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COM

RESSALVAS

–

RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso De Reconsideração interposto pelo Sr.
Ronaldo Modonesi Cuzzuol, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de
Aracruz, tendo por escopo tornar insubsistente o Acórdão 565/2019-1 da Primeira
Câmara desta Corte de Contas, que julgou irregulares as suas contas, referente ao
ano de 2012, com base no art. 84, III, “c” e “d”, LC 621/2012, aplicando-lhe multa
de 500 VRTE, na forma do art. 95 da LC 32/1993, legislação vigente à época.
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PROVIMENTO – REFORMAR ACÓRDÃO 565/2019 –

ACÓRDÃO TC-767/2021
lc/fbc

A decisão ora recorrida foi proferida nos autos de Prestação de Contas Anual de
Ordenador do exercício de 2012, instruída pelo Processo TC 7288/2013.
Após a autuação, o processo foi encaminhado ao Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas, ocasião na qual houve a elaboração da Instrução Técnica de
Recurso

(ITR

057/2020-6)

que

apresentou

conclusão

e

proposta

de

encaminhamento no seguinte sentido:
4 CONCLUSÃO
4.1 Com base nas análises feitas, opina-se por CONHECER e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de reconsideração impetrados pelo Sr.
Ronaldo Modenesi Cuzzuol.
4.2 Seja dada ciência da presente manifestação para o atual gestor da CMA
bem como ao Chefe do Executivo e à Procuradoria Geral do Município e da
CMA a fim de que sejam tomadas as providências para a devida
constitucionalização da lei municipal.

Ao após, o feito foi remetido ao Ministério Público Especial de Contas, ocasião em
que foi elaborado Parecer Ministerial nº. 01090/2020, da lavra do Dr. Luciano Vieira,
no qual este manifestou-se “(...) pelo CONHECIMENTO do recurso, nos termos dos
arts. 152, inciso I, e 164 da LC n. 621/12, e, no mérito, seja totalmente
DESPROVIDO, mantendo-se, in totum, a condenação do Acordão TC - 565/2019 –
Primeira Câmara, bem como seja acolhida a proposição da unidade técnica indicada
no item 4.2 da ITR”.
Vieram, em uma primeira oportunidade, os autos ao gabinete deste Relator para
elaboração de voto. Todavia, após designação de pauta, foi realizada sustentação
oral por parte do advogado do Recorrente, na 19ª Sessão Plenária Virtual, em
20/08/2020, razão pela qual o feito foi novamente encaminhado à área técnica para
análise dos novos argumentos trazidos.
Diante disso, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC
elaborou a Manifestação Técnica de Defesa Oral 00067/2021, cuja parte final assim
restou assentada:
3. CONCLUSÃO Por todo o exposto, considerando-se que as teses
apresentadas pelo Sr. Ronaldo Modenesi Cuzzol, por meio de seu
procurador, em sede de sustentação oral não alteram as conclusões
havidas na Instrução Técnica de Recurso 57/2020, cujas razões,
fundamentos e conclusões corroboramos integralmente, em conjunto com
os fundamentos expostos nesta Manifestação Técnica, sugere-se que, após
vistas ao Ministério Público de Contas, proceda-se ao julgamento do feito.
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Reiterou-se, então, a oitiva do Ministério Público Especial de Contas que, por meio
do Parecer Ministerial nº. 2410/2021, ratificou o entendimento contido na
Manifestação Técnica de Defesa Oral 00067/2021e no parecer ministerial
anteriormente expedido de n. 1090-2020.
Por fim, retornaram os autos a este Gabinete para elaboração de Voto.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – PRESSUPOSTOS RECURSAIS
A análise dos pressupostos recursais empreendida por meio do Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas – NRC (evento 09) evidencia a regularidade da
interposição do recurso ora em julgamento.
Denota-se estarem presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos exigidos
pela Lei Complementar nº. 621/2012 e/ou da Resolução TCEES nº. 261/2013, bem
como das legislações suplementares aplicáveis à espécie e a processualística dos
Tribunais de Contas.
Desta forma, entendo que o presente recurso merece ser conhecido.
II. 2 – MÉRITO
No mérito, extrai-se da peça de recurso apresentada pelo Sr. Ronaldo Modenesi
Cuzzuol, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, irresignação
quanto à sua condenação por meio do Acórdão 565/2019-1 da Primeira Câmara
desta Corte de Contas, que julgou irregulares as suas contas, referente ao ano de
2012, com base no art. 84, III, “c” e “d”, LC 621/2012, aplicando-lhe multa de 500
VRTE, na forma do art. 95 da LC 32/1993, legislação vigente à época.
Tal condenação, como acima exposto, decorre da manutenção da irregularidade
constante do item 1.1.1 Pagamento indevido de gratificação por participação em
comissões especiais de trabalho (Item 2.3 da ITC 1501/2017), presente no referido
Acórdão impugnado (Processo TC - 07288/2013).
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As razões contidas no voto proferido pelo Relator, Conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti
da Cunha, condutor do julgamento originário, indicam que a irregularidade subsistiu
no que diz respeito à existência de vedação de exercício de função em comissão
especial, por parte de servidor exercente unicamente de cargo comissionado, nos
termos do art. 11º do Estatuto dos servidores em sua redação original, bem como
pelo fato de que as atividade desenvolvidas pela referida Comissão teriam sido
analisadas como sendo rotineiras das atribuições dos servidores.
Assim, a questão cinge-se na problemática da duplicidade de pagamento, eis que as
atividades desenvolvidas pela Comissão de Desenvolvimento funcional, qual seja,
aquela criada com o intuito de se analisar a progressão e promoção dos servidores
da Câmara, trata-se trabalho rotineiro da Administração, fazendo parte das
atribuições permanentes, ordinárias e corriqueiras do cargo do servidor lotado nos
recursos humanos, com a respectiva remuneração para o desempenho da função.
Neste particular, ao apreciar as razões recursais bem como os fundamentos trazidos
em sede de sustentação oral, verifica-se, em síntese, que o Recorrente pretende
fazer prevalecer a tese de que, quando do julgamento do Acórdão TC-528-2014
(referente ao exercício de 2010/2011, Processo TC - 2093/2012), esta Corte de
Contas teria afastado a mesma irregularidade sob o fundamento de que não fora
observado o efeito cascata no pagamento da gratificação, bem como teria ocorrido o
recebimento de boa-fé dos servidores, o que afastava o dever se ressarcimento.
Ademais, defende que o Tribunal estaria modificando seu entendimento acerca da
aplicação das normas, invocando a observância do art. 23 da Lei 13.655, como
forma de se estabelecer um regime de transição, vez que no julgamento do Acórdão
TC 528-2014, teria esta Corte proferido outro entendimento, analisando a mesma
irregularidade.
Pois bem.
Em que pese a louvável tentativa da área técnica de delinear a irregularidade
perpetrada pela conduta do recorrente, bem como o esforço em demonstrar que o
art. 110 da Lei 2898, de 31 de março de 2006 encontra-se equivocado, é necessário
que o presente caso seja julgado conforme as habitualidades cometidas à época dos
fatos.
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Em sede de análise, pude verificar que a Lei 2.897/2006, em seu art. 37, prevê que
as progressões e as promoções dos servidores serão analisadas por meio de
Comissão, senão vejamos
Art. 37. A Comissão reunir-se-á:
I - para coordenar os procedimentos relativos à avaliação de desempenho
dos servidores, com base nos fatores constantes do Formulário de
Avaliação de Desempenho, objetivando a aplicação do instituto da
progressão, sempre que existir disponibilidade financeira;
II - para coordenar os procedimentos relativos à avaliação de desempenho
dos servidores, com base nos fatores constantes do Formulário de
Avaliação de Desempenho, objetivando a aplicação do instituto da
promoção, sempre que existirem vagas e disponibilidade financeira; III extraordinariamente, quando for conveniente.

Ainda, conforme previsto no art. 38, da Lei 2.897/2006: A Comissão de
Desenvolvimento Funcional terá sua organização e forma de funcionamento
regulamentadas por decreto do Prefeito Municipal de Aracruz.
Tanto a área técnica, quanto o Acórdão objurgado defendem que
(...) embora as progressões e promoções devessem ser realizadas por
uma Comissão, esse trabalho é rotineiro, de modo que os integrantes da
comissão não fazem jus ao recebimento da gratificação. Isso porque
progressões e promoções são situações que ocorrem diuturnamente, não
pontualmente, visto que os diversos servidores ingressam em datas
diferentes e possuem titulações e outros fatores que ensejam seu
1
andamento na carreira em datas diversas.

A assertiva acima transcrita demonstra, expressamente, que tanto o voto condutor
do processo originário quanto a área técnica reconhecem a existência de previsão
legal instituindo Comissão para a realização da análise das progressões e
promoções.
Tem-se ainda que o art. 110, § 1, do Estatuto dos Servidores prevê, expressamente,
a possibilidade de concessão de gratificação de função a servidores comissionados,
senão vejamos
Art. 110. Será concedida gratificação pela participação em órgãos de
deliberação coletiva ou em comissões especiais de trabalho. (Redação
dada pela Lei nº 3529/2011)
§ 1º. Farão jus ao recebimento da gratificação, os servidores efetivos e
comissionados, designados por ato do chefe do Poder Executivo, Poder
Legislativo e Presidente de Autarquias para compor as comissões previstas
no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 3529/2011)

1

Trecho do Acordão recorrido
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Do exposto, é fácil de se notar que o responsável agiu acreditando estar sob o
manto da legalidade, isto é, observando a previsão legal instituída pela própria
Administração – e aqui não entrarei no mérito de a norma estar ou não equivocada –
atuando conforme o que lhe era ordenado.
A subsunção dos fatos à norma decorreu de expressa previsão normativa
encontrada no próprio ordenamento interno. Exigir do agente conduta diversa não
me parece razoável diante do cenário que se apresentava.
Destaco tal fato pois a essência da questão posta em debate nos conduz a julgar o
caso conforme as práticas e normas previstas a época dos acontecimentos.
No caso concreto, ainda que se conclua que as atividades desenvolvidas pela
comissão estivessem abarcadas nas próprias atribuições dos servidores, se tratando
de atividades rotineiras e acarretando em duplicidade do pagamento, fato é que a
Lei 2.897/2006, em seu art. 37, prevê que as progressões e as promoções dos
servidores deverão ser analisadas por meio de Comissão.
Ainda neste aspecto, em que pese a existência de previsão de exceção contida no
art. 110, §2º, Lei nº 3529/2011, que traz o conceito da “Comissão Especial de
Trabalho como sendo aquela nomeada para desempenho de trabalhos especiais,
não compreendidos como aqueles de rotina da Administração Pública Municipal, e
que não seja atribuição do cargo do servidor nomeado, tem-se que o recorrente agiu
acreditando estar totalmente dentro da legalidade, posto que há igual previsão
normativa permitindo o ato que lhe fora determinado, no mesmo sentido.
Toda a redação dos dispositivos acima faz referência expressa ao fato de que os
serviços prestados nas comissões demandavam o pagamento da gratificação e
eram de natureza prevista no ordenamento interno (análise de progressões e
promoções).
Conforme bem pontuado pela área técnica, “embora as progressões e promoções
devessem ser realizadas por uma Comissão”, tal afirmação apenas corrobora com o
fato de que havia expressa previsão legal para a instituição da comissão em debate,
ainda que a norma contenha vício material (em seu conteúdo).
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Outro não poderia ser o entendimento a ser acolhido senão aquele que esteja em
expressa consonância aos novos ditames normativos, quais sejam, aqueles
previstos pela Lei nº 13.655/2018, que trouxe os seguintes artigos novos a LINDB:
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá,
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de
modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. ”
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a
ação do agente.
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou
opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

O órgão julgador deve considerar, portanto, não somente a literalidade das normas
que o administrador tenha infringido, mas deve considerar conjuntamente a estes
atos as dificuldades práticas enfrentadas e que possam justificar de forma razoável
tal violação, hipótese que se amolda inteiramente ao presente caso.
A gestão pública envolve especificidades que devem ser consideradas pelo julgador
para a produção de decisões justas, corretas e proporcionais.
Assim sendo, em vista de entender que o agente agiu com boa-fé e conforme as
normas previstas, seguindo aquilo que lhe era ordenado, não vislumbrando a
possibilidade de lhe exigir conduta diversa, entendo pelo AFASTAMENTO da
presente irregularidade, RECOMENDANDO ao atual gestor da Câmara Municipal de
Aracruz, bem como ao Chefe do Executivo e à Procuradoria Geral do Município e da
Câmara Municipal de Aracruz, que sejam tomadas as providências cabíveis para a
devida constitucionalização da Lei Municipal nº 3529/2011.
Desta forma, compreendo que andou bem a tese de defesa ao adotar o
entendimento acima exposto, acolho o recurso interposto pelo Sr. Ronaldo
Modonesi Cuzzuol, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Aracruz
durante os períodos indicados na exordial, reformando o Acórdão 565/2019-1 da
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Primeira Câmara desta Corte de Contas, Processo 7288-2013, no que toca
especificamente a irregularidade aqui retratada.
Ante o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC-767/2021 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER o presente Recurso de Reconsideração interposto em face do
Acórdão 565/2019, Primeira Câmara desta Corte de Contas e prolatado nos autos
do Processo TC 7288-2013;
1.2. DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões já expostas, reformando o
Acórdão 565/2019, Processo TC 7288-2013, a fim de afastar a irregularidade
prevista no item 1.1 Pagamento indevido de gratificação por participação em
comissões especiais de trabalho (Item 2.3 da ITC 1501/2017), Processo TC 72882013, julgando REGULARES COM RESSALVAS as contas do Sr. Ronaldo
Monedesi Cuzzuol.
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor da CMA, bem como ao Chefe do Executivo e à
Procuradoria Geral do Município e da CMA que sejam tomadas as providências
cabíveis para a devida constitucionalização da Lei Municipal nº 3529/2011.
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
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3. Data da Sessão: 24/06/2021 - 31ª 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, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiro Substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
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