Conferência em www.tcees.tc.br
Identificador: 46813-69C93-6E49E

Decisão 00922/2021-5 - Plenário
Produzido em fase anterior ao julgamento

Processo: 01460/2018-4
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

Assinado por
RODRIGO FLAVIO
FREIRE FARIAS
CHAMOUN
16/04/2021 17:58

UG: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, ANCKIMAR PRATISSOLLI,
MARCO ANTONIO LIMA FREIRE, MIRTIS DETTIMAMM OLIVEIRA, PROJETO JUVENTUDE
ATIVA
Procuradores: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ALINE DUTRA DE FARIA
(OAB: 12031-ES), JULIA RONCONI COSTA (OAB: 28093-ES, OAB: 101663-PR)

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 46813-69C93-6E49E

Produzido em fase anterior ao julgamento

TOMADA

DE

CONTAS

ESPECIAL

–

JURISDICIONADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA
SERRA

–

DANO

AO

ERÁRIO

MUNICIPAL

–

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE GRAVE E MÁ-FÉ
– NOTIFICAÇÃO DE 30 DIAS PARA A EFETUAÇÃO
DO PAGAMENTO DO DÉBITO.

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada por meio da
Portaria SEAD nº 89, de 02 de outubro de 2017, com a finalidade de apurar eventuais
fatos referentes a atos ilegais ou antieconômicos detectados na prestação de contas
no convenio nº 001/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal da Serra e Projeto
Juventude Ativa.
Conforme ofício nº 22/2018/SEAD, o Secretário Municipal de Administração e
Recursos Humanos da Serra, Sr. Alexandre Camilo Fernandes Viana, requer a
prorrogação do prazo por mais 90 dias de acordo com a Instrução Normativa nº
32/2014.
Sendo atendido por este Relator, a solicitação de prorrogação de prazo, através da
Decisão Monocrática 402/2018, concedendo a dilação de prazo por mais 90 (noventa)
dias, contados da publicação.
Através dos ofícios 00985/2018 e 00986/2018, o Prefeito Municipal e o Secretário
Municipal de Administração e Recursos Humanos da Serra foram cientificados da
decisão de dilação de prazo requerida.
Por meio do Despacho 36610/2018, a Secretaria Geral das Sessões informa a
inexistência da juntada de documentos por parte dos Srs. Audifax Charles Pimentel
Barcelos e Alexandre Camilo Fernandes Viana, alusiva à Decisão Monocrática
402/2018, referente ao envio de documentação da Tomada de Contas Especial.
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Seguiram os autos a SecexSES – Secretaria de Controle Externo de Educação e
Segurança Pública, que elaborou Manifestação Técnica 00729/2018 (evento 20),
sugerindo a aplicação de multa e expedição de notificação ao Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos da Serra, a fim de que encaminhe a
conclusão da Tomada de Contas Especial.
Logo após a Manifestação técnica 00729/2018, o Sr. Alexandre Camilo Fernandes
Vianna – Secretário de Administração e Recursos Humanos, protocolou nesta corte
de contas oficio SEAD Nº 194/2018, encaminhando cópia dos documentos referente
a Tomada de Contas Especial, instaurada pela Portaria nº 089/2017.
Seguiram os autos para a SEGEX, que elaborou Manifestação Técnica 1655/2018,
propondo a notificação do Sr. Alexandre Camilo Fernandes Viana, Secretário de
Administração e Recursos Humanos da Serra, para que encaminhe o processo de
tomada de contas contendo a documentação informada no artigo 13 e anexo único
da IN TC Nº 32/2014, no prazo de 30 dias.
Em Decisão Monocrática 1896/2018 (evento 70), este Conselheiro Relator,
acompanhando o entendimento da área técnica, determina a notificação do Sr.
Alexandre Camilo Fernandes Viana, Secretário de Administração e Recursos
Humanos da Serra, para que no prazo de 30 dias encaminhe a documentação
solicitada na Manifestação Técnica 1655/2018.
Na sequência, o Sr. Alexandre Camillo Fernandes Viana, Secretário de
Administração e Recursos Humanos da Serra, por meio da Petição Intercorrente
165/2019-1, solicitou prorrogação de prazo para complementação da TCE por mais
60 (sessenta) dias, o que foi atendido pela Decisão 453/2019-5 (evento 80).
E oficio nº 140/2019/SEAD, o Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos da Serra, Sr. Anckimar Pratissolli, em atendimento a Decisão Monocrática
Preliminar 01896/2018, bem como os termos da manifestação Técnica 01655/2018,
encaminha relatório da COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
Sendo os autos encaminhados a SEGEX, que elaborou Manifestação Técnica
06833/2019 (evento 91), sugerindo a complementação dos documentos e
informações elencados no anexo único da IN TC 32/2014. Sendo tal proposta
encampada por este Relator, através da Decisão Monocrática 00564/2019 (evento
96), além de citar o Sr. Alexandre Camillo Fernandes Viana, para que apresentasse
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justificativas quanto ao descumprimento do prazo e das obrigações instituídas na IN
TC Nº 32/2014.
Sendo apresentado as justificativas pelo Sr. Alexandre Camillo Fernandes Viana
(evento 105), ato continuo o Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos encaminhou o processo de Tomada de Contas contendo a documentação
informada no artigo 13 da IN TC n° 32/2014 (eventos 106 e 107).
Seguiram os autos novamente para a área técnica desta Corte de Contas que
elaborou Manifestação Técnica 13249/2019 (evento 115), e a Instrução Técnica
Inicial 00956/2019 (evento 116), sugerindo a citação dos responsáveis, para que
apresentem justificativas quanto aos indicativos de irregularidades. Sendo acatada
pela Decisão Segex 00913/2019 (evento 118).
Devidamente citados os responsáveis apresentaram suas justificativas/documentos
(eventos 128 a 131).
Seguiram os autos para o Núcleo de Controle Externo de outras fiscalizações –
NOF, que elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC 01283/2020 (evento 138), cuja
proposta de encaminhamento sugere a manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1 Pagamento de multa e juros de guia da previdência social e tarifas bancária
Critérios: art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
4.1.2 Pagamento com cheques não nominais aos beneficiários
Critérios: Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
4.1.3. Ausência de devolução de valores não utilizados no convênio

Foi sugerida, também, a aplicação de multa individual aos responsáveis na medida
de sua culpabilidade e do dano causado ao erário, com amparo no art. no art. 135,
III1, da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, emitiu o Parecer 2024/2020, da lavra
do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, onde dissente da área
técnica tão somente quanto à proposta de, no presente momento processual, julgar
irregulares as contas, devendo os responsáveis, nos termos do art. 87, §§ 1º e 2º,
da LC nº 621/12 – vislumbrada a boa-fé –, serem cientificados para, em novo e
improrrogável prazo, recolherem a importância devida. Havendo a liquidação
tempestiva do débito, o processo será saneado, julgando-se as contas regulares
1

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos
responsáveis por:
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário;
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com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis.
Tendo sido pautado o processo para a 35ª Sessão Ordinária Plenária, foi realizada
sustentação oral pela Sr. ª Aline Dutra de Faria, representante da Sr. ª Mirtis
Dettemamm Oliveira, evento este que, depois da juntada das notas taquigráficas,
motivou o encaminhamento dos autos para a área técnica para nova manifestação.
Foi, então, elaborada a Manifestação Técnica de Defesa Oral 115/2020-5, na qual
consta proposta de encaminhamento pelo prosseguimento do feito, tendo em vista o
entendimento da área técnica no sentido de haver necessidade de reabertura da
instrução técnica em decorrência dos novos documentos apresentados.
O Ministério Público de Contas anui à proposta contida na Manifestação Técnica de
Defesa Oral 00115/2020-5 e reitera o Parecer 2024/2020-5.
É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído,
portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Encampo o Parecer Ministerial 02024/2020, como fundamento para decidir, por
entender que no caso concreto não houve a identificação da má-fé dos
responsáveis, e, em parte, o posicionamento da área técnica exarado na Instrução
Técnica Conclusiva 1283/2020, que abaixo transcrevo:
[...]
2 PRELIMINARES
2.1. Artigo 50, da Lei 9784/99.
A defesa do Sr Marco Antônio Lima Freire apresenta tópico indicado como
preliminar no qual faz alegação de que o nosso sistema jurídico
administrativo impera a máxima da obrigatoriedade de se analisar todas as
questões apresentadas em defesa veiculada no correspondente processo,
sob pena de nulidade.
Prossegue afirmando que, uma vez despercebidas as questões, sem
abordagem e fundamentação para a decisão, essas últimas padecem do
vício de nulidade, culminando com a respectiva invalidação dos respectivos
atos delas decorrentes.
2
Cita, ainda, o artigo 50 da Lei 9.784/99, que trata da motivação dos atos
administrativos no âmbito do processo administrativo da Administração
2

Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
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Pública Federal, destacando, sobretudo, que a motivação de tais atos deve
ser explícita, clara e congruente, mais especificamente com a indicação de
seus pressupostos fáticos e jurídicos, bem como a justificação do processo
de tomada de decisão, o que afirma não ter sido observado no presente
caso.
Análise
Da análise da preliminar suscitada pela defesa não é possível extrair
exatamente o que pretende o defendente arguir com o relato que expõe.
Isso porque, o item se apresenta como preliminar, faz remissão ao artigo 50
da Lei 9784/99 que trata da motivação dos atos administrativos, tece
considerações acerca da necessidade de que na motivação dos atos
administrativos haja indicação dos pressupostos fáticos e jurídicos, bem
como a justificação do processo de tomada de decisão, para ao final afirmar
que “o que não se observa no presente caso”.
Ora, em momento algum a defesa apresenta com clareza a indicação de
qual ato administrativo a que se está referindo, o que deixou de ser
motivado?
A falta de clareza e indicação precisa do que se pretende arguir como
preliminar no presente item nos leva a conclusão que que tal análise resta
prejudicada.
2.2. Ilegitimidade Passiva
O Sr Marco Antônio Lima Freire alega, em síntese, sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo destes autos.
Neste contexto, traça um relato cronológico de sua atuação junto à
Prefeitura da Serra, mencionando que sua nomeação para exercer o cargo
em comissão de Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda –
3
SETER ocorreu em 05/01/2016 , sendo renomeado para o mesmo cargo
4
em 01/01/2017, e posteriormente transferido para Secretaria Municipal de
Serviços em 25/07/2017, para exercer o cargo de Subsecretário Municipal
de Serviços, onde permaneceu até 02/01/2019.
Com isso, conclui que suas nomeações ocorreram após as datas de
repasses de valores e o devido encerramento do convênio, não havendo,
portanto, nenhuma participação sua à época dos repasses dos recursos à
entidade Projeto Juventude Ativa.
Menciona ser necessária a apuração das condutas praticadas pelos
servidores da PMS responsáveis à época dos repasses, citando, para tanto,
os nomes dos Sr. Romário de Castro e Cláudio José Melo de Souza.
Aduz tratar-se de um grande equívoco a afirmação contidas nos autos de
que tinha informação de ciência e autorização explícita para pagamento da
5
1ª e 2ª parcela, visto que à época dos pagamentos não era secretário , nem
mesmo durante a execução do convênio, que teve seu período de vigência
de 08/09/2015 a 31/12/2015, sendo que sua nomeação só ocorreu em
05/01/2016.
A Srª Mirtis Dettimama Oliveira também alega a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo destes autos.
Nesse aspecto, alega que os atos que deram causa à suposta
inconformidade apontada pela área técnica não foram emanados por ato de
responsabilidade pessoal da manifestante, que atestou o cumprimento do
objeto do convênio a partir de relatórios elaborados por servidores públicos
competentes.

I – Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II – Importam ou agravem deveres, encargos ou sanções;
3

Conforme Decreto n. 6999, de 05 de janeiro de 2016 e publicação no Diário Oficial Municipal – edição nº 421, de 07/01/2016,
página 58
4
Conforme Decreto nº 20, onde permaneceu até meados de 2017
5
Os pagamentos ocorreram por meio da Ordem Bancária nº 911/2015, em 28/10/2015, no valor de R$ 109.226,42 (fl. 26 do
evento 26) e o segundo por intermédio da Ordem Bancária nº 1119/2015, em 17/12/2015, no valor de R$ 64.708,42 (fl. 50 do
evento 26).
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Aduz que se pretende atribuir ao agente público a severa sanção de
ressarcimento de todos os valores repassados por meio de convênio em
virtude de atos de terceiros, incorrendo em responsabilização objetiva, o
que é rejeitado por jurisprudência desta Corte de Contas.
Quanto a isso, revela que o arrazoado da área técnica em momento algum
se baseou ou apontou qualquer conduta própria da defendente que
justificasse a sanção, dado que todos os seus atos em relação ao
reconhecimento do cumprimento do objeto do convênio se basearam em
declarações dos servidores competentes.
Análise
Depreende-se dos autos, que tanto o Sr. Marco Antônio Lima Freire, como a
Srª Mirtis Dettmamm Oliveira pretendem a exclusão do polo passivo da
presente demanda.
A pretensão do primeiro funda-se no argumento de que não foi responsável
pelos repasses dos valores do convênio, sendo que, sequer trabalhava, à
época, na Secretaria responsável pela celebração do ajuste.
A Srª Mirtes, por sua vez, sustenta que atestou o cumprimento do objeto do
convênio a partir de relatórios elaborados por servidores públicos
competentes.
Pois bem. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que a responsabilidade
nos processos dos Tribunais de Contas se origina de conduta comissiva
(ação, agir) ou omissiva (omissão) do agente, dolosa ou culposa, cujo
resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito
público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos
que, sem deter essa condição, causarem prejuízo aos cofres públicos.
Extrai-se da Manifestação Técnica 13249/2019 (evento 115) e Instrução
Técnica Inicial ITI 00956/2019 (evento 116) que o Sr. Marco Antônio Lima
Freire - Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e a Srª Mirtis
Dettmamm Oliveira - Diretora do Departamento de Sistema da Informação,
foram responsabilizados em decorrência das seguintes condutas
verificadas:
b) Responsável: Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de
Trabalho, Emprego e Renda
Conduta: Homologar o parecer pela aprovação das contas, referente às
duas primeiras parcelas do convênio, e determinar a elaboração de
justificativa para pagamento das demais parcelas por indenização, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, contrariando
o art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
c) Responsável: Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de
Sistema da Informação, Controle e Gestão.
Conduta: Aprovar a prestação de contas de parcelas do convênio, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, contrariando
o art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Verifica-se que suas condutas foram claramente delineadas nos autos, e
não se prendem ao repasse dos valores do convênio, mas essencialmente à
aprovação da prestação de contas.
Ainda, na análise das irregularidades indicadas, a responsabilidade se
impõe a todos que, em tese, participaram de forma determinante da
formação do fato que se julga irregular.
Nesse contexto, alguns pontos das alegações apresentadas se confundem
com o mérito da causa. Assim, a responsabilização (ou não) deve ser feita
na análise do caso concreto.
Desse modo, sugere-se que a preliminar seja rejeita, ainda que, quando da
análise de mérito, possa ser reanalisada a responsabilização dos
defendentes ante o caso concreto.
2.3. Do cerceamento de defesa
A Srª Mirtis Dettimamm Oliveira alega o cerceamento de defesa porquanto
não lhe fora dada qualquer oportunidade de defesa ou apresentação de
contraditório na Tomada de Contas Especial realizada pelo Município da
Serra no âmbito do Processo administrativo nº 54721/2017 em que foi
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apontada como responsável para promover o ressarcimento da quantia de
R$ 168.292,65.
Afirma, que de fato, apesar da vultosa quantia envolvida, em nenhum
momento foi dada à suposta responsável a chance de contraditar as
acusações ou apresentar quaisquer fatos em sua defesa.
Explica que teria mudado de endereço, sendo que sua notificação foi
enviada para o domicílio antigo e, apesar de continuar trabalhando na
Prefeitura Municipal da Serra, em nenhum momento foi feita a verificação do
envio errado, nem lhe foi dado conhecimento com um simples telefonema
ou notificação dirigida a seu setor de trabalho, de amplo conhecimento dos
componentes da comissão responsável.
Conclui que tal contexto traz indisfarçável nulidade do procedimento, dado
ao flagrante e insuperável desrespeito à garantia da ampla defesa e do
contraditório, de modo que se torna obrigatório a reabertura da fase interna
do procedimento, oportunizando a manifestação da defendente, para que só
então seja expedido o relatório final.
Análise
A Srª Mirtis Dettimam Oliveira novamente se apresenta aos autos alegando
cerceamento de defesa no procedimento de Tomada de Contas Especial
instaurado pelo Município da Serra, motivo pela qual requer a reabertura da
fase interna do procedimento, oportunizando a manifestação da defendente.
Tal alegação já havia sido igualmente suscitada quando a defendente
protocolou nesta Corte a Petição Intercorrente 01212/2019 (evento 111),
ocasião em que área técnica, analisando os mesmos fatos e argumentos
que ora se apresentam, assim se pronunciou nos termos da Manifestação
Técnica 13249/2019 (evento 115):
Da análise:
A par de tudo o que foi exposto, verifica-se, em sede preliminar, que a
defendente requereu à esta Corte de Contas que seja acolhida a sua
arguição de nulidade do procedimento de Tomada de Contas Especial
instaurado pelo Município da Serra, de modo que seja realizado novamente
o procedimento de TCE, em virtude cerceamento da garantia do
contraditório e ampla defesa.
A defendente alega que a comissão de TCE enviou a notificação para seu
endereço antigo, entretanto, não apresentou nenhuma prova de que não
morava no endereço para o qual foi enviada a correspondência registrada
no AR na data de 11/02/2019.
Analisando-se a documentação do processo de Tomada de Contas
Especial, constata-se a existência de cópia de AR, com data de recebimento
de 11/02/2019 (fl. 41 do evento 87), comprovando que a Sra. Mirtis
Dettimamm Oliveira foi chamada para prestar os esclarecimentos sobre os
fatos relacionados ao processo de TCE.
Além disto, conforme cópia do TERMO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA,
datado de 13/02/2019, emitido pela comissão de TCE (fl. 36 do evento 87),
consta que a defendente não compareceu para prestar esclarecimentos
sobre os fatos relacionados ao processo de TCE.
Sendo assim, não ficou demonstrado que houve cerceamento da garantia
do contraditório e ampla defesa, uma vez que consta do processo AR
comprovando que a defendente foi chamada para apresentar
esclarecimentos, mas, de acordo com o Termo de Registro de Ausência,
não compareceu diante da comissão de TCE e não apresentou provas de
que não morava no endereço para o qual foi enviada a correspondência de
notificação.
Ressalta-se que o aprofundamento dos fatos relacionados ao processo de
TCE aberto pela Prefeitura de Serra se fará na presente fase, quando esta
Corte de Contas oferecerá aos defendentes a oportunidade para que
apresentem as suas justificativas e documentos que julgarem necessários.
Face ao exposto, opina-se pelo não acolhimento da preliminar suscitada
no presente item.
Somado aos argumentos acima expostos pelo não acolhimento da
preliminar, registra-se que ainda que fosse salutar ter oportunizado a
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manifestação da defendente na fase interna da tomada de contas realizada
pelo Município da Serra, não houve violação aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, pois todos os responsáveis foram
devidamente citados para se manifestar quanto aos indícios de
irregularidades tratados no âmbito desta Corte Contas.
Assim, pode impugnar ou fazer prova contrário de quaisquer fatos ou
argumentos elencados no Relatório da Tomada de Contas Especial
realizada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal da Serra e nas peças produzidas por esta Corte de
Contas. Logo, não há o cerceamento alegado, pelo contrário, foi
oportunizado e utilizado ao apresentar sua defesa.
O Tribunal de Contas da União, seguindo esse mesmo raciocínio, considera
que a ausência de notificação na fase interna da tomada de contas, aquela
que acontece no próprio órgão ou entidade que tiver apurando um possível
prejuízo ao erário, não enseja a nulidade do processo, uma vez que o
contraditório somente é obrigatório na fase externa. A esse respeito,
confiram-se as seguintes decisões:
Acórdão 2437/2015 – Plenário:
6.3. Essa questão já resta pacificada no âmbito deste Tribunal, qual seja a
de que a ausência de contraditório na fase interna da tomada de contas
especial não enseja nulidade do processo. 6.4. Existe distinção entre
fase interna e fase externa de uma tomada de contas especial. Na fase
interna, aquela promovida no âmbito do órgão público em que os fatos
ocorreram, não há litígio ou acusação, mas apenas verificação de fatos e
apuração de autoria. Constitui procedimento inquisitório de coleta de provas
assemelhado ao inquérito policial, no qual não se tem uma relação
processual constituída nem há prejuízo ao responsável. O estabelecimento
do contraditório nessa fase não é obrigatório, pois há mero ato
investigatório sem formalização de culpa. Como não existem partes nem
antagonismos de interesse nessa fase, a ausência de citação ou de
oportunidade de contradição dos documentos juntados não enseja nulidade.
6.5. A garantia ao direito à ampla defesa e ao contraditório se dá, nos
termos do devido processo legal, na fase externa da tomada de contas
especial, que se inicia com a autuação do processo junto a este
Tribunal e finda com o julgamento. Esse é o entendimento desta Corte de
Contas, conforme consignado nos acórdãos 1.540/2009-TCU-Primeira
Câmara, 2.329/2006-TCU-2ª Câmara e 2.647/2007-TCU-Plenário.
Acórdão 5661/2014
A falta de notificação na fase interna da tomada de contas especial –
momento em que ainda não há litígio ou acusação, mas mero
procedimento de apuração e coleta de dados – não invalida os atos
processuais posteriores, pois na fase externa da tomada de contas, que
ocorre no TCU, é que se torna obrigatória a abertura do contraditório, com a
citação dos responsáveis e a devida apreciação das alegações de defesa.
Este egrégio TCEES também já se posicionou no mesmo sentido, conforme
se extrai do Acórdão 1322/2017 – Plenário (processo TC 6538/2012), cujo
excerto abaixo reproduzimos:
Ao compulsar os autos dos processos administrativos 61504270 e
67990371, que tratam da Tomada de Contas Especial realizada no âmbito
do Detran/ES, evidencia-se que, de fato, os agentes responsabilizados não
foram chamados ao feito para o exercício do contraditório e da ampla
defesa antes da confecção e envio do Relatório de Tomada de Contas
Especial ao tribunal de Contas.
Porém, ainda que fosse salutar ter oportunizado sua manifestação
naquele momento, não houve violação aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, pois todos os agentes
responsabilizados foram devidamente citados para manifestar quanto
aos indícios de irregularidades tratados no âmbito desta Corte Contas.
Assim, podem impugnar ou fazer prova contrário de quaisquer fatos ou
argumentos elencados no Relatório da Tomada de Contas Especial
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realizado pelo Detran/ES e nas peças de produzidas por esta Corte de
Contas. Logo, não há o cerceamento alegado, pelo contrário, foi
oportunizado e utilizado ao apresentar suas defesas.
Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e nem em
nulidade do processo no presente caso, uma vez que, conforme se verifica
nos eventos 120 e 124, a Srª Mistir Dettimamm Oliveira foi devidamente
citada na fase externa da tomada de contas especial, tendo, até mesmo,
apresentado defesa.
Por todo exposto, sugerimos o não acolhimento da preliminar suscitada pela
defesa.
2.4. Do não atendimento aos pressupostos da IN Nº 32 do TCEES –
Procedimento demasiadamente genérico, que viola o devido processo
legal, impedindo, inclusive o exercício da ampla defesa e do
contraditório – Nulidade que compromete o prosseguimento da
Tomada de Contas Especial.
Em linhas gerais, o Projeto Juventude Ativa, busca afirmar que a tomada de
contas apresentada não obedeceu aos comandos do IN Nº 32/2014 desta
Corte de Contas.
Nesse contexto, menciona que o próprio Órgão de Controle Interno do
Município da Serra (parecer de fls. 47/49) foi categórico em afirmar que a
tomada de contas especial em voga se encontrava em flagrante
descompasso com as exigências mínimas/essenciais abarcadas pela IN nº
32/2017.
Destaca que o não atendimento daquilo que é essencialmente exigido pelo
Anexo Único da IN TC nº 32/2014 impede o defendente de exercer a
garantia fundamental ao contraditório, implicando em flagrante cerceamento
de defesa.
Menciona que para a Administração Pública privar o administrado de seus
bens deve lhe oportunizar o devido processo legal, garantindo a ampla
defesa e o contraditório, condição essencial para a edição dos atos
administrativos, objetivando a restrição aos bens jurídicos dos
administrados.
Contundo, alega que além da Comissão designada não ter cumprido os
requisitos exigidos pelo artigo 13 da IN 32, em momento algum se
preocupou em corrigir esses vícios, o que, claramente, acabou maculando
todo o procedimento, apesar das orientações do órgão do controle interno.
Ressalta, ainda, que o artigo 14 da IN 32/2014 estabelece o prazo de 90
(noventa) dias (podendo ser prorrogado por igual período) para o
encaminhamento do processo de tomada de contas a esta Corte de Contas
e sob tal prisma, considerando que a Portaria SEAD nº 89, de 02/10/2017,
foi publicada no DOM/ES em 10/10/2017, resta também expirado o prazo
para seu processamento, e também a configuração de outra irregularidade
ocorrida no bojo deste caderno processual.
Conclui, ao final, pela nulidade dos atos praticados pela Comissão
Processante, sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla
defesa, ao contraditório, bem como aos princípios da legalidade e da
duração razoável do processo.
Análise
A defesa alega nulidade no procedimento de Tomada de Contas instaurada
pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal da Serra em virtude do não atendimento dos requisitos essenciais
exigidos pelo anexo único da IN TC nº 32/2014.
Nesse contexto, menciona que o próprio Órgão de Controle Interno do
Município da Serra, em seu parecer, já havia se pronunciado acerca da
ausência das exigências mínimas abarcadas pela IN nº 32/2014.
Com relação ao cumprimento das exigências do Anexo Único da TC nº
32/2014, convém destacar que cabe não só ao Controle Interno do
Município, mas também a esta Corte de Contas a análise do cumprimento
de tais exigências.
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Na busca de tal mister, verifica-se que na presente Tomada de Contas
Especial constou, inicialmente, parecer da Unidade Central de Controle
Interno, opinando para que fossem providenciados, pela Comissão, todos
os documentos constantes do Anexo único da Instrução Normativa TC nº
32/2014, passando a relacionar cada uma das providências devidas (evento
58, fls. 32/55).
Encaminhada a TCE a esta Corte, foi elaborada a Manifestação Técnica
1655/2018-3 (evento 68), apontando a ausência de correção no relatório da
TCE, conforme apontamentos no Parecer da Unidade Central de Controle
Interno, sugerindo a notificação do Secretário de Administração e Recursos
Humanos da Serra para complementação da TCE, entendimento
acompanhado pelo Relator na Decisão Monocrática 1896/2018-8.
Prosseguindo nos trâmites, foi novamente encaminhada a TCE a esta Corte
de Contas (eventos 86 e 87), sendo elaborada a Manifestação Técnica
06833/2019 (evento 91) na qual a área técnica solicitou, mais uma vez, o
encaminhamento de toda documentação informada no artigo 13 e anexo
único da IN 32/2014, conforme apontado pelo próprio controle interno
municipal, sugestão encampada pela Decisão Monocrática 00564/2019
(evento 96).
Após ser notificado, o Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos encaminhou o processo de Tomada de Contas, do qual consta
novo parecer do Controle Interno opinando pelo cumprimento das
exigências dispostas no Anexo Único da IN TC nº 32/2014 (evento 107, fl.
103/106), bem como a Manifestação Técnica 13249 desta Corte (evento
115) que na análise do item “Quanto a presença dos elementos constantes
do Anexo Único da Instrução Normativa TC 32/2014”, conclui que:
Ressalta-se ainda que os servidores integrantes da comissão fizeram
constar da TCE todos os elementos elencados no Anexo Único da
Instrução Normativa TC 32/2014. Sendo assim, entende-se que o
Processo de TCE encontra-se apto à análise de mérito.
Desta forma, embora a defesa alegue o não atendimento das exigências do
Anexo Único da IN TC Nº 32/2014, mencionando que o próprio Órgão de
Controle Interno do Município da Serra já teria se pronunciado a esse
respeito, o que se observa no decorrer do trâmite processual é que, tanto a
manifestação posterior do Controle Interno, como a desta Corte de Contas,
aponta que tais exigências restaram por fim atendidas.
Além disso, o defendente não indica e nem demonstra com clareza qual
exigência não atendida referente a IN 32/2014 que o impede de exercer a
garantia fundamental ao contraditório, carecendo de fundamentação a tese
pretendida.
A defesa alega, ainda, ter se expirado o prazo para o encaminhamento e
processamento da presente tomada de contas, fazendo, para tanto, alusão
6
ao artigo 14 da IN 32/2014.
Não obstante, é preciso ter em mente que o possível atraso no
encaminhamento da tomada de contas poderá ensejar ao órgão
7
responsável a aplicação de multa ou outras sanções (artigo 16 da IN
32/2014), mas não obstar que esta Corte dê prosseguimento a sua atuação
fiscalizatória com o intuito de resguardar o erário de eventual dano,
conforme pretende sustentar a defesa.
Assim, cabe a esta Corte a análise das circunstâncias, bem como a
imputação ou não de multa ou demais sanções pelo descumprimento dos
prazos ou das obrigações instituídas pela IN 32/2014.
Nesse contexto, eventual atraso na instauração e conclusão da fase interna
não impede a análise posterior do Tribunal, especialmente ao se vislumbrar
6

Art. 14 O processo de tomada de contas especial deve ser encaminhado ao Tribunal no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados a partir do ato de sua instauração.
7

Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à autoridade
administrativa a imputação de multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos
termos do artigo 389, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e da
responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
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a ocorrência de dano ao erário, dada a imprescritibilidade do direito da
Administração ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário, por força do
art. 37, § 5º, da Constituição da República de 1988.
No caso concreto, ressalta-se que Decisão Monocrática 00564/2019
(evento 96) ao trazer o resumo cronológico das sucessivas prorrogações
realizadas no âmbito da presente tomada de contas, fixou em 30 (trinta) dias
o prazo para o encaminhamento do processo, contendo toda documentação
informada no artigo 13 e Anexo Único da Instrução Normativa 32/2014, o
que restou por fim atendido, conforme demonstrado pelo Termo de
Notificação 00843/2019 (evento 99), A/R Contrafé 0313/2019 (evento 101) e
Resposta de Comunicação 00941/2019 (evento 106).
Diante dos argumentos expostos, sugerimos a rejeição da preliminar
suscitada.
3. DO MÉRITO
3.1. Pagamento de multa e juros de guia da previdência social e tarifas
bancária
Critérios: art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
a) Responsável: Projeto Juventude Ativa
Conduta: Pagar multas e juros de guia de previdência social e tarifas
bancárias, contrariando o art. 6º, III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Nexo: Ao Pagar multas e juros de guia de previdência social e tarifas
bancárias com os recursos oriundos do Convênio nº Convênio nº 001/2014 SETER a entidade não governamental Juventude Ativa incorreu em
irregularidade passível de dano ao erário, pois a legislação municipal, que
disciplina a celebração de convênios no município, não permite o
pagamento de tais despesas.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, haja vista que o convenente
tinha o dever de cumprir todas as cláusulas do referido convênio e a
legislação que rege a espécie.
b) Responsável: Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de
Trabalho, Emprego e Renda
Conduta: Homologar o parecer pela aprovação das contas, referente às
duas primeiras parcelas do convênio, e determinar a elaboração de
justificativa para pagamento das demais parcelas por indenização, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, contrariando
o art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Nexo: Ao Homologar o parecer pela aprovação das contas, referentes às
duas primeiras parcelas do convênio, e determinar a elaboração de
justificativa para pagamento das demais parcelas por indenização, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, incorreu em
irregularidade passível de dano ao erário, pois contrariou o art. 6º, I e III, h
do Decreto Municipal 2709/2010.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, haja vista que o responsável
por autorizar o pagamento de parcelas do convênio tinha o dever de zelar
pelo cumprimento de todas as cláusulas do referido convênio e a legislação
que rege a espécie.
c) Responsável: Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de
Sistema da Informação, Controle e Gestão.
Conduta: Aprovar a prestação de contas de parcelas do convênio, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, contrariando
o art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Nexo: Ao aprovar a prestação de contas das duas primeiras parcelas do
convênio possibilitando a liberação do pagamento das demais parcelas,
mesmo havendo irregularidade na prestação de contas do convenente,
incorreu em irregularidade passível de dano ao erário, pois contrariou o art.
6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, haja vista que o responsável
por emitir parecer sobre a prestação de contas do convênio tinha o dever de
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas do referido convênio e a
legislação que rege a espécie.
a)
Dos fatos
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A Comissão de TCE identificou o pagamento pelo convenente de multas e
juros de Guia de Previdência Social e de tarifas bancárias, no valor total de
R$ 1.527,96, com recursos do Convênio nº 001/2014 – SETER.
O art. 6º, III, h do Decreto Municipal 2709/2010, veda a realização de
despesas com taxas bancárias, multas e juros.
Apesar da vedação estabelecida no art. 6º, III, h do Decreto Municipal
2709/2010, constata-se que o convenente apresentou em sua prestação de
contas pagamento de multas e juros de guia de previdência social e tarifas
bancárias.
8
Além disto, o art. 6º, I do Decreto Municipal 2709/2010 , veda a
transferência de recursos para entidade que não esteja em situação regular
com o Município.
Não obstante, constatou-se que apesar da vedação ao pagamento de
multas, juros e tarifas bancárias, o Projeto Juventude Ativa efetuou tais
pagamentos, bem como mesmo diante das inconformidades existentes nas
prestações de contas apresentadas pelo convenente, a Sra. Mirtis
Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da Informação,
Controle e Gestão emitiu parecer aprovando as prestações de contas,
referentes as duas primeiras parcelas, possibilitando a liberação do
pagamento das demais parcelas, e o Sr. Marco Antônio Lima Freire –
Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda homologou este
parecer e determinou a elaboração de justificativa para pagamento das
demais parcelas por indenização, conforme Parecer e Decisão
Administrativa, constante as folhas 13 do documento 56, contrariando a
determinação contida no art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
b)
Da defesa
Marco Antônio Lima Freire
Alega o defendente que os fatos narrados na decisão SEGEX 913/2019
estão longe de se configurar um ato de improbidade, pois carecem de
requisitos mínimos previstos na tipificação legal.
Assim, afirma não ter provas suficientemente claras de qualquer ato
reprovável que possa ter praticado, mencionando, ainda, que tão logo
assumiu a sua gestão na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda – SETER, em janeiro de 2016, buscou imediatamente apoio de
outras secretarias com o objetivo de dar encaminhamento e solucionar o
problema.
Não obstante, por questões internas, somente em 05/04/2016 é que teria
ocorrido a nomeação da servidora Mirtis Dettimmam de Oliveira para ocupar
o cargo em comissão de Diretoria do Departamento de Informação, Controle
e Gestão.
Destaca, ainda, algumas atribuições do referido departamento e a
importância das atividades por ele desenvolvidas.
Menciona que em atendimento a orientação do COAD (Comitê de Gestão
Orçamentária e Financeira), teria remetido os autos a apreciação da
Procuradoria Geral Municipal para parecer e análises do convênio em
debate.
Ainda, cita alguns dos trâmites seguidos internamente na análise do
convênio em questão, destacando que o acordo firmado entrou em vigor
sem que a Secretaria tivesse um servidor para acompanhar e analisar a
prestação de contas das 1ª e 2ª parcelas, mas que mesmo assim os
pagamentos foram autorizados pelo servidor Romário de Castro, então
Secretário, e efetuados pelo servidor Cláudio José Melo de Souza,
Secretário de Administração e ordenador de despesas da SETER à época.

8

Art. 6º É vedado:
I - celebrar convênio ou instrumento congênere, efetuar transferência, ou conceder benefícios sob qualquer modalidade, para qualquer órgão
ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros pactos jurídicos firmados com o Município ou não
esteja em situação de regularidade;
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Ressalta que não homologou e nem determinou o pagamento das parcelas
do convênio, especialmente porque não estava na Secretaria na época dos
fatos.
Aduz que os gestores da SETER à época, formalizaram o convênio sem
que houvesse a designação de um servidor responsável por este
departamento de contas e, consequentemente, acompanhamento do
desenvolver o processo
Revela também que as atividades relacionadas no processo não conferem
qualquer traço sobre algum prejuízo ao erário público, pelo contrário, traz
apenas o levantamento de questões formais, sem a existência de que os
serviços não teriam sido prestados.
Frisa que houve recomendação por parte da Controladoria Geral do
Município para o pagamento das 3ª e 4ª parcelas do referido convênio,
sendo que até a presente data elas não foram realizadas, não tendo
ocorrido, conforme alega, negligência, nem irregularidade de sua parte, visto
não ter ocorrido dano ao erário municipal.
Por outro lado, destaca que a Entidade Juventude Ativa cumpriu com a
execução de todo o objeto do convênio, conforme atesta o responsável pelo
Departamento de Qualificação Social e Profissional, mesmo sem ter
recebido as referidas parcelas.
Reforça que não era o ordenador de despesas da SETER, procedimento
que à época afirma ser de responsabilidade do Alexandre Camilo
Fernandes Viana, então Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos.
Assim, considera ausente o dano ao erário público, bem como não haver
qualquer indício de improbidade, devendo ser revisto o presente processo.
Faz, algumas considerações acerca do princípio da proporcionalidade para
fins de adequação da penalidade a ser imposta, concluindo, ao final que
demonstrada a boa-fé do autor, a ausência de dano, a atuação imediata
para solucionar a irregularidade, bem como, o seu histórico favorável, não
há que se cogitar uma penalidade tão gravosa.
Sugere, ainda, para que os fatos sejam esclarecidos, a citação e
chamamento ao processo de todas as pessoas que tiveram participação
direta na celebração do convênio Juventude Ativa e nos episódios
referentes a autorização de pagamentos da 1ª e 2ª parcela, consultas,
pareceres, prestação de contas, citando, para tanto, diversos nomes.
Mirtis Dettimamm Oliveira
Informa a defendente que foi nomeada no cargo em 05/04/2016 (decreto nº
7504/2016), ocasião em que o convênio já havia sido encerrado a execução
e vigência (31/12/2015), não tendo atestado e nem autorizado as duas
primeiras parcelas do convênio, uma vez que não é ordenadora de
despesas e foi nomeada em período posterior a execução do convênio.
Traz um histórico cronológico da execução do convênio a fim de demonstrar
que as parcelas pagas do ajuste firmado não foram pagas durantes a sua
gestão.
Reporta-se, ainda, ao não pagamento da 3ª e 4ª parcelas do convênio, que
segundo, afirma, embora o objeto do convênio tenha sido executado, até a
presente data não foi efetuado o repasse pela administração municipal.
Menciona ser incabível o ressarcimento de quantia utilizada para a
destinação pública a que fora vinculada, sendo que eventual existência de
inconformidade não transforma todo valor investido em prejuízo ao erário.
Destaca que seria imprescindível que a área técnica apontasse quais
desembolsos foram realizados para fins distintos daqueles previstos no
convênio e quais foram efetivamente utilizados em prol da finalidade de
interesse público.
Revela que além de não ter sido gestora do convênio à época da execução,
a mesma, de boa-fé, aprovou a prestação de contas de apenas duas
parcelas, com base nos relatórios técnicos de assistente social e
procuradoria municipal, não havendo qualquer repasse de recurso durante
sua gestão.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 46813-69C93-6E49E

Produzido em fase anterior ao julgamento

DECISÃO-TC-922/2021
is/rc

Nesse contexto, requer que seja julgada improcedente a pretensão de
responsabilizá-las nestes autos.
Projeto Juventude Ativa
Com relação ao item em questão, a defesa busca esclarecer que o
pagamento na primeira parcela do convênio foi realizado com atraso por
parte da Concedente, estava prevista para ocorrer no mês de setembro de
2015, porém somente foi realizada em 28/10/2015,
Assim, informa que não foi a entidade que deu causa ao atraso dos
pagamentos e via de consequência à incidência de juros de mora e demais
consectários.
Nesse ponto, destaca que não pode ser punido e compelido a devolver
valores que foram aplicados para manutenção e continuidade do convênio,
já que os próprios gestores da SETER reconheceram a excepcionalidade da
situação e a impossibilidade desta despesa ser injustamente absorvida pelo
defendente, citando, ainda o Parecer/Consulta TC -072/1997 desta Corte de
Contas.
Partindo da premissa que o defendente não deu causa ao atraso das
obrigações, que teria ocorrido pela falta de planejamento dos gestores do
convênio, afirma que a imputação de valores ao ora defendente ressoaria
nítido locupletamento ilícito pela Administração.
Menciona, ainda, o parecer da Procuradoria Geral do Município da Serra, no
qual se teria ressalvado que fossem apuradas as responsabilidades dos
servidores que deram causa ao pagamento por indenização das 3ª e 4ª
parcelas.
Frisa, com isso, não ter como imputar responsabilidade ao defendente por
práticas irregulares à revelia daqueles servidores que atestaram a
regularidade das contas e dos respectivos pagamentos.
Destaca, ainda, que a participação do ex-secretário Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda, bem como da Ex-Diretora de Sistema de Informação,
Controle e Gestão é imprescindível à apuração dos fatos, sob pena de
subversão de valores jurídicos como a boa-fé objetiva e do próprio
sentimento de justiça.
Nesse ponto, aduz que se pretende reputar inválido, ilegítimo, irregular um
ato praticado por um Ex-Secretário Municipal, sem antes, levar em conta
princípios como a presunção de legalidade e legitimidade do administrador,
da boa-fé objetiva e até mesmo da comprovação do dolo, além de pretender
atribuir à entidade a culpa, em tese, de um ato que fora convalidado pela
administração.
Em conclusão, relata que as informações e esclarecimentos prestados,
corroborados pela farta prova documental, apontam para a ocorrência de
falha oriunda da Administração, que por lógica consequência afasta a
responsabilidade do defendente.
c)
Da análise
De acordo com o relatório da comissão de Tomada de Contas, foram
identificados pagamentos decorrentes de multa e juros de guia da
previdência social, bem como de tarifas bancárias, situações que violam a
legislação que normatiza o assunto, bem como cláusula do ajuste firmado.
Nesse contexto, o art. 6º, III, h do Decreto Municipal 2709/2010 assim
prevê:
Art. 6º É vedado:
(...)
III - incluir, tolerar ou admitir, nos convênios ou instrumentos congêneres,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, cláusulas ou
condições que prevejam ou permitam:
(...)
h) realização de despesas com tributos, salvo encargos sociais
decorrentes das contratações para atender aos objetivos do convênio,
taxas bancárias, multas, juros e pagamentos ou recolhimentos fora
dos prazos. (Redação dada pelo Decreto nº 3.509/2011) (grifo nosso)
No mesmo sentido, é a cláusula 12, item 12.1 do Convênio 001/2014 –
SETER (evento 55, fl. 34):
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CLÁUSULA DOZE – DAS VEDAÇÕES
12.1. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos pelo
CONCEDENTE, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente
ou representante do CONVENENTE, para:
d- Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção
monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos
prazos.
Apesar das vedações impostas, os documentos constantes do evento 28 (fl.
3), evento 29 (fls. 3, 4 e 5) indicam os pagamentos efetuados a título de
juros e multas da previdência social e também de tarifas bancárias, cujo
montante restou consignado na tabela abaixo extraída do Relatório da
Comissão de Sindicância (evento 107):
1. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL/ E TARIFAS BANCÁRIAS:

VALOR TOTAL DO DANO NO ITEM 1: R$ 1.527,96 dano atualizado:
2.574,34
Quanto à entidade Projeto Juventude Ativa, a defesa busca esclarecer que
o pagamento da primeira parcela do convênio foi realizado com atraso por
parte da Concedente, estava prevista para ocorrer no mês de setembro de
2015, porém somente foi realizada em 28/10/2015.
Nesse aspecto, informa que não foi a entidade que deu causa ao atraso dos
pagamentos e via de consequência à incidência de juros de mora e demais
consectários.
Analisando os autos, verifica-se que o plano de trabalho previa o início da
execução em setembro de 2015 (evento 25, fls. 36 e 47). Não obstante, o
primeiro repasse dos recursos somente ocorreu em 28/10/2015, por meio da
Ordem Bancária nº 911/2015, no valor de R$ 109.226,42 (fl. 24 do evento
26).
Assim, a guia apontada pela comissão na qual consta pagamento de multa
e juros (evento 26, fl. 3) indica como competência o mês de setembro,
período em que se iniciou a execução do convênio, sendo que nesse
período não houve o repasse, somente ocorrendo no final de outubro, daí
porque, quando do pagamento da referida guia é plausível a incidência de
juros e multas.
Dessa forma, verifica-se realmente que não foi o Projeto Juventude Ativa,
entidade convenente, que deu causa à incidência de multa e juros no
pagamento da guia de INSS, mas sim o próprio Município da Serra, ao
repassar com atraso a parcela do convênio, razão pela qual, neste ponto
específico, a justificativa da defesa merece ser acolhida.
Nessa mesma linha, colhe-se trecho do parecer da Procuradoria Geral do
Município da Serra, que à época já havia se manifestado no seguinte
sentido (evento 57, fls. 37/39):
Assim, se os pagamentos com multas e juros das guias de GPS e INSS
foram pagas pela entidade por culpa do Município, não deve – a entidade –

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 46813-69C93-6E49E

Produzido em fase anterior ao julgamento

DECISÃO-TC-922/2021
is/rc

arcar com multa e juros pelos quais não deu causa direta, mas sim, o
Município que não tinha servidor para aprovas as contas e determinar o
pagamento.
Destarte, do ponto de vista jurídico, pelas razões expostas, parece-nos que
não há nexo de causalidade entre a multa e a conduta da entidade, mas
sim, do Município, devendo este arcar com o pagamento pela sua
ineficiência, e não aquele.
Por fim, recomenda-se, acaso não tenha sido realizada, a instauração de
sindicância administrativa para que sejam apuradas as condutas, bem como
as responsabilidades dos servidores que deram causa ao pagamento tardio
e aos encargos aqui questionados, aplicando-se, no que couber, o Estatuto
dos Servidores do Município”.
Quanto ao Sr. Marco Antônio Lima Freire e a Srª Mirtis Dettimamm Oliveira,
em suas alegações pretendem eximir-se de suas responsabilidades, sob a
alegação de que não homologaram, nem determinaram o pagamento das
parcelas do convênio, especialmente porque não estavam na Secretaria
quando ocorreram tais pagamentos.
Ocorre que os responsáveis mencionados foram chamados aos autos não
por homologar ou determinar o pagamento das parcelas do convênio, mas
sim em decorrência da aprovação da prestação de contas e da
homologação desta aprovação.
Não obstante, no caso específico do pagamento de juros e multas das guias
de previdência social, verifica-se que a irregularidade acabou decorrendo do
repasse em atraso por parte do próprio Município, sendo que a
responsabilidade por esse repasse não foi dos responsáveis citados, que
até então não pertenciam à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.
Assim, ainda que tenham indevidamente aprovado e homologado a
prestação de contas na qual se indicava a irregularidade referente ao
pagamento de juros e multas, entendemos que o ressarcimento de tais
valores não poderá ser imputado aos gestores citados.
Com relação ao pagamento de tarifas bancárias (evento 29, fls. 3, 4 e 5),
que não possui qualquer relação com o fato de ter sido efetuado o repasse
do convênio com atraso, a irregularidade, bem como a determinação para
restituição dos valores despendidos persiste, ante a expressa vedação,
tanto no Decreto o art. 6º, III, h do Decreto Municipal 2709/2010, quanto na
cláusula 12, item 12.1 do Convênio 001/2014 – SETER.
Nesse contexto, verifica-se que as análises conclusivas, proferidas pelos
contadores do Município, referentes à prestação de contas da 1ª e 2ª
parcelas dos recursos transferidos, concluíram que as prestações de contas
apresentadas não atenderam aos dispositivos legais, elencando, para tanto,
as inconformidades encontradas, dentre as quais se incluem o pagamento
de tarifas bancárias (evento 55, fls.39/49).
A própria defendente, Srª Mirtis Dettimamm Oliveira, quando da análise das
justificativas apresentadas pela entidade referente aos pagamentos de
multas, juros e tarifas bancárias, deixou consignado o não acolhimento das
alegações apresentadas, “visto que o Decreto Municipal nº 2.709/2010 e a
cláusula doze vedam expressamente a utilização de recursos para esse fim
e determina a devolução dos valores não utilizados”, informações que se
extraem do bojo dos pareceres da análise da prestação de contas da 1ª
(evento 56, fl.11) e 2ª parcelas (evento 56, fl. 2) do convênio, datados de
11/08/2016.
Não obstante, posteriormente, em 23/08/2016, a Srª Mirtes Dettimamm
Oliveira aprovou a prestação de contas referentes a 1ª e 2ª parcelas, bem
como o Sr. Marco Antônio Lima Freire, homologou os termos do parecer da
prestação de contas, mesmo com parecer contrário da área técnica da
prefeitura, subsistindo, portanto, a responsabilidade de ambos, bem como
do Projeto Juventude Ativa por ter efetuado tal pagamento.
Quanto à alegação do Sr. Marco Antônio Lima Freire de que os fatos
narrados estão longe de se configurar um ato de improbidade
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administrativa, tal circunstância não oferece qualquer óbice à atuação desta
Corte de Contas.
Isso porque os responsáveis não foram responsabilizados no âmbito deste
Tribunal por ato de improbidade administrativa. Aliás, nem poderia, haja
vista não ser da competência dos Tribunais de Contas a condenação de
gestores por atos dessa natureza.
A improbidade administrativa deve ser apurada em processo movido pelo
Ministério Público. A ação de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) tem
natureza jurídica diversa do controle externo exercido pelos Tribunais de
Contas, dizendo respeito à ação judicial a ser intentada na esfera cível.
Importante esclarecer que “a responsabilidade nos processos dos tribunais
de contas se origina de conduta comissiva ou omissiva do agente, dolosa
ou culposa, cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime
de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou
ainda aos que, sem deter essa condição, causarem prejuízo aos cofres
públicos”.
Assim, tem-se como requisitos indispensáveis à configuração da
responsabilidade no âmbito dos Tribunais de Contas: prática de ato ilícito;
dolo ou culpa e; existência de nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado.
Ainda, a identificação do dolo ou culpa é relevante no momento da
dosimetria da pena, uma vez que a conduta daquele que agiu com dolo ou
má-fé deve ser mais duramente apenada do que daquele que agiu com
culpa.
A fim de concluirmos o item em questão, entendemos que a imputação de
responsabilidade à Srª Mirtis Dettimamm Oliveira e ao Sr Marco Antônio
Lima Freire deverá restar adstrita à aprovação e homologação da prestação
de contas referentes às duas primeiras parcelas do convênio, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, contrariando
o art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010, não devendo se estender
aos fatos referentes à determinação de justificativa para pagamento das
demais parcelas por indenização.
Isso porque, o pagamento de demais parcelas por indenização, caso fosse
entendido como possível irregularidade, deveria ser um tópico a ser
analisado em separado deste, com uma análise mais aprofundada e
também com a realização de uma nova matriz de responsabilidade na qual
outros possíveis responsáveis poderiam ser chamados aos autos.
Não obstante, em uma análise perfunctória desta questão, é possível extrair
do documento no qual o Sr. Marco Antônio Lima Freire homologa a
prestação de contas, referente a 1ª e 2ª parcelas, o seguinte (evento 56, fl.
13):

Daí se vê que sua conduta, com relação a “determinar a elaboração de
justificativa para pagamento das demais parcelas por indenização”, foi tão
somente pelo prosseguimento dos trâmites, haja vista manifestação
favorável do parecer jurídico de 25/04/2016 (evento 52, fls. 7/ 8), que
entendeu pela possiblidade do pagamento, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração, sem prejuízo de que fossem apurados os fatos que
deram causa ao pagamento nesses moldes. Neste aspecto, foi aberta
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sindicância, cuja conclusão foi pela impossibilidade de apurar a
responsabilidade por falta de provas (evento 52, fls. 14/15).
Ademais, não é possível extrair dos autos, sobretudo do relatório da
comissão de tomada de contas, se de fato o pagamento por indenização
das 3ª e 4ª parcelas teriam ocorrido. Nesse contexto, cabe registar a
afirmação da defesa do Sr. Marco Antônio Lima Freire, bem como a da Srª
Mirtis Dettimamm Oliveira de que tais parcelas até então não foram pagas,
mesmo a entidade tendo executado todo o objeto do convênio acordado.
Feitas tais considerações, há que sugerir a manutenção da irregularidade
referente ao pagamento das tarifas bancárias com recursos do Convênio
001/2014, de responsabilidade do Projeto Juventude Ativa, por ter efetuado
o referido pagamento; e da Srª Mirtis Dettimamm Oliveira e do Sr. Marco
Antônio Lima Freire, por terem aprovado e homologado o parecer a
prestação de contas, mesmo havendo irregularidade na prestação de
contas do convenente, contrariando o art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal
2709/2010 e da cláusula 12, item 12.1 do Convênio 001/2014 – SETER,
cabendo o ressarcimento no valor de 65,75 VRTE.
3.2 Pagamento com cheques não nominais aos beneficiários
Critérios: Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
a) Responsável: PROJETO JUVENTUDE ATIVA
Conduta: Efetuar pagamentos com cheques não nominais aos
beneficiários, com recursos oriundos do Convênio nº 001/2014 – SETER,
contrariando o art. 12 do Decreto Municipal 2709/2010.
Nexo: Ao efetuar pagamentos com cheques não nominais aos beneficiários,
com recursos oriundos do Convênio nº Convênio nº 001/2014 – SETER, o
convenente incorreu em irregularidade passível de dano ao erário, pois a
legislação municipal, que disciplina a celebração de convênios no município,
não permite o pagamento por cheque sem identificação do beneficiário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, haja vista que o convenente
tinha o dever de cumprir todas as cláusulas do referido convênio e a
legislação que rege a espécie.
b) Responsável: Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de
Trabalho, Emprego e Renda
Conduta: Homologar o parecer pela aprovação das contas, referente às
duas primeiras parcelas do convênio, e determinar a elaboração de
justificativa para pagamento das demais parcelas por indenização, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, contrariando
o Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
Nexo: Ao Homologar o parecer pela aprovação das contas, referentes às
duas primeiras parcelas do convênio, e determinar a elaboração de
justificativa para pagamento das demais parcelas por indenização, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, incorreu em
irregularidade passível de dano ao erário, pois contrariou o Art. 6º, I e art. 12
e do Decreto Municipal 2709/2010.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, haja vista que o responsável
por autorizar o pagamento de parcelas do convênio tinha o dever de zelar
pelo cumprimento de todas as cláusulas do referido convênio e a legislação
que rege a espécie.
c) Responsável: Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de
Sistema da Informação, Controle e Gestão
Conduta: Aprovar a prestação de contas de parcelas do convênio, mesmo
havendo irregularidade na prestação de contas do convenente, contrariando
o Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
Nexo: Ao aprovar a prestação de contas das duas primeiras parcelas do
convênio possibilitando a liberação do pagamento das demais parcelas,
mesmo havendo irregularidade na prestação de contas do convenente,
incorreu em irregularidade passível de dano ao erário, pois contrariou o Art.
6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, haja vista que o responsável
por emitir parecer sobre a prestação de contas do convênio tinha o dever de
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zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas do referido convênio e a
legislação que rege a espécie.
a)
Dos fatos
A Comissão de TCE identificou pagamentos pelo convenente com cheques
não nominais, com recursos oriundos do Convênio nº 001/2014 – SETER,
no valor de total de R$ 61.731,73 com recursos da 1ª parcela, e no valor
total de R$ 29.427,41 com recursos da 2ª parcela.
9
O art. 12, do Decreto Municipal 2709/2010 , veda que os recursos
financeiros do convênio sejam utilizados para pagamentos com cheques
não nominais aos beneficiários.
Contudo, apesar dessa vedação, constata-se que convenente realizou
pagamentos com cheques não nominais utilizando recursos das duas
primeiras parcelas recebidas, no total de R$ 91.159,14.
Além disto, o art. 6º, I do Decreto Municipal 2709/2010, veda efetuar
transferência para entidade que não esteja em situação regular com o
município
Entretanto, apesar da vedação imposta, o Projeto Juventude Ativa efetuou
pagamento com cheques não nominais, bem como mesmo diante das
inconformidades existentes nas prestações de contas apresentadas pelo
convenente, a Sra. Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do
Departamento de Sistema da Informação, Controle e Gestão emitiu
parecer aprovando as prestações de contas, referentes as duas primeiras
parcelas, possibilitando a liberação do pagamento das demais parcelas, e o
Sr. Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda homologou este parecer e determinou a elaboração de
justificativa para pagamento das demais parcelas por indenização, conforme
Parecer e Decisão Administrativa, constante as folhas 13 do documento 56,
contrariando a determinação contida no Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto
Municipal 2709/2010.
b)
Da defesa
Marco Antônio Lima Freire e Mirtis Dettimamm Oliveira
As alegações de defesa apresentada pelo Sr. Marco Antônio Lima Freire e a
Srª Mirtis Dettimamm Oliveira são as mesmas reproduzidas no item anterior,
pois foram apresentadas de uma forma geral, sem indicar especificamente
cada item.
Projeto Juventude Viva
A defesa faz algumas considerações já trazidos no item anterior como o fato
de todos os pagamentos terem sido atestados pelos gestores anteriores, a
devolução genérica de valores se apresenta como medida desproporcional
porquanto os serviços foram prestados pelo defendente, bem como
recebidos pela Administração em sua totalidade, além de não haver
individualização proporcional do suposto dano causado,
Relata, ainda, que a ausência de cheques nominais foi justificada em razão
dos danos sofridos na Agência do Banco do Brasil nº 3167-4 que foi
completamente destruída após uma explosão provocada por bandidos,
sendo que tal constatação ficou assentada nos autos da fase interna da
Tomada de Contas Especial, que apesar de se encontrar no bojo deste
processo, não foi valorada pela Comissão.
Pede, assim, que a valoração das provas carreadas no bojo do processo
preparatório à Tomada de Contas Especial, a fim de que, em atendimento
aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de
legalidade e legitimidade dos atos da Administração, sejam
consideradas/ponderadas as dificuldades e reais circunstâncias que
motivaram o agir do defendente, à vista da comprovada inexistência de
prejuízos e danos ao erário.
a)
Da análise

9

Art. 12 Os recursos financeiros serão mantidos em conta bancária específica, inclusive a contrapartida, quando houver, e os pagamentos
somente poderão ser efetuados mediante cheques nominativos, ordens bancárias ou transferências eletrônica bancária oficial.
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Depreende-se dos autos, que a comissão de tomada de contas do
Município da Serra, ao analisar as prestações de contas referentes às 1ª e
2ª parcelas do Convênio 001/2014, identificou diversos pagamentos com
cheques não nominais aos beneficiários, conforme registro que se extrai do
relatório da comissão da TCE (evento 107):
TABELA DE IRREGULARIDADES E DANOS VERIFICADOS REFERENTE
A PRIMEIRA PARCELA
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VALOR TOTAL DO DANO NO ITEM 2: R$ 61.731,73 (VALOR AINDA NÃO
ATUALIZADO)
VALOR ATUALIZADO DO DANO (REFERENTE AO ITEM NA PRIMEIRA
PARCELA): R$ 113.044,15 (ATUALIZADO ATÉ 12/07/2019)
TABELA DE IRREGULARIDADES E DANOS VERIFICADAS REFERENTE
A SEGUNDA PARCELA
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VALOR TOTAL DO DANO NO ITEM: R$ 29.427,41 (VALOR AINDA NÃO
ATUALIZADO)
VALOR DO DANO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE 12/07/2019: R$
48.785,76
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Em vistas da previsão contida no art. 12 do Decreto Municipal 2709/2010,
que veda que os recursos financeiros do convênio sejam utilizados para
pagamentos com cheques não nominais aos beneficiários, foi imputada o
dano ao erário no total de R$ 91.159,14 (noventa e um mil, cento e
cinquenta e nove reais e quatorze centavos)
A defesa apresentada pelo Projeto Juventude explica que a ausência de
cheques nominais foi justificada em razão dos danos sofridos na Agência do
Banco do Brasil nº 3167-4, que foi completamente destruída após uma
explosão provocada por bandidos, sendo que tal fato já havia sido
informado na fase interna da Tomada de Contas Especial, nos termos que
abaixo se transcreve:

Com relação à explosão mencionada, é possível verificar, após uma rápida
consulta ao site do Google, várias notícias que realmente dão conta da
ocorrência de uma explosão criminosa a uma agência do Banco do Brasil
em Jacaraípe, em novembro de 2015.
Além disso, examinando os registros feitos pela comissão,
consubstanciados nas tabelas que foram reproduzidas neste item, constatase que os cheques não nominais destacados, apresentam para cada valor
indicado no cheque, o respectivo documento (RPA, nota fiscal, contrato de
aluguel, conta de luz, etc) com o correspondente valor.
Assim, registraremos alguns exemplos, após análise detida do item:

Cheques não nominais referentes ao pagamento de aluguel: cheque
não nominal (evento 27, fl. 16), no valor de R$ 2.500,00, refere-se ao
pagamento de aluguel (contrato de aluguel, fl. 14), recibo (evento 15),
cheque não nominal no valor de R$ 1.375,00 (evento 27, fl. 21), contrato de
aluguel (evento 27, fl. 17/19), recibo de aluguel (evento 27, fl. 20), cheque
não nominal no valor de R$ 1.875,00 (evento 27, fl. 26), contrato de aluguel
(evento 27, fls. 27/29), recibo de aluguel (evento 27, fl. 25)

Cheques não nominais com as respectivas notas fiscais com total
correspondência dos valores indicados: cheque não nominal R$ 13.094,37
10
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(evento 27, fl. 31), nota fiscal (evento 27, fl. 30), cheque não nominal R$
1.600,00 (evento 27, fl. 33), nota fiscal (evento 27, fl. 32), cheque não
nominal R$ 2.062,00 (evento 27, fl. 35), nota fiscal (evento 37, fl. 34),
cheque não nominal (evento 27, fl. 37), nota fiscal (evento 27, fl. 36),
cheque nominal R$ 518,12 (evento 27, fl. 42), nota fiscal (evento 27, fl. 41),
cheque não nominal R$ 5.039,35 (evento 27, fl. 48), nota fiscal (evento 27,
fl. 47), cheque não nominal R$ 17.396,70 (evento 27, fl. 50), nota fiscal
(evento 27, fl.49), cheque não nominal R$ 1.130,00 (evento 27, fl. 59), nota
fiscal (evento 27, fl. 53).
Assim, elencamos alguns exemplos, a fim de que se possa esclarecer que
embora tenham sido emitidos cheques não nominais aos beneficiários, para
cada um deles há um documento que se reporta à comprovação do
pagamento da despesa efetuada (RPA, nota fiscal, conta de luz, água,
aluguel e etc).
Ainda, na tabela da comissão de tomada de contas na coluna que trata dos
“detalhes do cheque” há informação de que embora a microfilmagem
apareça nominal a uma pessoa, no verso da microfilmagem de alguns
cheques constaria direcionamento ao Detran-ES.
Não obstante, verifica-se na microfilmagem dos cheques referidos que o
possível direcionamento sugerido pela comissão não há como se confirmar,
até porque o que se extrai do verso dessas microfilmagens é uma série de
números, com uma data, validade e o nome não muito nítido do Detran, que
aparece de forma idêntica em outros cheques, mas que não se pode
constituir em um direcionamento ao Detran, podendo, inclusive, se tratar de
um número de documento de identificação (exemplo: evento 37, fls. 28, 59 e
61):

Destaca-se, sobretudo, que em nenhum momento foi questionado que as
despesas efetuadas não guardavam correlação com o objeto do convênio,
nem tampouco que os serviços que estavam sendo pagos não foram
executados, o que poderia se configurar enriquecimento ilícito da
administração a recomposição de valores que, aparentemente, entende-se
que foram aplicados.
Nesse contexto, extrai-se dos documentos a informação de que “com
relação à execução física, ao que consta do parecer da assistente social da
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SETER, às fls. 747/748, volume II do processo 8987/2015, fora cumprido”
(evento 56, fl. 16).
Destarte, percebe-se que, de fato, o que ocorreu foram erros na emissão
dos cheques não nominais, no entanto, ainda que de natureza grave, não
induzem ao ressarcimento dos valores, mormente, porque não houve
qualquer notícia de desvio destes recursos.
Nesta linha de raciocínio, esta Corte de Contas possui precedentes sobre o
afastamento da imputação de ressarcimento nos casos de danos
presumidos, conforme se extrai dos votos proferidos pelo Ilmo. Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun nos autos dos Processos TC
4014/2009, TC 7042/2009 e TC 5838/2009, que utilizaram como razão de
11
decidir precedentes do STJ .
Face ao exposto, sugerimos a manutenção da irregularidade referente ao
pagamento de cheques não nominais aos beneficiários, deixando de
sugerir, contudo, o ressarcimento dos valores.
3.3. Ausência de devolução de valores não utilizados no convênio
Critérios: art. 10, XI do Decreto Municipal 2709/2010.
a) Responsável: PROJETO JUVENTUDE ATIVA
Conduta: Deixar de devolver valores não utilizados no convênio,
contrariando o art. 10, XI do Decreto Municipal 2709/2010.
Nexo: Ao não devolver valores não utilizados no convênio incorreu a
entidade em irregularidade passível de dano ao erário, haja vista que
tratam-se de recursos públicos.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, haja vista que o convenente
tinha o dever de cumprir todas as cláusulas do referido convênio e a
legislação que rege a espécie.
a)
Dos fatos
A Comissão de TCE identificou saldo remanescente de parcelas recebidas
pelo convenente que não foram restituídos ao município, sendo R$
1.785,50, referente a 1ª parcela do convênio, conforme Parecer Técnico (fl.
11 do evento 39), e R$ 2.102,93, referente a 2ª parcela do convênio,
conforme Parecer Técnico (fl. 03 do evento 51).
O art. 10, XI, do Decreto Municipal 2709/2010, bem como a o § 1º da
Cláusula Oitava do convênio, determinam a obrigatoriedade de restituição
de saldo dos recursos não utilizados ao Concedente.
O Convênio possuía data de vigência até 31/12/2015, contudo, apesar da
obrigatoriedade estabelecida, constata-se que o convenente não realizou a
devolução dos valores não utilizados ao final do convênio, referentes aos
saldos remanescentes das duas primeiras parcelas do Convênio nº
001/2014 – SETER, no valor total de R$ 3.888,43 (três mil, oitocentos e
oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).
Diante do exposto, sugere-se a citação do responsável para que
apresente alegações de defesa e/ou recolha a importância devida, em razão
dos indícios de irregularidade apontados em análise.
b)
Da defesa
Sobre a devolução do “saldo não utilizado”, esclarece que o parecer técnico
da SETER registrou que para a viabilização da execução do projeto nos
meses respectivos às mesmas, houve a utilização e saldo residual pela
entidade defendente, sendo esta a única maneira que viabilizou ao seu
funcionamento.
Traz relatos sobre a autorização para o pagamento por indenização da 3ª e
4ª parcelas do convênio, de modo a demonstrar que a entidade comprovou
a execução das despesas no importe total de R$ 124.022,71, não havendo
qualquer impedimento do seu pagamento.
Resume alegando que da leitura de todos os relatórios apesentados pelo
corpo técnico da SETER, bem como de todo o farto conjunto probatório
carreado aos autos, restou:

11

Recurso Especial nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0).
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I)
Comprovada a devida exatidão e a plena execução do objeto
conveniado.
II)
Comprovado com suficiência que todo o objeto do convênio foi
devidamente cumprido pela entidade, a qual, até o presente momento, arca
com o ônus da inadimplência do Município.
Destaca que o Projeto Juventude Ativa não deu causa a qualquer
irregularidade, e mesmo na época em que a SETER não contava com o
corpo técnico necessário a orientar quanto a todas as formalidades
necessárias ao cumprimento do Decreto 2709/2010, o objeto conveniado
continuou a ser executado pela entidade, inclusive com o aval da SETER,
pois a mesma detém plena ciência de que a eventual paralisação do projeto
ocasionaria prejuízos imensuráveis à formação profissional dos alunos
inscritos.
Faz ainda algumas considerações acerca do dever de observância aos
artigos 22, § 1º e § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Nesse contexto, revela que a Comissão de Tomada de Contas Especial
passou ao largo da nova sistemática adotada pela LINDB, porquanto deixou
de considerar os obstáculos, as dificuldades reais atreladas às
necessidades do defendente, principalmente no que tange:

Que o atraso no repasse das parcelas – por culpa da Administração –
ensejou o pagamento de despesas em atraso por parte do defendente, a
qual, com o aval dos gestores do convênio, efetuou o pagamento de multas
e encargos com recursos públicos;

Que o defendente não deu causa ao atraso das obrigações, ou
melhor que o pagamento da multa e dos juros decorreu da falta de
planejamento dos gestores do convênio, restando mais do que evidente que
a imputação da devolução dos valores ao defendente ressoaria nítido
locupletamento ilícito pela Administração;

Que todas as prestações de contas foram aprovadas e todas as
despesas atestadas pela SETER, reforçando a prevalência dos princípios
da boa-fé, da presunção de legalidade e de legitimidade dos atos da
Administração Pública;

Que a devolução “genérica” de valores – ante a ausência de prova
robusta do efetivo prejuízo à Administração – se subsume em medida
extremamente desproporcional sobretudo porque os serviços foram
executados pelo defendente consoante cronograma e execução e
desembolso, bem como recebidos pela Administração em sua totalidade.
Logo, afirma que a ausência de enfrentamento pontual dessas conjunturas
pela Comissão de Tomada de Contas, eiva de nulidade insanável o
processo administrativo que apurou a responsabilidade.
Diante disso, menciona que a ausência de dolo, do erro grosseiro e da
patente omissão da Comissão em não levar em conta os obstáculos, as
dificuldades reais, e as circunstâncias práticas impostas ao defendente
aliado ao princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo,
evidenciam a insubsistência e total inconsistência da Tomada de Contas
Especial.
Prossegue afirmando que as conclusões obtidas pela comissão da Tomada
de Contas Especial foram baseadas em fatos imprecisos, incertos,
duvidosos e não comprovados, os quais subverteram a lógica da garantia
constitucional da presunção do estado de inocência e do princípio do in
dubio pro reo.
Por tal princípio, alega que deverá o “acusador” provar a autoria do ato
delituoso, pois é vedada a condenação se inexiste as necessárias provas
que ateste o apenamento.
Destaca, também, que a inexistência de provas contundentes afasta a
possibilidade de qualquer punição ao defendente, visto ser necessário para
tal condenação a liquidez e certeza.
De igual modo, relata que sem materialidade e indícios mínimos de autoria,
devidamente comprovadas, fica comprometida qualquer intenção de
penalizar o defendente, que tem em seu favor a presunção de inocência.
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Ressalta a importância de se observar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e individualização das penas.
Traz ainda, jurisprudência e doutrina que militam a favor da aplicação do
princípio in dubio pro reo a fim de corroborar com a tese que busca
sustentar.
c)
Da análise
Extrai-se dos autos que o presente item traz como indicativo de
irregularidade
“Ausência de devolução de valores não utilizados no
convênio” baseado nas informações extraídas do parecer técnico da
SETER, senão vejamos:
(evento 55, fl. 40) - Parecer Técnico do Convênio nº 001/2014 – SETER (2ª
parcela)
Devolver para a conta do município o valor que não foi gasto do recurso
liberado = R$ 109.226,42 (-) valor executado R$ 107.440,92 = R$ 1.785,50
(valor a ser devolvido).
(evento 55, fl. 46) – Parecer Técnico do Convênio nº 001/2014 – SETER (2ª
parcela)
Devolver para a conta do município o valor que não foi gasto do recurso
liberado = R$ 64.702,42 (-) valor executado R$ 62.603,49 = R$ 2.102,93
(valor a ser devolvido).
A entidade Projeto Juventude Ativa, por sua vez, refuta no sentido de que o
objeto do convênio teria sido devidamente executado, inclusive,
mencionando parecer técnico da SETER que alega estar afirmando que
para viabilização da execução do projeto nos meses respectivos às
mesmas, houve a utilização de saldo residual pela entidade defendente.
Não obstante, no mesmo parecer ao qual se reporta a defesa, é possível
extrair as seguintes informações da SETER, quanto ao saldo não utilizado,
(evento 56, fl. 11)
Quanto a justificativa apresentada pela entidade (...) e ainda, quanto a
devolução de saldo não utilizado (valor de R$ 1.785,50) NÃO
ACOLHEMOS, visto que o Decreto Municipal nº 2.709/10 e a cláusula doze
vedam expressamente a utilização de recursos para este fim e determina a
devolução de valores não utilizados.
(evento 56, fl. 3/4):
Quanto à justificativa apresentada pela entidade (...), e ainda, quanto a
devolução de saldo não utilizado (valor de R$ 2.102,93, NÃO
ACOLHEMOS, visto que o Decreto Municipal nº 2.709/10 e a cláusula doze
vedam expressamente a utilização de recursos para este fim e determina a
devolução de valores não utilizados.
Nos pareceres, constam ainda que a entidade propõe a devolução do
recurso após o pagamento das parcelas em atraso, sendo que para tanto,
deverá proceder solicitação em autos apartados para que o pedido seja
submetido à apreciação da Procuradoria Municipal (evento 56, fl. 3 e 11).
Nesse contexto, é possível constatar que o Projeto Juventude Ativa solicitou
a devolução de valores após o repasse de parcelas pendentes, merecendo
destaque o trecho do ofício encaminhado pela entidade (evento 57, fl. 2):
Mesmo considerando que o repasse foi realizado com atraso, visto que o
Decreto Municipal 2709/10 e cláusula 12 vedam a utilização dos recursos
para este fim e também determina a devolução de valores não utilizados.
A entidade propõe a devolução de recursos e eventuais saldos utilizados,
como prevê no convênio 001/2015 firmado com esta Secretaria.
Não obstante, apesar da SETER ter registrado o não acolhimento da
justificativa para a não devolução do saldo do convênio, bem como a própria
entidade ter reconhecido a necessidade dessa devolução, não há nada nos
autos que comprove a restituição de tais valores.
Assim, em que pese todas as alegações da defesa apresentadas, fato é que
não há demonstração factível de utilização do saldo residual para atender à
continuidade do objeto do convênio, nem tampouco a realização da efetiva
devolução dos valores questionados.
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Nesse contexto, não encontra amparo à defesa a alegação de que deverá o
“acusador” provar a autoria do ato delituoso, porquanto o ônus da prova nos
processos desta Corte de Contas cabe a quem gere dinheiro público ou
administra bens ou interesses da comunidade, sujeitando-se à fiscalização
do Estado, ainda que a entidade seja de direito privado, pois recebeu
recursos de origem estatal.
Com efeito, se há informações sobre a não devolução de valores não
utilizados, inverte-se o ônus, cabendo a entidade, portanto, produzir os
meios probatórios que infirmem a constatação feita pela comissão da TCE,
o que no caso não ocorreu.
Deste modo, entendemos pela manutenção da irregularidade, com
respectivo dever de ressarcimento do valor de R$ 3.888,43 (três mil,
oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), equivalente a
1.447,07 VRTE, diante da violação do art. 10, XI, do Decreto Municipal
12
13
2709/2010 , bem como do § 1º da Cláusula Oitava do convênio que
determinam a obrigatoriedade de restituição de saldo dos recursos não
utilizados ao Concedente.
4. 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,
instaurada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal da Serra, para apurar eventuais fatos referentes a atos
ilegais ou antieconômicos detectados na prestação de contas no convênio
n. 001/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal da Serra e o Projeto
Juventude Ativa, sugere-se a manutenção da seguinte irregularidade:
4.1.1 Pagamento de multa e juros de guia da previdência social e
tarifas bancária
Critérios: art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsáveis:
Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda
Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da
Informação, Controle e Gestão
Projeto Juventude Ativa – Convenente
Ressarcimento: 65,75 VRTE
4.1.2 Pagamento com cheques não nominais aos beneficiários
Critérios: Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsáveis:
Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda
Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da
Informação, Controle e Gestão
Projeto Juventude Ativa – Convenente
4.1.3. Ausência de devolução de valores não utilizados no convênio
Critérios: art. 10, XI do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsável: Projeto Juventude Ativa
Ressarcimento: 1.447,07 VRTE
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da Res.
TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1. Rejeitar as preliminares suscitadas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4,
conforme fundamentação constantes naqueles itens.
12

Art. 10 Serão cláusulas obrigatórias nos instrumentos jurídicos pactuados com o Município da Serra, as que definam:
(...)
XI - a obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos da aplicação financeira, ao concedente, na data
de sua conclusão ou extinção; (grifo nosso)
13

CLÁUSULA OITAVA. DA RESTITUIÇÃO (evento 26, fl. 12)
(...)
§ 1º - A CONVENENTE deverá restituir eventual saldo dos recursos ao CONCEDENTE na data da conclusão aqui avençado, exceto quando
se tratar de recurso de provisão, que deverá ser aplicado nas rescisões trabalhistas.
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4.2.2. Acolher parcialmente as razões de justificativas do Sr. Marco
Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda,
Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da
Informação, Controle e Gestão e o Projeto Juventude Ativa – Convenente,
no que se refere ao pagamento de multas e juros de guia previdenciária,
constante do item 3.1, afastando suas responsabilidades, persistindo, no
entanto quanto ao pagamento de tarifas bancárias, cabendo o
ressarcimento solidário dos responsáveis mencionados no valor
correspondente a 65,75 VRTE.
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Marco Antônio Lima Freire –
Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Mirtis Dettmamm
Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da Informação, Controle e
Gestão e o Projeto Juventude Ativa – Convenente, no que tange ao
pagamento de cheques não nominais, constante do item 3.2 desta peça,
sugerindo, contundo, o afastamento do ressarcimento proposto, conforme
fundamentação exposta no referido item.
4.2.4. Rejeitar as razões de justificativas e CONDENAR o Projeto
Juventude Ativa ao ressarcimento no valor equivalente a 1.512,82 VRTE,
com amparo no art. 87, II e V, e 89, da LC 621/2012 em razão do
cometimento da infração que causou dano injustificado ao erário
disposta no item 3.1 (pagamento de tarifas bancárias) e 3.3 (Ausência de
devolução de valores não utilizados no convênio),desta Instrução Técnica
Conclusiva, sendo 65,75 VRTE em solidariedade com o Sr. Marco Antônio
Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Mirtis
Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da Informação,
Controle e Gestão, referente ao pagamento de tarifas bancárias (item 3.1).
4.3. Sugere-se, também, a aplicação de multa individual aos responsáveis
na medida de sua culpabilidade e do dano causado ao erário, com amparo
14
no art. no art. 135, III , da Lei Complementar 621/2012.
[...]”
Parecer do Ministério Público de Contas 02024/2020:
“[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições
institucionais, com fulcro no art. 130 da Constituição Federal c/c art. 3º, II,
da Lei Complementar nº. 451/2008, manifesta-se nos seguintes termos
Em síntese, tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada
pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura da
Serra, para apurar eventuais irregularidades na prestação de contas no
Convênio n. 001/2014 firmado entre a Prefeitura da Serra e o Projeto
Juventude Ativa.
Denota-se da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1283/2020 que o corpo
técnico, depois de contrapostas as justificativas apresentadas pelos
responsáveis aos fatos apontados na Instrução Técnica Inicial – ITI
00956/2019, manteve os seguintes indicativos de irregularidade:
4.1.1 Pagamento de multa e juros de guia da previdência social e
tarifas bancária
Critérios: art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsáveis:
Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda
14

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra
moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário;
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Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da
Informação, Controle e Gestão
Projeto Juventude Ativa – Convenente
Ressarcimento: 65,75 VRTE
4.1.2 Pagamento com cheques não nominais aos beneficiários
Critérios: Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsáveis:
Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda
Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da
Informação, Controle e Gestão
Projeto Juventude Ativa – Convenente
4.1.3. Ausência de devolução de valores não utilizados no convênio
Critérios: art. 10, XI do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsável: Projeto Juventude Ativa
Ressarcimento: 1.447,07 VRTE
Pois bem.
Embora o Ministério Público de Contas concorde com a Instrução Técnica
Conclusiva, no que se refere à manutenção das irregularidades, com as
devidas vênias, divergimos quanto à proposta de, no presente momento
processual, julgar irregulares as contas, devendo os responsáveis, nos
termos do art. 87, §§ 1º e 2º, da LC nº 621/12 – vislumbrada a boa-fé –,
serem cientificados para, em novo e improrrogável prazo, recolherem a
importância devida. Havendo a liquidação tempestiva do débito, o processo
será saneado, julgando-se as contas regulares com ressalva, dando-se
quitação aos responsáveis.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
I – Manter as irregularidades 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3;
II – Rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis e,
diante da existência de dano ao erário, mas vislumbrada a boa-fé,
notificá-los, na forma do art. 87, § 2º, da LC nº 621/12, para que
promovam a liquidação dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias,
atualizados monetariamente, hipótese em que esse Tribunal julgará as
contas regulares com ressalva e lhes dará quitação;
III – ultrapassado o prazo in albis ou verificando-se
recolhimento inferior aos montantes devidos, seja proferido julgamento pela
IRREGULARIDADE das contas, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, a LC
nº. 621/2012, imputando-se aos responsáveis os débitos e aplicando-lhes
multa proporcional ao dano, sem prejuízo da cominação de multa
pecuniária, tudo em conformidade com os artigos 87, IV, 134 e 135, inciso I
e II, do indigitado estatuto legal.
Vitória, 25 de junho de 2020.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”

Ante todo o exposto, corroborando em parte o opinamento da área técnica 15 e in
totum o parecer do Ministério Público de Contas, obedecido todos os trâmites
processuais e legais, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
15

Divergência com a área técnica em relação ao julgamento pela irregularidade neste momento processual, já que diante da
inexistência de comprovada má-fé, bem como a ausência de irregularidade grave, opto pela abertura de prazo para o
ressarcimento, na forma do art. 157, § 3º e § 4º do RITCEES, acompanhando o entendimento do Ministério Publico de Contas,
em seu parecer Ministerial 2024/2020.
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1. DECISÃO TC-922/2021-5
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Manter as seguintes irregularidades:
1.1.1. Pagamento de multa e juros de guia da previdência social e
tarifas bancária
Critérios: art. 6º, I e III, h do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsáveis:
Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda
Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da
Informação, Controle e Gestão
Projeto Juventude Ativa – Convenente
Ressarcimento: 65,75 VRTE
1.1.2. Pagamento com cheques não nominais aos beneficiários
Critérios: Art. 6º, I e art. 12 e do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsáveis:
Marco Antônio Lima Freire – Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda
Mirtis Dettmamm Oliveira – Diretora do Departamento de Sistema da
Informação, Controle e Gestão
Projeto Juventude Ativa – Convenente
1.1.3. Ausência de devolução de valores não utilizados no convênio
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Critérios: art. 10, XI do Decreto Municipal 2709/2010.
Responsável: Projeto Juventude Ativa
Ressarcimento: 1.447,07 VRTE
1.2. REJEITAR as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis;
1.3. NOTIFICAR o Sr. Marco Antônio Lima Freire, a Sr.ª Mirtis Dettmamm
Oliveira e o Projeto Juventude Ativa, ante a ocorrência de dano ao erário e da
inexistência de comprovada má-fé, bem como a ausência de irregularidade grave, ,
na forma do art. 87, § 2º, da LC nº 621/1216 e art. 157, § 3º e § 4º do RITCEES17,
para que, solidariamente, efetuem o ressarcimento ao erário municipal do
montante equivalente a 65,75 VRTE, decorrente do cometimento da irregularidade
“pagamento de multa e juros de guia da previdência social e tarifas bancária”, no
prazo de 30 (trinta) dias, cientificando-lhes que desta decisão preliminar (art. 142, §
1 da LC 621/2012) não cabe recurso, nos termos do art. 398, I e III do RITCEES;
1.4. NOTIFICAR o Projeto Juventude Ativa, ante a ocorrência de dano ao erário e
da inexistência de comprovada má-fé, bem como a ausência de irregularidade grave,
na forma do art. 87, § 2º, da LC nº 621/1218 e art. 157, § 3º e § 4º do RITCEES19,
para que efetue o ressarcimento ao erário municipal do montante equivalente a
1.447,07 VRTE, decorrente do cometimento da irregularidade “ausência de
16

Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
§ 2º Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com
ressalva e dará quitação ao responsável. (Redação dada pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
17

Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 3º Comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar,
deliberação de rejeição das alegações de defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo e improrrogável prazo de
trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado
monetariamente, saneará o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
18
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
[...]
§ 2º Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com
ressalva e dará quitação ao responsável. (Redação dada pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
19

Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 3º Comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, em fase prévia, o Tribunal proferirá, mediante decisão preliminar,
deliberação de rejeição das alegações de defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo e improrrogável prazo de
trinta dias, recolha a importância devida.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado
monetariamente, saneará o processo, se não houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em que o
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
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devolução de valores não utilizados no convênio”, no prazo de 30 (trinta) dias,
cientificando-lhe que desta decisão preliminar (art. 142, § 1 da LC 621/2012) não
cabe recurso, nos termos do art. 398, I e III do RITCEES;
1.5. NOTIFICAR o Sr. Marco Antônio Lima Freire, a Sr. ª Mirtis Dettmamm
Oliveira e o Projeto Juventude Ativa, informando-os que, na forma do art. 157, §
3º e § 4º do RITCEES, a liquidação tempestiva do débito, atualizado
monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e expedirá quitação.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 15/04/2021 - 17ª Sessão Ordinária do Plenário
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Sérgio
Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Procurador-Geral Luis Henrique
Anastácio da Silva.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
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