lugar, ao contrário do que deu a entender o relato no item 5.3.1.5 do Relatório de
Auditoria 87/2011 (fl. 26), a contratação não foi para aquisição de um novo sistema para a
Prefeitura.
O Contrato 89/2010 (fl. 616 e seguintes) define como objeto “a contratação d e empresa para a
prestação de serviços técnicos especializados, adstritos aos softwares de autoria da IPM e operados
na Prefeitura Municipal de Aracruz”. Ainda segundo o contrato, os serviços incluíam
customização, instalação de novas versões, consultoria e atendimento técnico local. Ou seja, eram
serviços de customização e atualização que seriam realizados sobre o sistema que já estava
implantado na Prefeitura.
Em segundo lugar, não procede a informação trazida pelos responsáveis citados de que a Prefeitura
de Aracruz era “dona” do código fonte do sistema anteriormente contratado. Tanto assim que um
trecho posterior da própria defesa de dois deles afirma que a empresa IPM era detentora exclusiva
dos direitos de comercialização do seu sistema. Uma clara contradição. Na verdade, a contratação
realizada anteriormente, em 2007, foi apenas de “licença de uso” do software (fl. 1351). Isso
significa que a Prefeitura tinha apenas o direito de usar o sistema, mas que este continuava sendo
de propriedade da empresa fornecedora, a IPM.
Feitos esses esclarecimentos, pode-se afirmar que se a necessidade da administração era apenas
atualizar seu sistema e promover customizações, não havia outra empresa com direito ou
conhecimento necessário para prestar os serviços a não s er aquela que é fornecedora exclusiva e
detentora dos códigos fonte do software.
Caso fosse realizada nova licitação e esta fosse vencida por outra empresa, seria necessário
substituir todos os módulos já implantados, fazer a migração dos dados armazenados e promover
novo treinamento para os usuários, o que certamente seria mais oneroso para a Administração.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, considera-se que houve justificativa razoável para a contratação por
inexigibilidade.
Diante da análise realizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, opinamos pelo afastamento
da irregularidade.

Quanto ao item 3.9 da ITC, observe-se ter área técnica mantido a irregularidade,
com anuência do Ministério Público de Contas (Parecer 660/2018), propondo multa
e ressarcimento ao erário, nos seguintes termos:
- ITC 3634/2017
Análise:
Aduz a Equipe de Auditoria que o Município contratava artistas e/ou bandas através de
intermediários e que, em razão disto, não estariam presentes os requisitos para configuração da
inexigibilidade de licitação, disposto no inciso III do artigo 25, da Lei nº 8.666/93.

Passando-se à análise tem-se que foi arguida, também quanto a este
indicio de irregularidade, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva
do senhor Ademar Coutinho Devéns, Prefeito Municipal de Aracruz no
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exercício de 2010, fundada nos argumentos que seria descabido o
entendimento de que caberia ao Prefeito auditar, compreender, fiscalizar
e retificar todas as contratações municipais, o que traria ao ordenamento
jurídico brasileiro a responsabilidade ilimitada; e que a partir do advento
da Lei Municipal nº 2.936/2006 ocorreu a desconcentração administrativa
no Município de Aracruz, conforme já referenciada nos itens 3.1 e 3.2
desta ITC.
Ultrapassada a questão preliminar, passemos ao exame meritório da anomalia apontada em cotejo
com os argumentos de defesa trazidos pelos defendentes.
Segundo a ITI, as contratações de shows artísticos foram efetuadas com base nos acordos entre os
representantes legais dos artistas e/ou bandas e as empres as intermediárias, nos quais aqueles
conferiram "exclusividade" para estes representá-los em determinados período de tempo e em
determinadas localidades.

Os defendentes, por sua vez, afirmaram a legitimidade das declarações
de exclusividade dos artistas com as empresas contratadas pelo
Município, ressaltando que para a contratação por inexigibilidade de
licitação a lei exige apenas que o artista seja consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública, e que, nos casos apresentados,
todos os artistas eram consagrados.

Afirmaram ainda que os valores

praticados para a contratação de shows variam de acordo com a
consagração do artista em dado momento, a época do ano ou aos dias da
semana.
Não obstante a defesa dos gestores, a questão abordada pela equipe
técnica trata da contratação através de empresa interposta, e não
através de empresário exclusivo, como determina o art. 25, III, da lei
8.666/93, resultando em contratação de shows artísticos com base em
situação de inexigibilidade de licitação (empresário exclusivo) não
caracterizada nos autos.
Por empresário exclusivo entende-se uma pessoa/empresa única, legalmente habilitada
para representar o referido artista em todos os eventos que venha a participar, sejam
estes regionais, nacionais ou internacionais.

Cumpre registrar que nos pareceres emitidos pelos assessores jurídicos
do Município, há uma preocupação em alertar o gestor quanto à
necessidade de atender ao disposto no art. 25, inciso III da Lei 8666/93,
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como observamos no parecer nº 028/2010, datado de 22/01/2010 (fl.
3031-3037, v. XV), onde consta do item 2. Documentação do artista ou
empresa contratada, o tópico: Empresário Exclusivo – “Notadamente, a
Administração Pública deve ter certeza de quem está contratando, assim
na inteligência da Lei requisita empresário exclusivo para a contratação”;
e no parecer nº 008/2010, datado de 12/01/2010 (fls. 3023-3026, v, XV),
no tópico - da falta de representatividade da banda – “Ademais, o
proprietário da banda, o outorgante da Carta de Exclusividade deve
apresentar a sua propriedade através de instrumento competente, seja
contrato entre integrantes da banda ou outro documento hábil para a
constatação do pretendido, a fim de que a administração tenha certeza de
quem está contratando”.
No entanto, apesar dos alertas da Procuradoria Geral do Município
quanto a falta de representatividade da banda, os responsáveis levaram
a

efeito

as

contratações

de

forma

indevida,

pela

via

de

inexigibilidade de licitação.
Verificamos ainda, em todos os pareceres da Procuradoria Geral do
Município, o alerta para a necessidade de justificativa do preço
contratado, visando atender ao Princípio da Economicidade, inclusive com
a apresentação de contratos anteriores que comprovem o valor
praticado no mercado pelo artista/banda, o que não foi observado,
resultando, assim em contratações antieconômicas, em flagrante prejuízo
para o município.
Especificamente sobre o processo nº 1.990/2010, que trata da
contratação da empresa Nelson Produções, Eventos e Representações
Ltda. ME, a equipe de auditoria aponta prejuízo na monta de R$
49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), com solicitação do
respectivo ressarcimento, sob alegação da existência de dois contratos
com o mesmo objeto e valores distintos: um entre a Banda Fusca Virado
e a empresa Nelson Produções, no valor de R$ 50.000,00, e outro entre
essa empresa e a Prefeitura Municipal de Aracruz, no valor de R$
99.600,00, tratando-se a diferença como lucro da empresa intermediária.
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Destacamos abaixo o trecho da ITI que aborda a irregularidade:
Nessa negociação, foram confeccionados dois contratos: um
entre a respectiva Banda (na pessoa do Sr. Ludson Oliveira
Gusmão) e a empresa Nelson Produções, no valor de R$
50.000,00, e outro entre essa empresa e a Prefeitura Municipal
de Aracruz, no valor de R$ 99.600,00. Vale ressaltar que em
ambos o objeto é o mesmo, a saber: 03 (três) shows da
Banda Fuska Virado nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2010,
para o Carnaval.

Sobre essa anomalia, a defesa do Secretário de Finanças justifica que
existem obrigações distintas nos contratos que não foram levadas em
conta pela equipe. A defesa alega que no item 3.2 do instrumento firmado
entre a Banda Fuska Virado e a empresa NELSON PRODUÇÕES E
REPRESENTAÇOES LTDA - ME, consta que a contratada repassaria
para a referida Banda o valor de R$ 50.000,00 e ficaria responsável por
arcar com todos os custos, diretos e indiretos, referentes ao cumprimento
do referido contrato, e desta forma encontra-se justificado o valor cobrado
a maior.
Entendemos que mesmo que exista diferença entre os dois contratos, não
há de ser falar em regularidade da contratação, haja vista que subsistem
os indícios de irregularidade apontados na ITI 394/2013, como a ausência
de documento do empresário exclusivo e justificativa de preços.
Neste caso especifico a Carta de Exclusividade dada à empresa Nelson
Produções pelo empresário da banda Fusca Virado, delimita o período
entre dia 12 a 14 de fevereiro “Carnaval 2010”. Exatamente o período
contratado pela Prefeitura de Aracruz, a saber, 12 e 13 de fevereiro de
2010.
Ainda analisando o processo 1.990/2010, datado de 10/02/2010,
verificamos que a signatária do parecer da Procuradoria nº 051/2010,
recomenda o retorno do processo para comprovação de valor de mercado
- “Contudo, verifica-se que inexiste no processo ora analisado,
qualquer tipo de documento que comprove / justifique o preço,
assim recomendo o retorno do processo para a juntada de contratos
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comprobatórios de valor de mercado”. Recomendação essa que não
foi acolhida, haja vista a publicação da Inexigibilidade de Licitação
publicada em 11/02/2010 e o despacho do procurador Geral da Prefeitura
Municipal de Aracruz de mesma data, com as seguintes observações:
Observo que não foram atendidas as solicitações feitas no
parecer de fls. 35/39 referente a representatividade da banda,
justificativa de contratação (art. 26, II, Lei 8666/93) e
justificativa de preço (art. 26, III, Lei 8666/93). Assim,
recomendo, a não contratação até que Vossa Senhoria
justifique o preço da contratação, bem como cumpra todas
as determinações contidas no parecer supra mencionado.

Discorrendo sobre o tema, encontramos na jurisprudência do TCU, acórdãos acerca da
matéria, no seguinte sentido:

Acordão TCU 1848/2015 (AC-1848-30/15-P):
EXAME TÉCNICO
[...]
11. Os Convênios 703247/2009, 732382/2010, 732396/2010, 733689/2010 e
736113/2010, celebrados pelo Ministério do Turismo com a entidade privada sem
fins lucrativos Centro de Profissionais e Geração de Emprego (Ceproge), tinham
como objeto a realização de eventos com natureza de festivais culturais. Em tais
eventos, que se denominaram "Festival da Juventude em João Alfredo",
"Festival da Juventude em Jaqueira", "Abraça Aliança", "Arraiá no Pé" e
"Festival da Acerola em Paudalho", a transferência dos recursos federais visava
precipuamente ao pagamento de cachês para as bandas que iriam se apresentar
nos festivais, conforme constante dos planos de aplicação dos mencionados
convênios (peça 23, p. 21, 75, 123, 147 e 191 do TC 031.640/2010-9).
12. Para a realização dos eventos, o Ceproge realizou cotação de preços junto a
Mallu Produções e Eventos, NS Produções e Eventos Ltda. e a Público Eventos Neto e Mendonça Eventos Ltda. (peça 18, p. 9-20 do TC 031.640/2010-9).
13. Em todas as consultas de preços, as empresas apresentavam as mesmas atrações,
não obstante, a declaração de exclusividade dos representantes das bandas terem
sido apresentadas pela empresa vencedora. Os eventos, cujos pagamentos foram
questionados, foram os seguintes:
a) Arraiá no Pé no município de São Lourenço da Mata-PE e Festival da
Acerola, no município de Paudalho-PE: NS Produções Ltda.;
b) Festival da Juventude em Jaqueira e Abraça Aliança: Neto e Mendonça
Eventos Ltda.
14. A exclusividade que o responsável pressupõe restar comprovada nos autos, não atende
às exigências do art. 25, III, da Lei 8.666/1993, haja vista que três empresas
intermediárias fizeram cotações para os mesmos artistas. Isso comprova, inclusive,
que as declarações de exclusividade e respectivas comprovações eram pró-forma,
objetivando chancelar as contratações sem a devida licitação ou cotação eletrônica de
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preços. Isso se confirma em virtude de a exclusividade ter sido condicionada e
temporária. (g.n.)
15. No que se refere aos preços praticados, o Ceproge, por força do contido no art.
116, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c o art. 11, caput, do Decreto
6.170, de 25 de julho de 2007 e os arts. 45 e 46 da Portaria Interministerial 127,
de 29 de maio de 2008, ao utilizar os recursos recebidos do Ministé rio do
Turismo, deveria realizar, por meio do Sistema de Convênios do governo federal
(Siconv), no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os
princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.
16. Essa cotação é necessária, uma vez que a administração pública, ante a
necessidade de contratar artistas A, B e C, tem que verificar se outros artistas
atenderiam satisfatoriamente, e na mesma medida, à necessidade de determinada
contratação. A princípio, poderia parecer viável a competição entre esses
profissionais, o que supostamente afastaria a premissa inicial da inexigibilidade.
Contudo, e justamente por se tratar de consagrados profissionais, A, B e C, os
mesmos não se submeteriam, na prática, a participar de uma licitação e
concorrer entre si para esse fim. Nesse caso, o administrador deve tomar as
decisões, considerando ainda o princípio da oportunidade, situando os artistas
nos parâmetros estabelecidos, tais como gênero musical, amplitude do
reconhecimento, se local, regional, nacional ou internacional; visibilidade na
mídia versus atratividade do público local, podendo nesse caso ser levado em
conta que a consagração é dinâmica no tempo e no espaço.
17. Nas contratações efetuadas pelo Ceproge, não existem evidências de que as
bandas em questão fossem consagradas pela crítica especializada ou pela opinião
pública. O que ocorreu foi a contratação, em um mesmo lote, de bandas
conhecidas nacionalmente e de bandas regionais e locais, conhecidas ou não,
escolhidas ao alvedrio do Ceproge.
18. Portanto, a cotação do Ceproge não atendeu a nenhum dos princípios da
impessoalidade, moralidade e economicidade, até porque não foram adotados
parâmetros e critérios para contratação que evidenciassem isso.
19. Só para argumentar, a utilização do art. 25, III, da Lei 8.666/1993, com escolha
devidamente justificada pelo executor, no caso da administração pública, ou a
contratação em que é observado o pressuposto da inviabilidade de competição, ou
não ocorrência de pluralidade de opções, no caso de organizações não
governamentais, exigiria da banda ou do seu representante exclusivo os últimos
contratos de apresentações realizadas, para fins de comprovação dos preços praticados
no mercado, o portfólio com apresentações e críticas, para avaliar a consagração pela
crítica especializada ou para avaliar a receptividade do artista pela opinião pública, e a
cotação de preços de outras bandas que também atendessem aos mesmos requisitos,
para fins de comparação e tomada de decisão. (g.n.)
20. Na justificativa da escolha do profissional do setor artístico diretamente ou
mediante empresário exclusivo (comprovada mediante contratos entre a banda e
o empresário e mediante contratos firmados pelo empresário da banda e
organizadores de eventos), além dos aspectos relatados acima, deve o gestor dos
recursos públicos, mediante projeto básico, definir o tipo de público do evento (se
rural, urbano, misto), o número de pessoas esperadas, sem prejuízo de se
averiguar a agenda dos artistas (princípio da oportunidade), objetivando possível
redução de custos (decorrente da realização de eventos pela mesma banda em
locais próximos).
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21. Outra questão que se sobressai na execução desses convênios, é o fato de o
Ceproge, que se declarou com capacidade técnica para realizar os eventos, ter
contratado empresas para intermediar o negócio. Além de essa hipótese afastar a
inexigibilidade, essas empresas declararam recebimento de taxas de
administração em preços bastante superiores aos recebidos pelas próprias
bandas, cujos valores foram obtidos mediante circularização feita pela equipe de
fiscalização do Tribunal junto às bandas, conforme documentação inserta nas
peças 9, 10, 13, 14 e 17 do TC 031.640/2010-9 (já respondendo à questão posta
pelo defendente quanto à origem da informação).
22. Por tudo isso, considerando que os valores contratados não são,
comprovadamente, os praticados no mercado; considerando que a contratação por
inexigibilidade é a contratação direta do artista e não de empresas de eventos;
considerando que os valores comprovados mediante recibo das bandas são
aqueles já acolhidos pela equipe de fiscalização do Tribunal (inferiores aos
constantes dos planos de trabalho); considerando que nas alegações de defesa não
são apresentados comprovantes de recebimento dos cachês pelos artistas, pelas
bandas ou pelos seus representantes exclusivos (entendido como representantes
exclusivos aqueles que sejam os responsáveis pelas bandas, para todos os fins, e
não somente para eventos determinados), somos pela rejeição das alegações de
defesa do responsável para as ocorrências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão
2.367/2012-TCU-2ª Câmara. (g.n)
[...]
30. Em sendo assim, a comprovação do efetivo recebimento do cachê pelo representante
exclusivo (que não se confunde com o representante exclusivo temporário para o
evento contratado) se torna imperiosa, uma vez que o recebimento pela empresa
produtora de eventos não torna válido o pagamento efetuado. (g.n.)
[...]
38. Ademais, não é considerado como aceitável a cobrança de taxa de intermediação por
parte das empresas de eventos, uma vez que a contratação se deu com fundamento na
exclusividade do artista. (g.n.)
[...]
47. No geral, considerando a inexistência de pesquisa de preços com base em critérios
razoáveis tais como gêneros musicais, amplitude do reconhecimento, se local,
regional, nacional ou internacional; visibilidade na mídia versus atratividade do
público local; os valores informados no planejamento dos eventos podem ou não
ser compatível com o praticado pelas bandas, uma vez que não restou
comprovado sua conformidade com os preços praticados no mercado.
[...]
56. A observância dos princípios de impessoalidade, moralidade e publicidade exigiria do
administrador dos recursos públicos o estabelecimento de parâmetros, tais como
gênero musical, amplitude do reconhecimento, se local, regional, nacional ou
internacional; visibilidade na mídia versus atratividade do público local, podendo
nesse caso ser levado em conta que a consagração é dinâmica no tempo e no
espaço, além de permitir a obtenção da melhor proposta para a execução do evento
com recursos públicos, também garantiria tratamento isonômico para os artistas.
[...]
VOTO:
[...]
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13. Por não considerar válidos esses recibos, os auditores do TCU promoveram
diligências junto aos representantes das bandas, solicitando, dentre outras coisas,
comprovantes de recebimento dos cachês. Muitas bandas responderam os
questionamentos e encaminharam recibos das apresentações. Neles, foi possível
verificar que os valores recebidos pelos músicos eram sensive lmente menores que
os repassados ao convenente e às empresas intermediárias.
14. A banda Zé Bob, por exemplo, recebeu R$ 360,00 por apresentação nos
municípios de Jaqueira/PE e Aliança/PE. Os valores declarados pelo Ceproge e
pela empresa contratada foram R$ 30.000,00 e R$ 25.000,00, respectivamente. O
grupo Gina e Banda afirma que recebeu R$ 3.500,00, sendo que a convenente
afirma ter gasto R$ 35.000,00. O débito, nesses casos, reside na diferença dos
valores.
15. Alguns representantes não responderam os ofícios do Tribunal. Nesses casos,
considerando que competia ao gestor o ônus de comprovar a boa e regular
aplicação dos recursos repassados, que existia a obrigação de o convenente
demonstrar o efetivo recebimento do cachê pelas bandas e que, nas respostas
obtidas pelo TCU, se identificou um total descasamento entre os valores
informados pelo Ceproge e pelos músicos, considero adequada a proposta da
unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de impugnar o
valor total das despesas com os artistas que não se manifestaram.
16. Pelo débito, devem responder o Centro de Profissionais e Geração de Emprego
(Ceproge), o Sr. Diógenes Teixeira Peixoto, presidente da entidade, e as empresas
intermediárias. A solidariedade das sociedades NS Produçõe s e Eventos Ltda. e
Neto e Mendonça Eventos Ltda. limita-se pelo dano ao erário apurado nos
convênios em que foram contratadas diretamente pelo Ceproge.
[...]
18. Para a realização do festival da juventude em João Alfredo/PE - objeto do
convênio 703247/2009 -, não houve cotação de preços junto a diferentes
representantes. A justificativa seria que todos os músicos foram contratados
diretamente por meio de empresários exclusivos, razão pela qual a licitação seria
inexigível. Para provar o alegado, foram juntadas cartas de exclusividade.
19. Analisando o teor dessas supostas provas, verifico que elas não se prestam para
comprovar a inexigibilidade de licitação, pois as autorizações conferem exclusividade
apenas para o evento em questão. Este Tribunal já examinou situação idêntica, tendo
fixado o entendimento de que a autorização concedida pelas bandas aos empresários
apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas, restrita à localidade
do evento, não pode ser utilizada para justificar a contratação por inexigibilidade
prevista no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993 (Acórdão 96/2008-Plenário). (g.n.)
Acordão TCU 2367/2012 – Segunda Câmara:
a) Convênio 703247/2009
(...)Tampouco se aplica à referida contratação o disposto no art. 46, § 1º, inciso II, da
citada portaria, uma vez que o Ceproge não contratou artistas consagrados,
diretamente ou por meio de empresário exclusivo, o que poderia denotar a inexistência
de pluralidade de opções, por analogia com o disposto no art. 25, inciso III, da Lei
8.666/93. Na verdade, na execução do convênio 703247/2009, houve a contratação,
pelo Ceproge, de uma empresa intermediária, o Centro de Serviços e Capacitação
de Pernambuco (Cescape), que realizou o pagamento do cachê das bandas.
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Merece comentário o fato de que, na peça 20, p. 22-25, constam cartas de concessão
de exclusividade de representação de diversas bandas ao Cescape,
especificamente para a apresentação no Festival da Juventude de João Alfredo.
Sobre a possibilidade destas cartas serem utilizadas para justificar a
inviabilidade de competição no mercado, cabe destacar o contido no item 9.5 e
respectivos subitens, do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, abaixo transcrito:
(...) 9.5. determinar ao Ministério do Turismo que, em seus manuais de prestação de
contas de convênios e nos termos dessas avenças, informe que:
9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de
inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1992, por meio de
intermediários ou representantes:
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o
empresário contratado, registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de
exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias
correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento; (...)
’
Vê-se que, diante da posição firmada pelo TCU em data anterior à celebração do
convênio 703247/2009, as cartas apresentadas pelo Ceproge não se prestariam a
justificar a inviabilidade de competição e a desnecessidade de realização de, no
mínimo, cotação de preços de mercado. As referidas cartas, além de não estarem
registradas em cartório, conforme determinação do TCU, referem-se apenas à
exclusividade de representação para a localidade onde o evento seria realizado.
Ademais, um aspecto essencial a ser observado, caso se quisesse utilizar, por
analogia, o disposto no art. 25, inciso III, da Lei 8666/93, para justificar a não
realização de cotação de preços pelo Ceproge, é que deveria necessariamente
haver a comprovação de que as bandas que se apresentaram no Festival da
Juventude de João Alfredo, Banda Soul do Gueto, Forrozão Bate Cela, Forrozão
Ferro na Boneca e Forrozão Chacal, são consagradas pela crítica especializada
ou pela opinião pública. Na documentação do referido convênio não há qualquer
justificativa para a escolha das referidas bandas.
Conclui-se, assim, que a contratação direta, pelo Ceproge, do Centro de Serviços e
Capacitação de Pernambuco (Cescape) não atendeu aos ditames legais e
regulamentares que norteiam a aplicação de recursos públicos federais
transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos mediante convênio.

Diante de todo o exposto, corroboramos com o entendimento expresso na ITI 394/2013,
entendendo que ocorreram irregularidades na contratação de shows artísticos com base
em situação de inexigibilidade de licitação não caracterizada nos autos (empresário
executivo e ausência de justificativa de preço)

Assim sendo, tendo-se confirmado as irregularidades apontadas, passase, adiante, à análise da responsabilidade dos agentes citados através da
Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013.
Quanto ao senhor Ademar Coutinho Devéns
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No caso em tela, apesar do agente, prefeito municipal, não ter participado
diretamente das contratações de shows artísticos por inexigibilidade de
licitação não caracterizadas nos autos, como sustentado em sua defesa,
ponderamos que não há como furtar-se à responsabilidade, sob a
alegação de que os processos não passaram por seu gabinete, pois era
exigível dele estar a par de tais contratações, haja vista os montantes
envolvidos e o interesse do município nestas contratações (artistas e/ou
bandas) para o verão e carnaval de 2010.
Fato esse fácil de vislumbrar quando sua defesa insiste na justifica de que
“a norma legal não impõe que a exclusividade possua ou não prazo
estabelecido”; que “a exclusividade para um único dia e local é admitida,
mediante comprovação do vínculo existente entre o empresário e o
artista, o que se pode constatar nos autos dos processos analisados”; que
“além disso, os demais requisitos necessários para a contratação por
inexigibilidade de licitação se mostram presentes”; e que “todas as
bandas e artistas contratados pela Administração são consagrados” pela
opinião pública e que os valores estão justificados pois dependem da
famosa “lei da oferta e da procura”.
É dever do Administrador Público agir com responsabilidade e zelo nos
gastos públicos, o que não foi observado no caso em tela.
Assim sendo, opina-se pela manutenção da responsabilidade do
Prefeito Municipal, senhor Ademar Coutinho Devéns, em relação ao
presente indício de irregularidade.

Quanto ao senhor Durval Valentin do Nascimento Blank

O senhor Durval Valentin do Nascimento Blank, Secretário Municipal
de Finanças, participou diretamente das contratações de shows artísticos
por inexigibilidade de licitação, não caracterizadas nos autos, ratificandoas mesmo quando o Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz
recomenda

a

não

contratação

até

o

cumprimento

das

determinações/alertas contidos nos pareceres dos assessores jurídicos,
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como

representatividade

da

banda, justificativa da contratação e

justificativa de preço.
Os argumentos e documentos juntados por sua defesa não trazem fatos novos aos
autos, se limitando a afirmar que todos os elementos constantes dos processos atendem
o que determina os artigos 25, inciso III, e 26, incisos II e III da lei nº 8.666/93, que não
agiu de má fé, que não causou dano ao erário e que apenas deu prosseguim ento aos
processos administrativo proferindo decisões que, apesar de contrária em alguns pontos
dos

pareceres advindos da Procuradoria do Município, no máximo poderia ser

considerada como equivocada.
Considerando que cabe a todo aquele que pratica atos administrativos a apresentação
de motivação razoável,
administrador

público

capaz
em

de demonstrar o zelo e a responsabilidade do

suas

escolhas,

opina-se

pela

manutenção

da

responsabilidade do senhor Durval Valentin do Nascimento Blank, Secretário
Municipal de Finanças, em relação ao manifesto indício de irregularidade .

Deste modo, sintetizando-se todo o exposto, opina-se pela manutenção
da irregularidade, propondo a aplicação de multa pecuniária e de
ressarcimento aos responsáveis, os senhores Ademar Coutinho
Devéns e Durval Valentin do Nascimento Blank, no montante de R$
49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), correspondentes
a 24.708,57 VRTE 10.
Entretanto, encontra-se prescrita a pretensão punitiva, conforme Parecer 5336/2019
posteriormente exarado pelo Ministério Público de Contas.
Desta forma, mantenho a irregularidade e o ressarcimento, deixando de aplicar
multa aos responsáveis.
Quanto ao item 3.10.1 da ITC, observe-se ter área técnica afastado a irregularidade,
não tendo o Ministério Público de Contas apresentado qualquer divergência. Assim,
entendo pelo afastamento da irregularidade, nos termos propostos pela área técnica:
3.10 – IRREGULARIDADES NO CONTRATO Nº 15/2007 E ADITIVOS, REFERENTE A
SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

(...)

10

VRTE ano de referência 2010 = R$ 2,0074
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3.10.1 – Ausência de liquidação de despesa:

(...)
A Instrução Técnica Inicial ITI 394/2013 aponta como indicio de irregularidade a
suposta ausência de liquidação de despesa, por não constar, na ficha de
pagamentos e na documentação relativa a cada pagamento, a discriminação das
despesas relativas ao item IV, 1 (Despesas Operacionais), da Planilha de Custos e
Formação de Preços, inserida no Anexo I do Contrato de Prestação de Serviços
015/2007.
Concluindo-se, assim, por terem sido realizados pagamentos, sem a devida
liquidação da despesa – para o item Despesas Operacionais da Planilha de Custos
do Instituto Excelente – conforme preceitua o art. 62, da Lei nº 4.320/64, por não
poder aferi-las por não estarem devidamente especificadas, pugnando pela
devolução integral do valor correspondente a estas despesas, no montante de R$
153.252,88 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e oito centavos), correspondente a 76.343,97 VRTE.
Por sua vez, a defesa alega presunção de legitimidade / veracidade ao ato administrativo,
justificando que na liquidação é informado o tipo de serviço, as datas e demais características dos
serviços prestados, além do contrato a que se refere, “não sendo plausível a dúvida suscitada” e
que a Administração não pode se locupletar pelo serviço alheio, vez que estaria se auto
beneficiando.
Analisando os autos, não obstante as alegações contidas no relatório técnico, não
vislumbramos violação ao art. 55 da Lei 8.666/93. Isso porque o referido artigo
estabelece quais as cláusulas necessárias em todo contrato, não havendo
nenhuma determinação para que haja delimitação do objeto e seus elementos
característicos na planilha de custos e formação de preços.
Note-se, que a empresa contratada quando da licitação já havia apresentado sua
planilha de custos (fls. 1242-1243, v. VI), contendo a rubrica “despesas
operacionais”; como também, o próprio Edital de Concorrência Pública (fls. 12051240, VI) já havia previsto a inclusão de despesas “indispensáveis para manter o
desenvolvimento e operacionalização dos programas”, como se vê no seu item 11
- Do Preço:
11.2 – Aos preços apresentados deverão ser propostos de maneira que
representam a compensação integral pela execução dos serviços,
cobrindo todos os custos de mão de obra, inclusive, encargos sociais,
lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem
como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter o
desenvolvimento e operacionalização dos programas. (g.n.)
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a) INSS
b) FGTS;
c) Imposto de Renda;
d) Contribuição Social;
e) PIS;
f) Cofins;
g) ISS;
h) Outros.

Sendo assim, como o Edital de Concorrência pública nº 005/2006 não vedou a
inclusão da rubrica “despesas operacionais” na planilha de custos e formação de
preços, como ainda previu o cômputo de “despesas diretas e indiretas, bem como,
aquelas indispensáveis para proporcionar e manter o desenvolvimento e
operacionalização dos programas”; e como no contrato firmado entre as partes,
não há vedação de inclusão da rubrica em análise na planilha de preços, não
vemos razão no questionamento.
Ademais, é preciso esclarecer que são operacionais as despesas não computadas
nos custos, no entanto necessárias para o desenvolvimento das atividades de uma
empresa ou organização, e podem corresponder a aluguel, energia, ma terial de
expediente, entre outros, não sendo razoável esperar que as empresas não
incluam o valor de tais despesas na sua composição de preços. E, numa breve
análise do edital, pode-se dizer que as despesas operacionais estariam contidas
no item 11.2.h “outros” ou no seu caput.
Outrossim, não vislumbramos desatenção ao art. 62 da Lei 4.320/64, por não ter
como afirmar que não houve a regular liquidação da despesa pela impossibilidade
de se identificar o que compôs o agrupamento “despesas operacionais”; e que por
tal razão, não poderia ocorrer o pagamento. Considerando-se, tais despesas,
estarem indicadas na planilha de custos desde o processo licitatório, compondo o
preço ofertado pela empresa contratada, correspondendo ao percentual de 5%
sobre as demais despesas.
Outro ponto, já destacado no item 3.2 dessa peça, é que não há de se falar em apenamento ou em
ressarcimento por mera presunção. Esta Corte de Contas vem se posicionando dessa forma em
casos de pedido de ressarcimento por mera presunção, quando não fica comprovada a não
prestação dos serviços, como verificado nos acórdãos TC-799/2015 – PLENÁRIO e 037/2014 –
PRIMEIRA CÂMARA.
Nesse sentido, discordamos da conclusão adotada na ITI nº 394/2013, quanto a este indício de
irregularidade, não restando comprovada a irregular liquidação da despesa e, desta forma, qualquer
prejuízo ao erário municipal.
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Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade e, consequentemente, do dano
apontado.

Quanto ao item 3.10.2.1 da ITC, observe-se ter área técnica afastado a
irregularidade, tendo o Ministério Público de Contas apresentado posicionamento
divergente, pela manutenção da irregularidade e ressarcimento de valores, nos
seguintes termos:
- ITC 3634/2017
3.10.2 – Despesas sem finalidade pública
(...)
3.10.2.1 – Pagamento indevido de taxa de administração
Análise:
A Instrução Técnica Inicial ITI nº 394/2013 aponta como indicio de irregularidade o
pagamento indevido de taxa de administração no Contrato de Prestação de
Serviços nº 015/2007, em inobservância ao Princípio da Legalidade, inserido no
caput do artigo 37 da Constituição Federal, e caput do artigo 32 da Constituição
Estadual, e aos Princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, previstos
no artigo 45, § 2º, da mesma Carta Estadual.
De acordo com o narrado na ITI, ocorreram no exercício de 2010 pagamentos de despesas não
autorizadas por lei e sem finalidade pública, no caso taxa de administração, denominada lucro,
conforme item IV, 2, da Planilha de Custos e Formação de Preços, elaborada pelo próprio
prestador do serviço, Anexo I do Contrato nº 15/2007.
Segundo a equipe de auditoria, a irregularidade em análise decorre do fato da
empresa contratada ser uma entidade sem fins lucrativos e que conforme seu
estatuto, não poderia aferir lucros.
Por sua vez, a defesa alega que o termo "sem fins lucrativo", segundo regramento
contábil, diz respeito ao exercício contábil e não a cada contratualização
detidamente. Que realizou o pagamento da taxa de administração decorrente do
contrato 015/2007, tal como estipulado na planilha de custos apresentada pela
contratada, quando da licitação dos serviços. E que não cabe aos gestores do
Município de Aracruz averiguar se o valor recebido da municipalidade a título de
taxa de administração (lucro) foi aplicado na manutenção do Instituto ou em suas
finalidades sociais.
Argumentam ainda as defesas, que através do Decreto nº 16.265/2007, de
07/02/2007, o Município de Aracruz anulou o contrato de prestação de serviços nº
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015/2007, no entanto, o Instituto Excellence recorreu judicialmente. E que apesar
do Município de Aracruz tentar por todos os meios jurídicos a não manutenção do
contrato com o Instituto Excellence, levando sua irresignação processual às
últimas instâncias do Poder Judiciário, não obteve sucesso, sendo o Município
obrigado a realizar os pagamentos tidos como irregulares, inclusive, taxa de
administração, com base em decisão judicial.
Passando-se à análise, tem-se que, no caso em tela, conforme explanado na análise do
item anterior, que a empresa contratada quando da licitação já havia apresentado sua
planilha de custos (fls. 1242-1243, v. VI), contendo a rubrica “taxa de administração
(lucro)”; como também, o próprio Edital de Concorrência Pública (fls. 1205-1240, VI) já
havia previsto a inclusão de despesas “indispensáveis para manter o desenvolvimento e
operacionalização dos programas”, no seu item 11.2.h - Do Preço.
Não obstante as defesas dos gestores atribuírem a responsabilidade pelo
pagamento da taxa de administração, à decisão judicial que determinou a
manutenção do contrato, é sabido que quando proferida a decisão judicial, o
processo licitatório já havia sido concluído, e o contrato já estava assinado,
contendo a rubrica “taxa de administração (lucro)” na planilha da composição de
preços, ou seja, acaso mantida a irregularidade, esta já estaria concretizada desde
a assinatura do contrato.

Ademais, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre taxa de
administração nos contratos administrativos e acerca da possibilidade de
entidades beneficentes auferirem lucro quando pactuarem contratos
onerosos, ainda que com a Administração Pública.
Podemos definir taxa de administração como toda e qualquer vantagem
ou utilidade que se possa auferir da execução de um contrato.
Geralmente expressa por um índice percentual, aproxima-se em muito do
conceito privado do lucro (ganho, provento, vantagem).
Notadamente, nos contratos administrativos, a taxa de administração
expressa

a

vantagem

obtida

pela

empresa

terceirizada,

pelo

adimplemento de suas obrigações contratuais. O Direito Administrativo
reconhece-a como legítima, vez que do contrario, estaria a Administração
Pública

se

enriquecendo, em detrimento de empresas que lhes

prestassem serviços. Nestas hipóteses, a taxa de administração será
como um excedente sobre preço de custo, a fim de que o particular se
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sinta incentivado e compensado pela contratação com a Administração
Pública.
No tocante a empresa contratada pela Administração Pública ser uma
entidade sem fins lucrativos, e que, a princípio, não poderia auferir lucros
decorrentes dessa contratação, não encontramos norma jurídica que
proíba tais entidades de realizarem atividades remuneradas, como
também, nada as impede de obter resultado positivo (superávit)
decorrentes dessas atividades.
O que deve ser rigorosamente observado é que tais entidades sem fins
lucrativos não podem realizar a distribuição desse eventual superávit
entre os seus associados, empregados, dirigentes etc., mas sim, repassar
esse valor para o cumprimento e consecução das finalidades definidas no
seu estatuto.
Esse, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, na
decisão liminar proferida nos autos da ADIN nº 2028-5, sinalizou no
sentido de que as entidades beneficentes de assistência social podem
empreender atividades econômicas para reverter os resultados obtidos
em suas atividades assistenciais, ou seja, em seus fins institucionais. É o
que se obtém da leitura do seguinte trecho da decisão liminar monocrática
proferida pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Marco Aurélio nos autos da
ADIN nº 2028-5, in verbis:
(...). Ora, no caso, chegou-se à mitigação do preceito, olvidando-se que nele
não se contém a impossibilidade de reconhecimento do benefício quando a
prestadora de serviços atua de forma gratuita em relação aos necessitados,
procedendo à cobrança junto àqueles que possuam recursos suficientes.
(...). As exigências estabelecidas em lei não podem implicar verdadeiro
conflito com o sentido, revelado pelos costumes, da expressão "entidades
beneficentes de assistência social". Em síntese, a circunstância de a
entidade, diante, até mesmo, do princípio isonômico, mesclar a prestação
de serviços, fazendo-o gratuitamente aos menos favorecidos e de forma
onerosa aos afortunados pela sorte, não a descaracteriza, não lhe retira a
condição de beneficente.

No caso em tela, a equipe apontou apenas o pagamento da rubrica em questão,
não sendo possível afirmar ter havido a distribuição dos lucros aos acionistas ou
diretores, e que os valores em questão não foram reinvestidos em finalidades
precípuas da entidade.
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Sendo assim, entendemos que a irregularidade não se constituiria no pagamento
da rubrica pela administração, mas sim, na distribuição de lucros entre seus
acionistas ou diretores, logo a irregularidade não poderia ser atri buída ao gestor,
que efetuou o pagamento na forma contratual, mas sim, à empresa que violasse a
norma que lhe competia observar.
Ante o exposto, sugere-se o afastamento da irregularidade, inclusive no que tange ao
ressarcimento do valor apurado a título de dano.

- Parecer 660/2018 do Ministério Público
Ao mesmo tempo, cabe mencionar que a irregularidade disposta no item 3.10.2.1 – Pagamento
indevido de taxa de administração, da ITC 03634/2017-7, deve ser conservada, seguindo a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União:
Acórdão 1712/2015 – Plenário, Rel. Benjamin Zymler
É irregular a adoção de forma de remuneração do contratado mediante percentual incidente
(taxa de administração) sobre o custo efetivo dos serviços prestados, prática que caracteriza
a administração contratada, regime de contratação vetado quando da sanção do projeto que
originou a Lei 8.666/1993, assim como na sanção da Lei 8.883/1994.
Neste sentido, vale observar que toda despesa pública deve ser previamente motivada, indicando se o interesse público a ser alcançado. Entretanto, no processo relativo à prestação do serviço não
consta qualquer justificativa para a despesa efetuada.
Deste modo, uma vez que persiste omisso o interesse público almejado com o sobredito gasto,
deve os gestores ser responsabilizados, com imputação de débito nos montantes abaixo
expostos, conforme a data em que ocorreu o pagamento indevido:
(...)

Por fim, pertinente enfatizar que a ausência de chamamento da
contratada no presente processo não constitui nulidade processual, não
obstando, portanto, a imputação do débito aos agentes devidamente
citados, o qual querendo poderão requerer em juízo ressarcimento
pessoal por meio de ação regressiva (TCU, Acórdão 2825/2017 –
Primeira Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues).
Quanto a este item 3.10.2.1 da ITC, acolho o posicionamento da área técnica e afasto a
irregularidade tomando como razão de decidir os fundamentos apresentados na ITC
3634/2017.
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Quanto ao item 3.10.2.2 da ITC, observe-se ter área técnica mantido a
irregularidade, com anuência do Ministério Público de Contas (Parecer 660/2018),
propondo multa e ressarcimento ao erário, nos seguintes termos:
- ITC 3634/2017
Análise:
A Instrução Técnica Inicial ITI nº 394/2013 aponta como indicio de irregularidade o
pagamento irregular de juros e multas no Contrato de Prestação de Serviços nº
015/2007, em inobservância ao Princípio da Eficiência, inserido no caput do artigo
37, da Constituição Federal, bem como dos Princípios da Finalidade Pública e da
Razoabilidade, estabelecidos, respectivamente, no caput do artigo 32, e no § 2º do
artigo 45, da Constituição Estadual.
De acordo com a ITI, a equipe técnica responsável pela elaboração do relatório de
auditoria referente ao exercício anterior (2009), devido aos expressivos valores
pagos a título de juros e multas, solicitou uma atenção especial quanto à
verificação da continuidade dessas despesas no transcurso do exercício de 2010.
Da apuração do solicitado, constatou-se a continuidade de vários pagamentos
efetuados no elemento de despesa 33903937 (juros) no transcurso de 2010, gastos
esses não autorizados por lei, desprovidos de finalidade pública e de
razoabilidade, pugnando a equipe de auditoria pela devolução integral do valor
correspondente, no montante de R$ 531.877,39 (quinhentos e trinta e um mil,
oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), equivalente a 264.958,34
VRTE.
Ressalta a equipe que o pagamento em atraso dos valores retidos de INSS ou
mesmo de fornecedores demonstra falta de planejamento e zelo do gestor com a
coisa pública, produzindo despesas (juros e multas) desnecessárias e sem
finalidade pública, contrariando o Princípio da Eficiência, previsto no artigo 37,
caput, da Constituição Federal.
Em sua defesa, o gestor limita-se a afirmar que os pagamentos das obrigações
municipais escapam ao conhecimento do Prefeito Municipal, tratando -se de
questão interna e procedimental da Secretaria Municipal de Finanças, e que o
pagamento mesmo que fora de tempo representa o engajamento do gestor em
honrar os compromissos da Municipalidade.

Da análise dessa anomalia, corroboramos com o entendimento da equipe
técnica, haja vista ser reincidente os pagamentos efetuados em atraso
ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 7F7B7-ED5F4-DC46B

pela Administração que resultaram na cobrança de juros e multas e,
consequente, dano ao erário. Ademais, ao efetuar o pagamento em
atraso, acarretando em pagamento de juros e multas, fica evidente que o
administrador deixou de observar o adequado e regular uso dos recursos
públicos, realizando despesas sem interesse público.
Quanto ao dano ao erário, leciona Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 11 que:
“o princípio geral da ação do controle tem como supedâneo a
responsabilização de todo aquele que provoque redução do patrimônio
público de forma ilícita, de que resulta a obrigação de ressarcimento, ou
seja, a restituição do erário ao status quo ante, de molde a anular os
efeitos da ação ilícita”.
Nesse sentido, podemos afirmar que ocorre dano ao erário quando há
redução do patrimônio público decorrente de ato ilícito, o que obriga o
ressarcimento. Assim, diante das afirmações trazidas na Instrução
Técnica Inicial, não há como negar, no caso concreto, a existência de
dano ao erário, tendo em vista os gastos realizados à conta dos cofres
públicos para arcar com os juros de mora decorrentes do descumprimento
de obrigações legais.
Nesse sentido, citamos o seguinte julgado do Tribunal de Contas do
Estado do Mato Grosso (Processo nº 154008/2006, relatado pelo
Conselheiro Ary Leite de Campos, cujo voto conduziu ao Acórdão nº
558/2007):
A contribuição patronal é uma despesa do ente público
empregador e deve ser empenhada de acordo com a
respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado
através de recolhimento ao INSS. O ADMINISTRADOR
PÚBLICO DEVE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS PARA MANTER
UM CONTROLE INTERNO EFICIENTE QUE CONTROLE
PRAZOS
NO CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. REGRA GERAL É QUE JUROS E
MULTAS
NÃO
DEVEM
SER
ARCADOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Se ficar evidenciada situação,
em que de acordo com a legislação previdenciária, configure
em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias,
sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão
11

JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tomada de Contas Especial. 5.ed. Belo Horizonte: Fórum,
2012, p, 170.
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ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS.
AO MESMO TEMPO DEVERÃO SER TOMADAS AS
PROVIDÊNCIAS
PARA
APURAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE PARA QUE A DESPESA SEJA
RESSARCIDA POR QUEM DEU CAUSA AO ATRASO. CASO
O GESTOR SE OMITA DE APURAR A RESPONSABILIDADE,
DEVERÁ O MESMO, COM RECURSOS PRÓPRIOS,
RESSARCIR A DESPESA EFETUADA COM JUROS E
MULTAS POR ATRASO.” (g.n.).
No caso em tela, o gestor não traz aos autos nenhuma prova que tenha
tomado providências para apuração das responsabilidades e respectivo
ressarcimento do dano causado ao erário municipal por quem deu causa
ao atraso; como ter instaurado o competente processo administrativo
disciplinar para apurar as responsabilidades.
Logo, conclui-se que, se o pagamento das prestações devidas pela
municipalidade houvesse sido quitado à época do vencimento do débito,
não haveria pagamento dos juros, que geraram gastos desnecessários de
dinheiro público, causando o prejuízo demonstrado na ITI nº 394/2013.
Ante o exposto, comprovado os gastos desnecessários de dinheiro
público com juros e multas, que causou grande prejuízo ao erário público,
sugere-se a manutenção da irregularidade, inclusive quanto ao
ressarcimento apontado pela equipe técnica, no montante de R$
531.877,39 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e sete
reais e trinta e nove centavos), equivalente a 264.958,34 VRTE, em
relação ao Sr. Ademar Coutinho Devens.
Entretanto, encontra-se prescrita a pretensão punitiva desta Corte, conforme
Parecer 5336/2019 posteriormente exarado pelo Ministério Público de Contas.
Desta forma, acolho o posicionamento da área técnica, mantendo a irregularidade e
o ressarcimento, deixando de aplicar multa ao responsável.
Quanto ao item 3.10.3 da ITC, observa-se ter área técnica mantido a irregularidade,
com proposta de multa, com anuência do Ministério Público no Parecer 660/2018,
nos seguintes termos:
- ITC 3634/2017
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Análise:
Aponta a Instrução Técnica Inicial ITI nº 394/2013, como indicio de
irregularidade no Contrato de Prestação de Serviços nº 015/2007, a
terceirização irregular de serviços de saúde, em inobservância aos
Princípios da Legalidade e da Eficiência, inseridos no caput do artigo 37,
violando a regra do Concurso Público, constante do inciso II, do artigo 37, e
artigo 199, § 1º, todos da Constituição Federal.
Segundo a ITI, apesar da inexistência de vedação constitucional à
participação da iniciativa privada na área da saúde, somente é permitida aos
particulares a atuação complementar no SUS. Isto é, a saúde pública,
materializada no Sistema Único de Saúde, deve, a princípio, ser prestada
pelo ente federativo competente e somente de forma complementar pela
iniciativa privada. E que a prestação dos serviços de saúde é obrigação
primeira do Estado e, sendo assim, cabe ao Poder Público a integralidade
dos serviços básicos de saúde.
Sendo assim, entende como irregular a contratação indireta de pessoal por
meio do contrato administrativo nº 015/2007, uma vez que acabou
terceirizando uma atividade-fim do Município, pois não se vislumbra neste
caso “uma atuação complementar pela instituição contratada, e sim, a
assunção de grande parte dos serviços de saúde que deveriam ser
prestados, em primeiro plano, pelo Poder Público, por meio de profissionais
integrantes de seus quadros próprios”. Uma clara burla ao preceito do
concurso público.
Por sua vez, o defendente alega que a contratação dos serviços médicos
questionada ocorreu exclusivamente para atender a programas
governamentais de saúde que possuem, ainda hoje, caráter provisório e
complementar, sem regulamentação legal e forma de contratação dos
profissionais para atendimento definida. Que o TCU já analisou a referida
contratação afastando qualquer re sponsabilidade do Sr. Ademar Devens. E
que, mesmo entendendo pela possibilidade da execução dos serviços de
saúde pela iniciativa privada através de empresa contratada por
procedimento licitatório, tentou cancelar a licitação. No entanto, a empresa
contratada, vencedora da licitação, o Instituto Excellence, impetrou Mandado
de Segurança contra a decisão da Administração de desfazer a contratação,
ficando esta obrigada pela justiça a manter o contrato.
Em que pesem os argumentos aventados pelo gestor, não se
vislumbrou nas peças outorgadas pela defesa razão ou justificativa para a
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contratação de empresa para a prestação de serviços de saúde, em detrimento a
realização de concurso público para o ingresso de novos profissionais de saúde
no município de Aracruz.
Entende-se que tais argumentos em nenhum momento afastam a
necessidade de contratação por concurso público de tais profissionais, o que
denota a possibilidade da contratação efetiva em detrimento da contratação
temporária.
A defesa ressalta que as contratações realizadas se deram desta
forma em razão de serem para “Programas” de cunho federal de permanência
“incerta” ou “precária”; e conclui que as contratações para o programa se revestem
de um caráter de faculdade, pois o programa federal tende a ter oscilações e
poderia ocorrer a impossibilidade de manutenção de tais profissionais, se fossem
contratados de forma definitiva, caso houvesse uma eventual dissolução do
programa.
Analisando-se o contrato e aditivos firmados com o Instituto
Excellence, causa estranheza as funções que se pretendeu suprir por tal via, em
especial por fazer supor qual seria a necessidade temporária de excepcional
interesse público a ser atendida, conforme requer o inciso IX, do artigo 37, da
Constituição Federal.
Trata-se da oferta de funções para atuação na área da saúde,
atividade permanente e de essencial importância na administração municipal.
Ainda que fosse para atender programas governamentais de saúde, trata-se de
serviço público de prestação obrigatória pelo ente municipal.
Por fim, argumenta a defesa que o Programa de Saúde da
Família, por exemplo, é um mero serviço de saúde preventivo, não tendo condão
de atendimento principal, e desta forma não se caracterizando com atividade-fim
do Município.

Insta frisar, que em se tratando de cargos inerentes ao Programa de
Saúde da Família, hoje denominado de Estratégia de Saúde da
Família – ESF – em 28 de março de 2006, por meio da Portaria 648,
o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Atenção
Básica, demonstrando não se tratar de um programa eventual,
conforme se vê em seu introito:
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Considerando a expansão do Programa Saúde da Família
(PSF) que se consolidou como a estratégia prioritária para
reorganização da atenção básica no Brasil;
Considerando a transformação do PSF em uma estratégia de
abrangência nacional que demonstra necessidade de
adequação de suas normas, em virtude da experiência
acumulada nos diversos estados e municípios brasileiros.

Nesse sentido, afastam-se os argumentos do defendente de que o
PSF, por exemplo, é mero serviço de saúde preventivo e de caráter
transitório, e que desta forma a contratação para preenchimento dos
cargos inerentes ao programa poderia se dar de forma temporária.
Nesse diapasão, resta claro que os argumentos levantados no
sentido da transitoriedade do programa não prosperam. Portanto, se
é realizado um contrato para contratação de profissionais de saúde
para ocupar vagas sem caráter de transitoriedade, estamos diante
de uma infração ao princípio da legalidade e à regra constitucional
do provimento de cargos públicos por concurso de provas ou de
provas e títulos.
Assim, a ausência do devido e regular concurso público, além de
configurar ofensa à Carta Magna, fere o princípio da isonomia, pois
as atividades de natureza regular e permanente devem ser
exercidas por titulares de cargos públicos, após prévia aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, sob pena de
estarmos abrindo uma porta à fraude contra a sistemática do
concurso público.
No intuito de corroborar o entendimento acima exarado, de proibição
de contratação temporária para a área da saúde, sem que haja
excepcionalidades, como epidemias e calamidades, a justificarem tal
regime,

o

Excelso

Supremo

Tribunal

Federal

declarou

a

inconstitucionalidade de lei do Estado do Espírito Santo por meio da
ADI 3430, vejamos:
ADI 3430 / ES - ESPÍRITO SANTO
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento: 12/08/2009
Parte(s)
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
REQDO.(A/S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Ementa
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL CAPIXABA
QUE DISCIPLINOU A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. POSSÍVEL
EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO IX DO ART. 37 DA LEI
MAIOR.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ADI
JULGADA
PROCEDENTE. I – A contratação temporária de servidores
sem concurso público é exceção, e não regra na
Administração Pública, e há de ser regulamentada por lei do
ente federativo que assim disponha. II - Para que se efetue a
contratação temporária, é necessário que não apenas seja
estipulado o prazo de contratação em lei, mas,
principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do
caráter da temporariedade. III - O serviço público de saúde é
essencial, jamais pode-se caracterizar como temporário, razão
pela qual não assiste razão à Administração estadual capixaba
ao contratar temporariamente servidores para exercer tais
funções. IV - Prazo de contratação prorrogado por nova lei
complementar: inconstitucionalidade. V - É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não permitir
contratação temporária de servidores para a execução de
serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e
interesse social nesses casos. VI - Ação que se julga
procedente. (grifo nosso)

Considerando-se pertinente a irregularidade trazida nestes autos,
conclui-se que as contratações realizadas, que perduram desde
2007, são fruto da falta de planejamento e vão de encontro à
sistemática constitucional, devendo ser rigidamente fiscalizadas,
coibidas e sancionadas.
Destaca-se que não há nos autos qualquer prova de que o
defendente tivesse a intenção de realizar o concurso público apesar dos anos
de contratação, ou seja, o chefe do Poder Executivo não adotou medidas para
realizar concurso público para contratação de pessoas na área da saúde,
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utilizando de forma irregular a contratação temporária para situação que não é
temporária nem de excepcional interesse público.
Também não consta dos autos maiores informações sobre por
quantos anos o contrato nº 015/2007 teve que ser mantido por conta de decisão
judicial, haja vista na sua cláusula terceira – Do Prazo – constar que o prazo de
duração do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado, por interesse da
Administração, no limite máximo de trinta e seis meses.
Assim, diante de todo o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade em tela,
propondo a aplicação de multa ao Sr. Ademar Coutinho Devens.

Conforme Parecer 5336/2019 do Ministério Público de Contas, encontra-se prescrita
a pretensão punitiva desta Corte.
Desta forma, acolho em parte o posicionamento da área técnica e corroboro com o
opinamento do Ministério Público de Contas, deixando de aplicar multa aos
responsáveis.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, ratifico em parte o
posicionamento da área técnica exarado na Instrução Técnica Conclusiva 3634/2017
e do Ministério Público Especial de Contas, apresentado nos Pareceres 660/2018 e
5336/2019 e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação
que submeto à sua consideração.

ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator:
1 PRELIMINARMENTE, DECRETAR a NULIDADE DA DECISÃO 2706/2018, que
sobrestou o julgamento dos presentes autos;
2 PRELIMINARMENTE, EXTINGUIR o processo sem resolução do mérito em razão
de ILEGITIMIDADE PASSIVA, em relação ao senhor Ademar Coutinho Deves, no
que concerne aos itens 3.1. 3.2 e 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva e ao senhor
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Jones Cavaglieri, no que concerne aos itens 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva, na
forma do art. 485, VI, CPC, c/c art. 70, LC 621/2012;
3

PRELIMINARMENTE,

DECRETAR

A

PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO

PUNITIVA, nos termos do art. 71, caput, da Lei Complementar 621/2012;
4 MANTER AS SEGUINTES IRREGULARIDADES:
2.1 - Contratação de shows de forma indevida (Item 3.9 da ITC)
Base Legal: Inobservância do disposto nos artigos 25, inciso III, e 26,
incisos II e III, da Lei nº 8.666/93, e do artigo 37, caput e inciso XXI, da
Constituição Federal.
Responsáveis: Ademar Coutinho Devens – Prefeito Municipal
Durval Valentin do Nascimento Blank – Secretário Municipal de Finanças
Ressarcimento: R$ 49.600,00 correspondentes a 24.708,57 VRTE.
2.2 – Pagamentos Irregulares de Juros e Multas (Item 3.10.2.2 da ITC)

Base legal: Inobservância do Princípio da Eficiência, inserido
no caput do artigo 37, da Constituição Federal, bem como dos
Princípios da Finalidade Pública e da Razoabilidade,
estabelecidos, respectivamente, no caput do artigo 32, e no §
2º do artigo 45, da Constituição Estadual.
Responsável: Sr. Ademar Coutinho Devens - Prefeito
Municipal
Ressarcimento: R$ 531.877,39 equivalentes a 264.958,34
VRTE

5 REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES AS
CONTAS do senhor Ademar Coutinho Devens (Prefeito Municipal) em razão do
cometimento de infrações que causaram injustificado dano ao erário dispostas nos
itens 2.1 (item 3.9 da ITC) e 2.2 (item 3.10.2.2 da ITC), com fulcro no artigo 59,
inciso

III, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar 32/93, condenando-o

solidariamente

com

o

senhor

Durval Valentin do

Nascimento

Blank

ao

ressarcimento do valor de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos
reais), correspondentes a 24.708,57 VRTE (item 3.9 da ITC) e individualmente ao
ressarcimento do valor de R$ 531.887,39 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos
e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), correspondentes a 264.958,34
VRTE (item 3.10.2.2 da ITC); rejeitar as razões de justificativa apresentadas em
relação aos itens 3.4 e 3.10.3 da Instrução Técnica Conclusiva, deixando de aplicarlhe multa em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos art. 71, caput,
da Lei Complementar 621/2012; acolher as razões de justificativa em relação aos
itens 3.5, 3.6, 3.8, 3.10.1 e 3.10.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
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6 REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES AS
CONTAS do senhor Durval Valentin do Nascimento Blank (Secretário Municipal
de Finanças) em razão do cometimento de infração que causou injustificado dano ao
erário disposta no item 2.1 (item 3.9 da ITC), com amparo no artigo 59, inciso III,
alínea “a” e “b”, da Lei Complementar 32/93, condenando-o solidariamente com o
senhor Ademar Coutinho Devens ao ressarcimento do valor de R$ 49.600,00
(quarenta e nove mil e seiscentos reais), correspondentes a 24.708,57 VRTE,
deixando de aplicar-lhe de multa em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos
termos art. 71, caput, da Lei Complementar 621/2012;
7 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, §
8º, em relação ao senhor Carlos Alberto Favalessa (Secretário Municipal de
Turismo), acolhendo as razões de justificativa em relação ao item 3.2 da
Instrução Técnica Conclusiva e rejeitando as razões de justificativa apresentadas
em relação ao item 3.1, deixando de aplicar-lhe de multa em razão da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos art. 71, caput, da Lei Complementar 621/2012;
8 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, §
8º, em relação ao senhor Ivan Vicente Pestana (Pregoeiro), rejeitando as razões
de justificativa apresentadas em relação ao item 3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva, deixando de aplicar-lhe de multa em razão da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos art. 71, caput, da Lei Complementar 621/2012;
9 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, §
8º, em relação a senhora Maria Luiza Rocha Marques (fiscal do contrato),
acolhendo as razões de justificativa em relação ao item 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva;
10 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, §
8º, em relação em relação ao senhor Jonas Cavaglieri (Prefeito Municipal),
acolhendo as razões de justificativa em relação aos itens 3.7, 3.10.1 e 3.10.2.1 da
Instrução Técnica Conclusiva;
11 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, §
8º, em relação em relação ao senhor Ivan Américo Crevelin (Presidente da
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Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis), acolhendo as razões de
justificativa em relação ao item 3.7 da Instrução Técnica Conclusiva;
12 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, §
8º, em relação em relação ao senhor Evilásio Oliveira Costa (Secretário Municipal
de Gabinete), acolhendo as razões de justificativa em relação ao item 3.8 da
Instrução Técnica Conclusiva;
13 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, §
8º, em relação em relação a senhora Wany Ferrari Nogueira Campos (Secretária
Municipal de Gabinete Interina) acolhendo as razões de justificativa em relação
ao item 3.8 da Instrução Técnica Conclusiva;
12 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

VOTO VOGAL

O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial convertida de Fiscalização /
Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício de
2010, sob a responsabilidade dos senhores Ademar Coutinho Devens (Prefeito
Municipal de 01/01/2010 a 02/11/2010) e Jones Cavaglieri (Prefeito Municipal de
03/11/2010 a 31/12/2010), resultando no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O nº
87/2011 (fls. 04-41 e documentos de suporte fls. 42-1268), no qual foram apontados
indícios de irregularidades.
Na sequência dos atos e fatos, a Área Técnica, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva

ITC 03634/2017-7, em síntese, assim opinou: pela manutenção das

irregularidades indicadas nos itens 3.1, 3.4, 3.9, 3.10.2.2 e 3.10.3; pelo acolhimento
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da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo senhor Ademar Coutinho
Devens, em relação aos itens 3.1, 3.2 e 3.3, e pelo senhor Jones Cavaglieri, em
relação ao item 3.3; pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva nos itens 3.9
e 3.10.2.2 desta ITC, conforme fundamentação constante naqueles itens, em
desfavor do senhor Ademar Coutinho Devens; pela rejeição parcial das razões de
justificativas apresentadas pelo Sr. Ademar Coutinho Devens; pela rejeição das
razões de justificativa apresentadas pelos senhores Durval Valentin do Nascimento
Blank, Carlos Alberto Favalessa e Ivan Vicente Pestana; pelo julgamento irregular
das contas;

pelo acolhimento das razões de justificativa apresentadas pelos

senhores Carlos Alberto Favalessa e Maria Luiza Rocha Marques (item 3.2 da ITC),
Jonas Cavaglieri (item 3.3 e ao disposto nos itens 3.7, 3.10.1 e 3.10.2.1 da ITC),
Ivan Américo Crevelin (item 3.7 da ITC), Evilásio Oliveira Costa e Wany Ferrari
Nogueira Campos (item 3.8 da ITC); pela aplicação dos respectivos ressarcimentos
e multa.
O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer nº 00660/2018-2, da lavra do
Procurador Dr. Luciano Vieira, acompanhou parcialmente o posicionamento da Área
Técnica, opinando, em síntese, pelo julgamento irregular das contas em apreço, pela
imputação de ressarcimento e multa, pela regularidade dos atos praticados por
Maria Luiza Rocha Marques, Ivan Américo Crevelin, Wany Ferrari Nogueira Campos
e Evilásio Oliveira Costa.
Frisa-se que a Decisão TC nº 02706/2018-4, consubstanciada pelo voto nº
05054/2018-1, sobrestou os autos até a publicação do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
852.475.
Ressalta-se que o eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, nos termos do
Despacho nº 47.201/2019-9 (evento nº 14), em síntese, informou que “com minha
assunção à Presidência deste Colendo Tribunal no biênio de 2014/2015, os
processos de minha relatoria passaram a ser de relatoria do Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, conforme determina os artigos 253 e 254 ambos do
Regimento Interno desta Corte de Contas”.
O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer nº 05336/2019-8, da lavra do
Procurador Dr. Luciano Vieira, reiterou o Parecer 00660/2018-2 quanto ao
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julgamento irregular das contas em apreço, pela imputação de ressarcimento, pela
regularidade dos atos praticados por Maria Luiza Rocha Marques, Ivan Américo
Crevelin, Wany Ferrari Nogueira Campos e Evilásio Oliveira Costa, acrescentando
que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva.
O eminente Relator dos autos, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
na 43ª Sessão Ordinária do Colegiado da Primeira Câmara proferiu o Voto nº
06469/2019-7, acompanhando parcilamente o posicionamento da Área Técnica e do
Parquet de Contas, no sentido de: decretar a nulidade da decisão 2706/2018, que
sobrestou o julgamento dos presentes autos; extinguir o processo sem resolução do
mérito, em razão de ilegitimidade passiva, em relação ao senhor Ademar Coutinho
Deves, referente as irregularidades indicadas nos itens 3.1. 3.2 e 3.3 e ao senhor
Jones Cavaglieri, no que concerne ao item 3.3 da ITC; decretar a prescrição da
pretensão punitiva; manter as irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2 da ITC;
rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Ademar Coutinho
Devens (3.9 e 3.10.2.2. da ITC), imputando-lhe o ressarcimento no valor de
264.958,34 VRTE, bem como pelo Sr. Durval Valentin do Nascimento Blank,
imputando-lhe solidariamente com o Sr. Ademar Coutinho Deves, no valor de
24.708,57 VRTE, julgando-se irregulares as contas dos respectivos gestores;
desconverter a tomada de contas especial e arquivar.
Frisa-se, que na referida Sessão Ordinária, na fase de discussão, manifestei-me em
voto vogal pelo sobrestamento dos autos.
É o sucinto relatório.

1.

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Da análise dos autos, verifico que a Área Técnica, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva 03634/2017-7, assim opinou, litteris:
[...]
4 – CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 – Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas
nestes autos, que versam sobre Tomada de Contas Especial convertida de Fiscalização
realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz, sugere-se a manutenção das seguintes
irregularidades:
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3.1 - Cotação inconsistente de preços:
Base Legal: Inobservância do disposto no artigo 43, inciso IV, c/c artigos 3º e 7º, §
2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e artigo 3º, incisos I e III, da Lei nº 10.520/02.
Responsáveis: Carlos Alberto Favalessa – Secretário Municipal de Turismo
Ivan Vicente Pestana – Pregoeiro
3.4 - Ausência de concurso público para a realização de atividades típicas da
advocacia pública:
Base Legal: Inobservância do disposto no artigo 37, caput e inciso II, da Constituição
Federal, e dos Princípios da Finalidade e do Interesse Público, inseridos nos artigos
32, 45, § 2º e 46, da Constituição Estadual.
Responsável: Ademar Coutinho Devens – Prefeito Municipal
3.9 - Contratação de shows de forma indevida:
Base Lega: Inobservância do disposto nos artigos 25, inciso III, e 26, incisos II e III,
da Lei nº 8.666/93, e do artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.
Responsáveis: Ademar Coutinho Devens – Prefeito Municipal
Durval Valentin do Nascimento Blank – Secretário Municipal de Finanças
Ressarcimento: R$ 49.600,00 correspondentes a 24.708,57 VRTE.
3.10.2.2 – Pagamentos Irregulares de Juros e Multa s
Base legal: Inobservância do Princípio da Eficiência, inserido no caput do artigo 37,
da Constituição Federal, bem como dos Princípios da Finalidade Pública e da
Razoabilidade, estabelecidos, respectivamente, no caput do artigo 32, e no § 2º do
artigo 45, da Constituição Estadual.
Responsável: Sr. Ademar Coutinho Devens - Prefeito Municipal
Ressarcimento: R$ 531.877,39 equivalentes a 264.958,34 VRTE
3.10.3 - Terceirização irregular de serviços de saúde, violando a regra do
concurso público:
Base legal: Inobservância dos Princípios da Legalidade e da Eficiência, inseridos no
caput do artigo 37, e da regra do Concurso Público, constante do seu inciso II, e do
artigo 199, § 1º, todos da Constituição Federal.
Responsável: Sr. Ademar Coutinho Devens - Prefeito Municipal.
4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), conclui-se opinando por:
4.2.1 - Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo senhor
Ademar Coutinho Devens, em relação aos itens 3.1, 3.2 e 3.3, e pelo senhor Jones
Cavaglieri, em relação ao item 3.3, desta ITC, conforme fundamentação constante
naqueles itens, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, VI, do novo CPC, c/c art. 70, LC 621/2012;
4.2.2 – Não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva nos itens 3.9 e 3.10.2.2
desta ITC, conforme fundamentação constante naqueles itens, em desfavor do
senhor Ademar Coutinho Devens;
4.2.3 – Não acolher a preliminar do BIS IN IDEM suscitada pelo senhor Ademar
Coutinho Devens, em relação aos itens 3.3, 3.8, 3.10.1, 3.10.2.1 e 3.10.3, e pelo
senhor Jones Cavaglieri, em relação aos itens 3.3, 3.10.1 e 3.10.2.1, desta ITC,
conforme fundamentação constante na análise da preliminar;
4.2.4 - Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar irregulares as contas
do senhor Ademar Coutinho Devens (Prefeito Municipal) em razão da prática de
atos de gestão ilegais presentificados nos itens 3.4 e 3.10.3, bem como, pelo
cometimento de infrações que causaram injustificado dano ao erário dispostas nos
12
itens 3.9 e 3.10.2.2 desta ITC, com fulcro no artigo 59, inciso III, alíneas “a” e “b” ,
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Art. 59 As contas serão julgadas:
(...)
III - IRREGULARES, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
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da Lei Complementar 32/93, condenando-o individualmente ao ressarcimento ao
erário municipal do valor de R$ 531.877,39 (quinhentos e trinta e um mil,
oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), correspondentes a
264.958,34 VRTE (item 3.10.2.2), e solidariamente com o senhor Durval Valentin
do Nascimento Blank no valor R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos
reais), correspondentes a 24.708,57 VRTE (item 3.9); opinando ainda, pela
13
aplicação de multa proporcional ao dano, conforme disposto no artigo 62 e na
14
forma do artigo 96, incisos I, II e III , todos da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
4.2.5 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor
Durval Valentin do Nascimento Blank (Secretário Municipal de Finanças) em razão
do cometimento de infrações que causaram injustificado dano ao erário dispostas no
item 3.9 desta ITC, com amparo no artigo 59, inciso III, alínea “a” e “b”, da Lei
Complementar 32/93, condenando-o solidariamente com o senhor Ademar
Coutinho Devens ao ressarcimento do valor de R$ 49.600,00 (quarenta e nove
mil e seiscentos reais), correspondentes a 24.708,57 VRTE ao erário municipal ;
opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme disposto no
artigo 62 e na forma do artigo 96, incisos II e III, todos da Lei Complementar Estadual
nº 32/93;
4.2.6 - Rejeitar as razões de justificativa dos senhores Carlos Alberto Favalessa
(Secretário Municipal de Turismo) e Ivan Vicente Pestana, (pregoeiro oficial) em
razão de prática de ato ilegal presentificado no item 3.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa individual, aos responsáveis, com
amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, incisos II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93;
4.2.7. Acolher as razões de justificativa dos senhores Carlos Alberto Favalessa
(Secretário Municipal de Turismo) e Maria Luiza Rocha Marques (fiscal do contrato)
em razão do disposto no item 3.2 desta ITC;
4.2.8. Acolher as razões de justificativa do senhor Jonas Cavaglieri (Prefeito
Municipal) em relação à irregularidade disposta no item 3.3 e ao disposto nos itens
3.7, 3.10.1 e 3.10.2.1, desta ITC;
4.2.9. Acolher as razões de justificativa do senhor Ivan Américo Crevelin
(Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis) em razão do disposto
no item 3.7 desta ITC;
4.2.10. Acolher as razões de justificativas dos senhores Evilásio Oliveira Costa
(Secretário Municipal de Gabinete) e Wany Ferrari Nogueira Campos (Secretária
Municipal de Gabinete Interina) em razão do disposto no item 3.8 desta ITC;
4.3 – Por fim, cumpre ressaltar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL, firmados em
favor de Evilásio Oliveira Costa (fl. 1362, v. VII), Ademar Coutinho Devens (fl. 1693, v. VIII),
Wany Ferrari Nogueira Campos (fl. 2431, v. XII), Maria Luiza Rocha Marques (fl. 2613, vol.
XIII), Carlos Alberto Favalessa (fl. 2804, v. XIV), Durval Valentin do Nascimento Blank (fl.
3018, vol. XV) e Jones Cavaglieri (fl. 3099, v. XV).
a) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial;
b) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo, ímprobo ou antieconômico, e
c) desfalque, desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
13
Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos.
14
Art. 96 O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos
responsáveis por:
I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito nos termos desta lei;
II - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial;
III - ato de gestão, ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário;

ch/rc

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 7F7B7-ED5F4-DC46B

O douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 05336/2019-8,
acompanhou parcialmente o posicionamento da Área Técnica, exarado na sobredita
instrução técnica, tendo assim se manifestado, litteris:
[...]
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera o parecer 00660/2018-2, oficiando
para que:
1 – seja julgada IRREGULAR a presente tomada de contas especial, com fulcro no art.
84, inciso III,alíneas “c”, “d” e “e”, da LC n. 621/2012;
2 – seja imputado solidariamente o débito de 24.708,57 VRTE a Ademar Coutinho
Devens eDurval Valentin do Nascimento Blank, nos termos do art. 87, inciso V, em
decorrência dosprejuízos descritos no item 3.9 da ITC 03634/2017-7;
3 – seja imputado o débito de 415.202,69 VRTE a Ademar Coutinho Devens, nos
termos do art.87, inciso V, da LC n. 621/2012, em decorrência dos prejuízos descritos
no item 3.10.2.1 e 3.10.2.2da ITC 03634/2017-7;
4 – seja imputado o débito de 2.443,57 VRTE a Jones Cavaglieri, nos termos do art.
87, inciso V,da LC n. 621/2012, em decorrência dos prejuízos descritos no item
3.10.2.1 da ITC 03634/2017-7;
5 – seja extinto o processo com resolução de mérito em relação a Carlos Alb erto
Favalessa e Ivan Vicente Pestana, com fulcro no art. 70 da LC n. 621/2012 c/c art. 487,
inciso II, do CPC; e
6 – sejam reputados regulares os atos praticados por Maria Luiza Rocha Marques,
Ivan Américo Crevelin, Wany Ferrari Nogueira Campos e Evilásio Oliveira Costa.
Pugna-se, ainda, seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art. 71, caput, da LC n. 621/2012; – g.n.

O Eminente Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, na 43ª
Sessão Ordinária do Colegiado da Primeira Câmara proferiu o Voto nº 06469/20197, assim se posicionando, verbis:
[...]
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em
conta a fundamentação até aqui expendida, ratifico em parte o posicionamento da área
técnica exarado na Instrução Técnica Conclusiva 3634/2017 e do Ministério Público
Especial de Contas, apresentado nos Pareceres 660/2018 e 5336/2019 e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos na Sessão Colegiada, ante as razões
expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator:
ch/rc
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1 PRELIMINARMENTE, DECRETAR a NULIDADE
sobrestou o julgamento dos presentes autos;

DA

DECISÃO

2706/2018,

que

2 PRELIMINARMENTE, EXTINGUIR o processo sem resolução do mérito em razão de
ILEGITIMIDADE PASSIVA, em relação ao senhor Ademar Coutinho Deves, no que
concerne aos itens 3.1. 3.2 e 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva e ao senhor Jones
Cavaglieri, no que concerne aos itens 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva, na forma do art.
485, VI, CPC, c/c art. 70, LC 621/2012;
3 PRELIMINARMENTE, DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos
termos do art. 71, caput, da Lei Complementar 621/2012;
4 MANTER AS SEGUINTES IRREGULARIDADES:
2.1 - Contratação de shows de forma indevida (Item 3.9 da ITC)
Base Legal: Inobservância do disposto nos artigos 25, inciso III, e 26, incisos II e III,
da Lei nº 8.666/93, e do artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.
Responsáveis: Ademar Coutinho Devens – Prefeito Municipal
Durval Valentin do Nascimento Blank – Secretário Municipal de Finanças
Ressarcimento: R$ 49.600,00 correspondentes a 24.708,57 VRTE.
2.2 – Pagamentos Irregulares de Juros e Multas (Item 3.10.2.2 da ITC)
Base legal: Inobservância do Princípio da Eficiência, inserido no caput do artigo 37,
da Constituição Federal, bem como dos Princípios da Finalidade Pública e da
Razoabilidade, estabelecidos, respectivamente, no caput do artigo 32, e no § 2º do
artigo 45, da Constituição Estadual.
Responsável: Sr. Ademar Coutinho Devens - Prefeito Municipal
Ressarcimento: R$ 531.877,39 equivalentes a 264.958,34 VRTE
5 REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES AS CONTAS
do senhor Ademar Coutinho Devens (Prefeito Municipal) em razão do cometimento de
infrações que causaram injustificado dano ao erário dispostas nos itens 2.1 (item 3.9 da
ITC) e 2.2 (item 3.10.2.2 da ITC), com fulcro no artigo 59, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei
Complementar 32/93, condenando-o solidariamente com o senhor Durval Valentin do
Nascimento Blank ao ressarcimento do valor de R$ 49.600,00 (quare nta e nove mil e
seiscentos reais), correspondentes a 24.708,57 VRTE (item 3.9 da ITC) e
individualmente ao ressarcimento do valor de R$ 531.887,39 (quinhentos e trinta e um
mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), correspondentes a
264.958,34 VRTE (item 3.10.2.2 da ITC); rejeitar as razões de justificativa apresentadas em
relação aos itens 3.4 e 3.10.3 da Instrução Técnica Conclusiva, deixando de aplicar-lhe
multa em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos art. 71, caput, da Lei
Complementar 621/2012; acolher as razões de justificativa em relação aos itens 3.5, 3.6,
3.8, 3.10.1 e 3.10.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
6 REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E JULGAR IRREGULARES AS CONTAS
do senhor Durval Valentin do Nascimento Blank (Secretário Municipal de Finanças) em
razão do cometimento de infração que causou injustificado dano ao erário disposta no item
2.1 (item 3.9 da ITC), com amparo no artigo 59, inciso III, alínea “a” e “b”, da Lei
Complementar 32/93, condenando-o solidariamente com o senhor Ademar Coutinho
Devens ao ressarcimento do valor de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos
reais), correspondentes a 24.708,57 VRTE, deixando de aplicar-lhe de multa em razão da
prescrição da pretensão punitiva, nos termos art. 71, caput, da Lei Complementar 621/2012;
7 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, § 8º, em
relação ao senhor Carlos Alberto Favalessa (Secretário Municipal de Turismo), acolhendo
as razões de justificativa em relação ao item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva e
rejeitando as razões de justificativa apresentadas em relação ao item 3.1, deixando de
aplicar-lhe de multa em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos art. 71,
caput, da Lei Complementar 621/2012;
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8 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, § 8º, em
relação ao senhor Ivan Vicente Pestana (Pregoeiro), rejeitando as razões de justificativa
apresentadas em relação ao item 3.1 da Instrução Técnica Conclusiva, deixando de aplicarlhe de multa em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos art. 71, caput, da Lei
Complementar 621/2012;
9 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, § 8º, em
relação a senhora Maria Luiza Rocha Marques (fiscal do contrato), acolhendo as razões
de justificativa em relação ao item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva;
10 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, § 8º, em
relação em relação ao senhor Jonas Cavaglieri (Prefeito Municipal), acolhendo as razões
de justificativa em relação aos itens 3.7, 3.10.1 e 3.10.2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva;
11 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, § 8º, em
relação em relação ao senhor Ivan Américo Crevelin (Presidente da Comissão
Permanente de Avaliação de Imóveis), acolhendo as razões de justificativa em relação
ao item 3.7 da Instrução Técnica Conclusiva;
12 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, § 8º, em
relação em relação ao senhor Evilásio Oliveira Costa (Secretário Municipal de Gabinete),
acolhendo as razões de justificativa em relação ao item 3.8 da Instrução Técnica
Conclusiva;
13 DESCONVERTER A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 329, § 8º, em
relação em relação a senhora Wany Ferrari Nogueira Campos (Secretária Municipal de
Gabinete Interina) acolhendo as razões de justificativa em relação ao item 3.8 da
Instrução Técnica Conclusiva;
12 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. - g.n.

Pois bem, em que pese os posicionamentos da área Técnica, do Parquet de Contas
e do eminente Relator, na referida Sessão Ordinária, na fase de discussão,
manifestei-me pelo sobrestamento dos autos, motivo pelo qual passo a tecer
considerações.
Cabe ressaltar que, recentemente, o eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, no bojo de alguns processos nos quais a pretensão punitiva estaria
prescrita, mas restaria a imposição do dever de ressarcir ao erário, sugeriu o
sobrestamento dos autos, com base na fundamentação passo a tecer considerações.
Pois bem, cito os Processos TC nº 6019/2012 e 7600/2016, que foram decididos
nesse sentido. O último, inclusive, de minha relatoria, no qual acompanhei
integralmente o voto vista apresentado.
A fundamentação do eminente Conselheiro seria o fato de que está para ser julgado,
no corrente ano, no Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário 636.886
(Tema 899), que teve a repercussão geral reconhecida, conforme a seguinte
ementa:
ch/rc
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Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FUNDADA EM
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO
CONSTITUIÇÃO

AO

ERÁRIO.

FEDERAL).

PRESCRITIBILIDADE

REPERCUSSÃO

GERAL

(ART.

37,

§

CONFIGURADA.

5º,

DA

1.Possui

repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento
ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 2.Repercussão geral reconhecida.
(RE 636886 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 02/06/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14-06-2016 PUBLIC 15-06-2016)

A propósito, o Tema 899 tem o seguinte teor: “prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”.
Assim, após o reconhecimento da repercussão geral, o relator, eminente Ministro
Teori Zavascki, determinou o sobrestamento de todas as demandas judiciais nas
quais se está discutindo a prescrição de pedido de ressarcimento ao erário com
base em decisão de Tribunal de Contas, conforme a seguir:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.886 ALAGOAS
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
RECTE.(S):UNIÃO
ADV.(A/S):ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S):VANDA MARIA MENEZES BARBOSA
Decisão:
1. Trata-se de recurso extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do
debate relativo à “ prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada
em decisão do Tribunal de Contas” (DJe de 15/6/2016, Tema 899).
Por meio da petição/STF 34.087/2016, o Tribunal de Contas da União postula habilitação no
processo, na qualidade de amicus curiae.
2. Ao relator de processo submetido à sistemática da repercussão geral incumbe admitir, ou
não, mediante decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros acerca da questão
controvertida (arts. 21, XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c art. 138 do CPC/2015), sendo ônus
dos requerentes a demonstração cumulativa dos seguintes aspectos: (a) a relevância da
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia; e (b) a representatividade do postulante.
No presente caso, o requerente preencheu os requisitos essenciais à sua admissão no
processo, na condição de amicus curiae, de modo a contribuir para a pluralização do debate
constitucional e, também, para a legitimação das deliberações do Supremo Tribunal Federal
(v. g. ADI-QO 2.777/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, maioria, julgada em 26/11/2003, ata
publicada no DJ 15/12/2003).
3. Ante o exposto, defiro o pedido.
Para efeito do § 5º do art. 1.035 do CPC, determino a suspensão do processamento de
todas as demandas pendentes em

tramitação

no

território

nacional,

mas
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exclusivamente aquelas em que esteja em debate a prescrição do pedido de
ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas.
Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país e da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Federais, com cópia desta decis ão e do acórdão do Supremo
Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral.
A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo
Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.
Tendo em vista a criação do banco nacional de dados da repercussão geral (art. 5 º da
Resolução/CNJ 235/2016), oficie-se à Presidência do Conselho Nacional de Justiça com
cópia (a) do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal neste processo e (b) da
presente decisão.
Efetuadas todas essas providências, encaminhem-se os autos para a Procuradoria-Geral da
República para fins de parecer.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de setembro de 2016.
Ministro TEORI ZAVASCKI Relator
Documento assinado digitalmente - g.n.

Observa-se, também, a presença de algumas decisões, em sede de mandado de
segurança, por meio das quais o Supremo Tribunal Federal teria deferido medida
cautelar para suspender decisões do Tribunal de Contas que eram no sentido de se
condenar a ressarcimento ao erário, mesmo nos casos de prescrição de pretensão
punitiva. Para representar tais decisões, trago abaixo o seguinte:
MS 34467 MC / DF - DISTRITO FEDERAL
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. ROSA WEBER
Julgamento: 28/10/2016
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-234 DIVULG 03/11/2016 PUBLIC 04/11/2016
Partes
IMPTE.(S): YVONNE MAGGIE DE LEERS COSTA RIBEIRO
ADV.(A/S): JOSÉ EDUARDO PEIXOTO AFFONSO
IMPDO.(A/S): TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Decisão
Mandado de segurança. Acórdãos do TCU prolatados em tomada de contas especial.
Ressarcimento ao erário. Controvérsia sobre a sujeição da pretensão ressarcitória a prazo
prescricional. Repercussão geral da matéria reconhecida no RE 636.886. Presença dos
requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Medida liminar deferida.
Vistos etc.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro contra atos do Tribunal de Contas da União,
consubstanciados nos Acórdãos nºs 7493/2013-TCU-2ª Câmara, 1433/2016-TCU-2ª
ch/rc
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Câmara e 7254/2016-TCU-2ª Câmara, prolatados no processo de Tomada de Contas
Especial nº 575.497/1998-0.
2. A petição inicial noticia que a autoridade impetrada, por meio dos acórdãos impugnados,
julgou irregulares as contas relativas ao Convite nº 005/1995, expedido para contratar a
execução de estrutura metálica da biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e condenou a impetrante, ex-diretora daquele
instituto, em solidariedade com Roberto da Cunha e Condal Construções Metálicas Ltda., a
ressarcir ao erário o valor de R$ 40.911,00, atualizado monetariamente, correspondente a
serviços de engenharia pagos e não realizados.
3. Sustenta que, decorridos mais de cinco anos entre a ocorrência dos fatos apurados e a
realização de citação válida, no âmbito do processo administrativo de tomada de contas
especial, teria se operado a prescrição quanto à pretensão ressarcitória.
4. Alega que, na primeira citação que lhe foi dirigida pelo TCU, efetivada em 03.6.2002, não
houve comunicação que oportunizasse defesa sobre a apuração de irregularidade
decorrente do pagamento por serviços não executados. Assevera que apenas na citação
realizada pela autoridade impetrada no final de maio de 2010 constou informação sobre a
mencionada apuração.
5. Registra que os serviços tidos pela autoridade impetrada como não executados dizem
respeito a “uma pequena plataforma, que foi transformada em guarda corpos, cujos valores
se equivaliam, por exigência de segurança” (exordial, fl. 5).
6. Articula com o decidido por esta Corte ao julgamento do RE 669.069, ocasião em que,
examinado o tema de repercussão geral nº 666, foi firmada a seguinte tese: “É pres critível a
ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
8. Consigna:
“Dos Acórdãos impetrados, não se imputa à impetrante prática de alcance, apropriação
indébita, desvio de recursos públicos ou qualquer forma de improbidade administrativa, mas
apenas uma reprovável conduta, causadora de dano ao erário, consistente no pagamento,
por serviços relativos à construção de uma estrutura metálica nova na biblioteca, que não
teria sido inteiramente realizada.
Em suma, conforme consta do item 9.6.3 do Acórdão TCU n. 7.493/13, o fato objeto da
condenação ocorreu a 28-4-97, cuja citação válida só foi feita a 24-5-2010 (Anexo n. 7),
como consta do item 28, da introdução do voto-condutor desse Acórdão n. 7493/13, depois
de transcorridos mais de 13 anos do fato gerador.” (inicial, fls. 7-8).
9. Pugna pela concessão de medida liminar, para suspender os efeitos dos atos
impugnados.
10. Ao final, requer a concessão da segurança, para anular os acórdãos proferidos pela
autoridade impetrada na tomada de contas especial nº 575.497/1998-0.
É o relatório.
Decido o pedido de medida liminar.
11. A segurança jurídica consubstancia garantia da mais elevada envergadura, veiculada no
rol das cláusulas pétreas, cujo núcleo essencial não admite supress ão, sequer por força de
atuação do Poder Constituinte Derivado (art. 60, § 4º, da Magna Carta).
12. Tal como argumenta a impetrante, esta Casa já entendeu, no RE 669.069, submetido à
sistemática da repercussão geral, que o art. 37, § 5º, da Lei Maior não torna imprescritível
toda e qualquer pretensão de ressarcimento ao erário.
13. Embora, no referido recurso extraordinário paradigmático, não se tenha abordado
especificamente pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de
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Contas, circunscrita que foi a análise ali empreendida a indenização por danos decorrentes
de ilícito civil, diversos integrantes desta Suprema Corte sinalizaram, por ocasião daquele
julgamento, que a imprescritibilidade configura medida excepcional, a ser interpretada de
maneira restritiva.
14. Em 10.6.2016, ao exame do RE 636886, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, foi
reconhecida a repercussão geral do tema nº 899 (“Prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”). Consta da
manifestação que reconheceu a repercussão geral desse tema:
“3. Não se desconhece que, ao apreciar o MS 26.210 (Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2008), impetrado contra acórdão do
TCU proferido em tomada especial de contas, este STF assentou a imprescritibilidade
de pretensão de ressarcimento ao erário análoga à presente.
No entanto, no julgamento do já citado RE 669.069, houve manifestações dos juízes
desta Corte em sentido aparentemente diverso do fixado no precedente, formado
quando a composição do Supremo era substancialmente diversa.
Em face disso, incumbe submeter novamente à análise do Plenário desta Corte, sob
a sistemática da repercussão geral, o alcance da regra estabelecida no § 5º do art. 37
da CF/88, relativamente a pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em
decisões de Tribunal de Contas.”
15. Tais pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, quando associados à moldura que
se extrai da documentação juntada com a inicial, evidenciam a ex istência de fundamento
relevante para a concessão da medida liminar pretendida.
16. A responsabilidade imputada à impetrante, ex -diretora do Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, decorre de irregularidade
apurada em fiscalização realizada pelo TCU, durante os meses de setembro e outubro de
1998, nos contratos promovidos por aquele instituto. O relatório de auditoria, produzido pela
autoridade impetrada em 03.3.1999, foi posteriormente convertido em tomada de c ontas
especial, a resultar na citação da impetrante no ano de 2002.
17. Depois de diversas idas e vindas do processo de tomada de contas especial nº
575.497/1998-0 – não imputáveis, do que se verifica nessa etapa inicial, à impetrante, mas
a intensa divergência instaurada entre integrantes do corpo técnico do próprio TCU, a
respeito da efetiva existência de irregularidades nos contratos fiscalizados - no ano de 2010
foram novamente citados os interessados e, na sessão de 03.12.2013, houve a prolação do
Acórdão nº 7493/2013-TCU-2ª Câmara, por meio do qual a ex-diretora do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi condenada a
ressarcir ao erário o valor de R$ 40.911,00, referente a serviços de engenharia pagos e não
executados, objeto do Convite nº 005/1995, bem como a pagar multa no valor de R$
10.000,00.
18. Manejado recurso de reconsideração pela ora impetrante, este foi, ao final, provido em
parte, por meio do Acórdão nº 1433/2016-TCU-2ª Câmara, apenas para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, no tocante à multa de R$ 10.000,00, tornada
insubsistente a condenação no tópico. Quanto à pretensão ressarcitória, a Corte de Contas
da União, calcada no entendimento consolidado na Súmula nº 282/TCU, afirmou a sua
imprescritibilidade.
19. A impetrante ainda manejou embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela
autoridade impetrada, por meio do 7254/2016-TCU-2ª Câmara.
20. Traçado tal panorama, concluo que a Corte de Contas teve ciência das irregulari dades
apuradas por meio de fiscalização empreendida em 1998. A citação da impetrante, na
tomada de contas especial, foi realizada em 2002 e repetida em 2010, tendo-lhe sido
imputada responsabilidade, pela primeira vez, em dezembro de 2013, no acórdão do
Tribunal de Contas da União então prolatado, ou seja, mais de 15 anos após o início dos
trabalhos de auditoria daquele órgão.
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21. Parece, à primeira vista, irrazoável, desproporcional e atentatório à segurança jurídica,
admitir que a autoridade impetrada mantenha, sobre a cabeça do gestor público, por prazo
superior a 15 anos, verdadeira espada de Dâmocles, a configurar eterna ameaça de
responsabilização pelas contas da respectiva gestão.
22. Enfatizo que, ao menos nessa análise perfunctória, não constatei indícios de
comportamento malicioso da impetrante, endereçado a obstruir ou retardar as apurações
empreendidas pela Corte de Contas da União. Tampouco visualizei, nessa etapa de
cognição sumária, causas de suspensão ou de interrupção da prescrição suscetíveis de
comprometer a tese defendida na peça de ingresso.
23. A propósito, como reconhecido pela autoridade impetrada, entre a primeira citação,
efetivada em 2002, e o Acórdão nº 7493/2013-TCU-2ª Câmara, transcorreram mais de 10
anos, ou seja, lapso superior ao prazo prescricional mais dilatado previsto no Código Civil –
de dez anos - e muito maior que o intervalo de tempo previsto no art. 1º do Decreto
20.910/1932 - de cinco anos.
24. A interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez, nos termos dos arts. 202,
caput, do Código Civil e 8º do Decreto 20.910/1932.
25. A Lei 8.443/1992 não estabelece prazos prescricionais para a atuação administrativa do
TCU, razão pela qual não me parece adequado, ao menos nessa abordagem preliminar,
pretender afastar a aplicação, àquele órgão, ainda que por analogia, de prazos
prescricionais estabelecidos em outros diplomas legais, notadamente no Código Civil, no
Decreto nº 20.910/1932 e na Lei nº 9.873/1999 (esta, por óbvio, quanto à prescrição da
pretensão punitiva).
26. Sob o ângulo do risco da ineficácia da medida, caso deferida ao final, verifico que este
se configura pela ameaça de execução das decisões impugnadas, as quais, nos termos do
art. 71, § 3º, da Constituição da República, ostentam eficácia de título executivo
extrajudicial, com o condão, portanto, de justificar medida constritiva (penhora), suscetível
de impactar o patrimônio da impetrante.
27. Em sentido idêntico ao aqui preconizado, reporto-me à decisão monocrática proferida
pelo Ministro Roberto Barroso no MS 34.256, DJe de 1º.8.2016.
28. O fato de o Ministro Teori Zavascki ter, em decisão monocrática no RE 636.886,
publicada em 04.10.2016, acionado o § 5º do art. 1.035 do CPC, para suspender “o
processamento de todas as demandas pendentes em tramit ação no território nacional, mas
exclusivamente aquelas em que esteja em debate a prescrição do pedido de
ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas”, também aponta para a
pertinência do deferimento da medida liminar pleiteada neste writ.
29. Ante o exposto, com respaldo no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, defiro o pedido de
medida liminar, para suspender, no tocante à impetrante, os efeitos dos Acórdãos nºs
7493/2013-TCU-2ª Câmara, 1433/2016-TCU-2ª Câmara e 7254/2016-TCU-2ª Câmara,
prolatados no processo de Tomada de Contas Especial nº 575.497/1998-0.
Corrijo, de ofício, forte no art. 292, § 3º, do CPC, o valor da causa, fixando-o em R$
40.911,00, valor correspondente ao proveito econômico perseguido pela impetrante.
Intime-se a impetrante, para que demonstre, no prazo peremptório de 15 dias, o
recolhimento das custas, sob pena de revogação da medida liminar deferida e de
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Registro que a juntada, com a petição
inicial, de agendamento de pagamento (evento 3), não se presta a demonstrar o efetivo
recolhimento da taxa judiciária.
Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações no prazo de dez dias (art.
7º, I, da Lei 12.016/2009).
Cientifique-se a União, por meio de seu órgão de representação judicial, a fim de que,
querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009).
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Após, dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 12, caput, da Lei 12.016/2009).
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2016.
Ministra Rosa Weber

Nessa esteira, considerando que nossa Suprema Corte pode, em breve, modificar o
entendimento tradicionalmente adotado, de imprescritibilidade do dever de ressarcir
ao erário, e considerando que, por uma questão de cautela, essa mesma Suprema
Corte determinou a suspensão dos processos judiciais impactados pelo futuro
decisum, e até mesmo concedeu cautelar em mandado de segurança que tocava o
tema, entendo ser prudente o sobrestamento dos presentes autos, por ser medida
que se impõe para a garantia da segurança jurídica, já que, decidir de modo a ser
posteriormente considerado não congruente aos parâmetros constitucionais, por
certo é medida que pode gerar insegurança e incerteza.
Ainda observo que em alguns processos, o eminente Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, sugeriu que o sobrestamento se desse pelo prazo de 90 (noventa)
dias, ou até decisão do Recurso Extraordinário RE 636.886 pelo STF. Como
exemplo, cito os de nº 5069/2013, 8437/2018 e 8466/2018.
Assim, entendo que essa iniciativa é medida de prudência, resguardando-se a
higidez das futuras decisões a serem proferidas no âmbito desta Corte, evitando-se
sermos surpreendidos por uma decisão em sentido diverso, e com efeitos
vinculantes para todo o Estado brasileiro.
2.

DOS DISPOSITIVOS:

Ante o exposto, divergindo do posicionamento da Área Técnica, do Ministério
Público Especial de Contas e do eminente Relator, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de decisão que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRO

1. DECISÃO TC-3843/2019:
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VISTOS, relatados e discutidos nestes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões acima expostas, em:
1.1. SOBRESTAR o julgamento dos presentes autos, por 90 (noventa) dias, ou
então até decisão do Recurso Extraordinário RE 636.886 pelo Supremo Tribunal
Federal - STF, em que já foi reconhecida a existência de controvérsia de
repercussão geral, definida no tema 899, deste modo: “prescritibilidade da pretensão
de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”, pelas
razões antes expendidas;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/12/2019 – 43ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente/relator) e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de
Oliveira.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
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