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Versam os presentes autos sobre Denúncia encaminhada por cidadão em face de
Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal de Marataízes e Carlos Augusto Pereira
da Silva - Secretário Municipal de Administração de Marataízes, com pedido de medida
cautelar, onde relata suposta irregularidade no pagamento de gratificação mensal para
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membros efetivos das comissões de licitações e pregoeiros do poder executivo.
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A peça inicial da denúncia deu entrada nesta Corte na data de 17 de junho de 2021 às
12:40h (Protocolo 14123/2021-6), foram autos encaminhados a este Gabinete para
deliberação na mesma data às 15:31h.
Informa o Denunciante que a Lei Municipal nº 1.482/2012, em anexo, não traz
quantidade definida de servidores para comporem as Comissões de Licitação,
beneficiando indevidamente inúmeros servidores comissionados que têm os seus
vencimentos duplicados, sendo que vários desses nem desenvolvem qualquer ato em
prol da Comissão.
Declara ser inconstitucional a Lei Municipal nº 1.482/2012, mencionando o Parecer
Consulta 00014/2020-8 desta Corte de Contas, a ADI n. 3.706/MS, rel. Gilmar Mendes
de 15.08.2007 e outros, onde se deliberou acerca da inadmissibilidade de concessão
de função gratificada aos ocupantes de cargos em comissão.
Alega ainda que:
- Os servidores efetivos beneficiados ficam exclusivamente voltados para as
atribuições indefinidas da função gratificada;
- A lei não prevê quantidade definida de servidores para comporem as
Comissões de Licitação, e não há qualquer especificação de atribuições das
funções nem estudo de impacto financeiro;
- A Lei Municipal nº 1.482/2012 cria uma nova espécie de cargos
comissionados que, investidos em função gratificada, deixam de atuar nas
suas respectivas atribuições de comissionados e desenvolvem qualquer
outra função que possa ser justificada com a função gratificada.
Demanda a suspensão cautelar dos pagamentos de função gratificada amparados na
Lei Municipal nº 1.482/2012, enquanto os servidores permanecerem na função ou
enquanto não houver provimento final desta Corte, e a abstenção do executivo
municipal de enviar ao poder legislativo projeto de lei visando corrigir a situação fática
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inconstitucional da lei local nº 1.482/12, por ainda estar em vigor a Lei Complementar
nº 173, de 27 de maio de 2020, que proíbe o aumento de despesas.
Por fim, requer que seja demandado ao atual Prefeito que informe a este Tribunal de
Contas a relação de todos os servidores que recebem ou receberam a função
gratificada da Lei nº 1.482/12, dos últimos 05 (cinco) anos, relacionando o cargo efetivo
ou comissionado, a função gratificada, lotação, o montante total pago por servidor de
função gratificada, o montante total pago por servidor de função gratificada, incluindo
seus reflexos.
Considerando os argumentos da petição inicial, por prudência, e diante do permissivo
conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a
matéria, deixei o exame da medida de urgência pleiteada e seus pressupostos para
serem analisados após oitiva dos responsáveis, na forma da Decisão Monocrática
00481/2021-9 (doc.05).
Os gestores resposáveis encaminharam suas justificativas de mesmo teor em reposta
aos Termos de Notificação (Defesa/Justificativa 00670/2021-6 e Defesa/Justificativa
00671/2021-1).
Procedi ao exame dos requisitos de admissibilidade e decidi pelo seu conhecimento na
forma do Despacho 26739/2021-8 (doc. 17).
Foram os autos então encaminhados à área técnica para análise dos fundamentos e
pressupostos da cautelar, o que foi implementado na Manifestação Técnica de
Cautelar 00063/2021-1 (doc. 19).
Desta forma, vieram os autos para análise.
É o relatório.
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2 FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante de eventual
ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como a
sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo descreve que no início ou no curso de qualquer processo, havendo
fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da
decisão de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação,
com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares. Inclusive, em caso de
comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do
Relator.
A concessão de medida cautelar não exige juízo de certeza, mas sim da probabilidade
de que o alegado pelo interessado seja plausível. Até mesmo porque o que se almeja é
assegurar o resultado útil da atuação desta Corte.
Neste sentido, acolho a fundamentação da Manifestação Técnica de Cautelar
00063/2021-1, exarada pelo NPPREV – Núcleo de Controle Externo de Fiscalização de
Pessoal e Previdência, nos seguintes termos:

“[...]
2 DO OBJETO DA DEMANDA
O primeiro ponto trazido pelo Representante diz respeito a suposta impropriedade
na Lei 1.482, de 16 de março de 2012, que instituiu gratificações mensais, no
montante de 100% do salário base, aos servidores designados para comporem as
Comissões de Licitação, na pessoa do Presidente e respectivos membros, ao
Pregoeiro e à Equipe de Apoio.
Informa o Denunciante a Lei Municipal nº 1.482/2012 não definiria o quantitativo
de servidores passíveis de comporem as Comissões de Licitação, terminando
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por beneficiar indevidamente inúmeros servidores comissionados que teriam os
seus vencimentos duplicados, também que vários desses servidores agraciados
com a gratificação nem mesmo desenvolveriam qualquer ato em prol da Comissão.
Como se observa ainda, a norma em referência aduz que a gratificação incide na
remuneração de férias, atestado e 13º salário, cabendo ser concedida ao membro
titular que estiver ausente por qualquer motivo, mesmo sendo esse período
remunerado, como férias, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde e
outros:
Art. 4º O servidor nomeado como suplente da Comissão Permanente de
Licitação ou suplente de Pregoeiro e equipe de apoio do Pregoeiro, quando
designado para substituir seu respectivo titular também fará jus a Gratificação.
§ 1º Terá direito a percepção da gratificação, pelo prazo de seu
afastamento, o membro titular que estiver ausente por qualquer motivo,
mesmo sendo esse período remunerado, como férias, licença -prêmio,
licença para tratamento de saúde e outros, uma vez que o recebimento
desta vantagem se vincula à sua efetiva participação na comissão de licitação.
§ 2º Esta gratificação terá incidência na remuneração de férias, atestado,
13º salário e 1/3 das férias.

Em pesquisa no Diário Oficial do Ente em 12/07/2021, verifica-se que o Município
de Marataízes mantém uma Comissão Permanente de Licitação, uma equipe de
Pregão da Prefeitura e uma equipe de Pregão do Fundo Municipal de Saúde.
A atual Comissão Permanente de Licitação foi nomeada 10/07/2019 e conta com 1
presidente e seu suplente (1) e 7 membros (Decreto-E nº 637, de 10 de julho de
2019);
A atual equipe de Pregão da Prefeitura foi nomeada em 10/07/2019 e conta com 1
pregoeiro e seu suplemente (1) e 8 servidores para comporem a equipe de apoio
(Decreto-E nº 639, de 10 de julho 2019).
A atual equipe de Pregão do Fundo Municipal de Saúde foi nomeada em
10/07/2019 e conta com 1 pregoeiro e seu suplemente (1) e 8 servidores para
comporem a equipe de apoio (Decreto-E nº 638, de 10 de julho 2019).
Como se extrai, a municipalidade nomeou 29 servidores para a Comissão
Permanente de Licitação e equipes de Pregão (da Prefeitura e do Fundo Municipal
de Saúde).
Conforme se extrai dos dados enviados pelo Município de Marataízes a esta Corte
de Contas (Cidades), somente no presente ano de 2021 (janeiro a junho) foram
atribuídas gratificações da Lei nº 1.482/2012, no montante de R$273.257,32, aos
seguintes servidores:
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O último ponto apontado na denúncia diz respeito a que o projeto que deu origem a
Lei Municipal nº 1.482/2012 teria tramitado sem a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro, uma vez que não definiu o número de servidores passíveis
de serem nomeados para as equipes de pregão e comissões de licitação, o que
conduziria, tornando impossível a realização da estimativa.
Como se infere do quadro acima delineado, mesmo em sede de análise preliminar,
tem-se que a Lei Municipal nº 1.482/2012 carrega impropriedades que a maculam
de inconstitucionalidade, com violação aos princípios administrativos do art. 37 da
Constituição Federal e outros dispositivos, pelos seguintes aspectos:


Criação de vantagem de 100% do salário base do servidor para integrantes das
comissões permanentes de licitação, pregoeiro e equipe de apoio sem fixação do
quantitativo máximo de servidores passíveis de serem designados para
comporem as Comissões de Licitação, na pessoa do Presidente e respectivos
membros, do Pregoeiro e da Equipe de Apoio – incompatibilidade como art. 37, X,
da Constituição Federal – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, não se admitindo discricionariedade do chefe do executivo no
estabelecimento do quantitativo de servidores integrante da comissão de licitação,
pregoeiro e equipe de apoio.



Fixação do montante da vantagem em 100% do salário base do servidor, indiferente
à atividade a ser realizada, se de presidente, pregoeiro, membro da equipe de apoio
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do pregão ou membro da comissão de licitação, denotando inobservância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 37, caput, da Constituição
Federal), no sentido de que o montante da vantagem deve ser estipulado alinhado
com as atividades a serem desenvolvidas, como também com os demais valores
praticados na entidade, bem como inobservância ao art. 39, § 1º, I, II e III, da
Constituição Federal – A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de
responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; os
requisitos para a investidura; e as peculiaridades dos cargos.


Criação de vantagem com contornos de função pública (função de confiança),
prevendo incidência sobre o 13º salário, concedida mesmo nas férias e
afastamentos do servidor, o que não coaduna com a natureza jurídica proptem
laborem da vantagem concedida pela Lei Municipal nº 1.482/2012, de remuneração
pecuniária retributiva ou contraprestacional e que se destina, de regra, a
recompensar servidores públicos pelo efetivo exercício de atribuições excepcionais,
que excedam, mas não comprometam aquelas ordinárias afetas ao cargo público
(efetivo) ocupado, ou seja, vantagem vinculada ao exercício de uma atividade
operacional essencial (fazer, executar, responsabilizar-se por uma tarefa ou
serviço adicional, portanto com violação ao art. 37, V, da Constituição Federal: as
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ainda, em atenção
ao inciso XIV do art. 37, também da Constituição Federal, a vantagem concedida
pela Lei Municipal nº 1.482/2012 não se mostra passível de servir de base de
cálculo para outros adicionais ou gratificações que o servidor perceba.



Concessão da gratificação mensal da Lei Municipal nº 1.482/2012 a servidores
comissionados, o que colide com a previsão constitucional do inciso V do art. 37 da
Constituição Federal, que estabelece que seus cargos são destinados
exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

3. DA CAUTELAR
Da análise dos apontamentos trazidos na Denúncia, complementados por pesquisa
no site da transparência e no Diário Oficial do Município de Marataízes, em sede de
exame não exauriente, verifica-se fundamentos para se ter pela ocorrência de
grave lesão ao erário.
Como introduzido acima, a Lei Municipal nº 1.482/2012 carrega impropriedades que
a maculam de inconstitucionalidade, com violação aos princípios administrativos do
art. 37 da Constituição Federal e outros dispositivos constitucionais como os incis os
V e X do art. 37, incisos I,II e III do § 1º do art. 39.
Como sabido, é princípio basilar da Administração Pública que a remuneração dos
servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, não admitindo o ordenamento jurídico pátrio,
com o quantitativo estabelecido discricionariamente pelo chefe do executivo,
a aplicação de lei que prevê vantagem de 100% do salário base do servidor para
integrantes das comissões permanentes de licitação, pregoeiro e equipe de apoio
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sem fixação do quantitativo máximo de servidores passíveis de serem
designados para comporem a Comissão de Licitação (presidente e respectivos
membros), e equipe de apoio do pregoeiro.
Como se extrai dos Decretos-E nº 637, 638 e 639, de 10 de julho de 2019, do
Chefe do Executivo de Marataízes; a municipalidade nomeou, ao mesmo tempo, 29
servidores para a Comissão Permanente de Licitação e equipes de Pregão (da
Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde), lhes atribuindo acréscimo de
remuneração de 100% do salário base, o que denota ainda abuso no número de
concessões da vantagem que dobra a remuneração do servidor.
Para efeito de comparação, a Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,
prevê para o Estado do Espírito Santo que o número de integrantes das comissões
de licitação e do pregão não poderá ser superior a 04 (quatro) efetivos:
Art. 113-A - Aos presidentes e membros das comissões de licitação, aos
pregoeiros e aos membros das equipes de pregão será atribuída uma
gratificação especial, a ser paga mensalmente, observada a seguinte
especificação por modalidade de licitação:
I - concorrência ou tomada de preços - 60 (sessenta) Valores de Referência do
Tesouro Estadual - VRTEs;
II - carta convite - 40 (quarenta) VRTEs;
III - pregão:
a) 60 (sessenta) VRTEs, quando o valor for equivalente à concorrência ou
tomada de preços, e
b) 40 (quarenta) VRTEs, quando o valor for referente à carta convite.
§ 1º A gratificação prevista no “caput” deste artigo, devida aos president es e
pregoeiros, será acrescida de 20 % (vinte por cento).
§ 2º Independente da quantidade de licitação ou pregão realizado por mês, o
pagamento da gratificação prevista no “caput” deste artigo não será inferior a
300 (trezentos) VRTEs e não poderá ultrapassar a 550 (quinhentos e
cinqüenta) VRTEs.
§ 3º Para fins de remuneração da gratificação instituída neste artigo, o
número de integrantes das comissões de licitação e do pregão não
poderá ser superior a 04 (quatro) efetivos.
§ 4º O membro suplente somente receberá a gratificação quando formalmente
designado para substituição durante o período de férias de membro efetivo da
respectiva comissão ou equipe.
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Com isso, verifica-se fundamentos para se ter pela ocorrência de grave lesão
ao erário.
Da mesma forma se verifica risco de ineficácia da decisão de mérito, eis que,
em se aguardando o curso do processo, pela presunção de boa fé dos servidores, o
vencimento pago a maior no período até que seja proferida a decisão final, não se
mostra passível de devolução.
Como disciplinado, no início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal poderá,
de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar
medidas cautelares. Os pressupostos para sua concessão estão dispostos no art.
376 do RITCEES, aprovado pela Res. 261/13:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal poderá, de
ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar
medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.

O inciso I trata o comumente denominado pela doutrina de fumus boni iuris, a
fumaça do bom direito, definido como juízo de probabilidade da existência do
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direito. Na lição dos processualistas Marinoni e Arenhart: 1
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz de que a tutela do
direito provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de
verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre do
perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e
tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento do contraditório e da
convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede
a concessão da tutela de modo urgente.

Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela doutrina como a
probabilidade da irreversibilidade da situação em se aguardando a futura resolução
de mérito. Eis o entendimento de Alexandre Freitas Câmara2:
Como dito anteriormente, o fumos boni iuris não é requisito suficiente para a
concessão da medida cautelar. Outro requisito é exigido, e a ele se dá,
tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora).
Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional cautelar e modalidade de tutela
de urgência, destinada a proteger a efetividade de um futuro provimento
jurisdicional, que está diante da iminência de não alcançar os resultados
práticos dele esperados. E esta situação de perigo iminente que recebe o nome
de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela
cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)

Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um
processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do
tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada,
estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da
tutela jurisdicional cautelar.
Nessa perspectiva, de se ter pela presença dos requisitos autorizadores da
concessão de medida cautelar, para que seja determinado à Prefeitura
Municipal de Marataízes a redução dos servidores beneficiados com a
gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.482/2012 ao quantitativo mínimo de
integrantes fixados pela Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Federal 8.666/93,
ou seja, 3 membros para a comissão de licitação e 4 membros para a equipe de
pregão, até porque é a única interpretação valida da lei municipal em enfoque, uma
vez que não fixou o quantitativo e o seu art. 1º remete atendimento ao estabelecido
na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal 8.666/93:

1

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, Volume 4: Processo
Cautelar. 2ed. São Paulo: RT, 2010, p. 29
2

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Volume III. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010, p. 39
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LEI Nº 1.482, DE 16 DE MARÇO DE 2012.
“DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO MENSAL PARA OS MEMBROS
EFETIVOS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES E PREGOEIROS DO PODER
EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES, Dr. Jander Nunes Vidal no
uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam instituídas gratificações mensais a serem atribuídas aos
integrantes designados para comporem as Comissões de Licitação na
pessoa do Presidente e respectivos membros, ao Pregoeiro e à Equipe de
Apoio, conforme estabelecido na Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal
8.666/93.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Da análise dos apontamentos trazidos na Denúncia, complementados por pesquisa
no site da transparência, no Diário Oficial do Município de Marataízes e dados do
Cidades, em sede de exame não exauriente, verifica-se fundamentos para se ter
pela ocorrência de grave lesão ao erário, bem como pelo risco de ineficácia
da decisão de mérito.
Em consonância com o previsto no art. 376, incisos I e II, do Regimento Interno
desta Corte de Contas (Resolução TC 261/2013), opina-se pela concessão de
medida Cautelar para que seja determinado à Prefeitura Municipal de
Marataízes a redução dos servidores beneficiados com a gratificação prevista
na Lei Municipal nº 1.482/2012 ao quantitativo mínimo de integrantes previstos
pela Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Federal 8.666/93, ou seja, 3 membros
para a comissão de licitação e 4 membros para a equipe de pregão, até porque é a
única interpretação valida da lei municipal em referência, uma vez que não fixou o
quantitativo e o seu art. 1º remete atendimento ao estabelecido na Lei Federal nº
10.520/02 e na Lei Federal 8.666/93;
Sugere-se ainda que os presentes autos caminhem sob o rito sumário, face a
presença dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES, bem como seja
dada CIÊNCIA ao representante do teor da decisão a ser proferida, conforme §7º
do art. 307 do Regimento Interno.
À consideração superior.
Vitória, 13 de julho de 2021.
[...]”
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Na esteira da argumentação procedida pelo NPPREV – Núcleo de Controle Externo de
Fiscalização de Pessoal e Previdência, no caso sob exame, entendo estar presente a
plausibilidade do direito alegado frente a existência do periculum in mora, tendo
em vista que os pagamentos estão sendo efetuados , e do fumus boni iuris no
que se refere às impropriedades da Lei Municipal nº 1.482/2012 que maculam de
inconstitucionalidade, com violação aos princípios administrativos do art. 37 da
Constituição Federal e outros dispositivos, requisitos estes autorizadores da concessão
de provimento cautelar.
Neste sentido, decido por determinar a “redução dos servidores beneficiados com a
gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.482/2012 ao quantitativo mínimo de
integrantes fixados pela Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Federal 8.666/93 , ou
seja, 3 membros para a comissão de licitação e 4 membros para a equipe de pregão,
até porque é a única interpretação valida da lei municipal em enfoque, uma vez que
não fixou o quantitativo e o seu art. 1º remete atendimento ao estabelecido na Lei
Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal 8.666/93” , até ulterior decisão desta Corte de
Contas.
3 DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo para deliberar sobre a matéria, DECIDO:
3.1 ACOLHER a proposta do NPPREV – Núcleo de Controle Externo de
Fiscalização de Pessoal e Previdência, para a CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR, eis que presentes seus requisitos autorizadores, previstos no art. 1º,
XV e art. 124, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012, para que a
autoridade competente reduza o número de servidores beneficiados com a
gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.482/2012 ao quantitativo mínimo de
integrantes fixados pela Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Federal 8.666/93, ou
seja, 3 membros para a comissão de licitação e 4 membros para a equipe de
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pregão, em observância ao seu art. 1º ao estabelecido na Lei Federal nº 10.520/02,
até ulterior decisão desta Corte de Contas;
3.2 NOTIFICAR os Srs. Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal e Carlos
Augusto Pereira da Silva - Secretário Municipal de Administração, para que se
pronunciem no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §3º do art. 307 do RITCEES;
3.3 Nos termos do art. 309 do Regimento Interno, após manifestação dos
denunciados ou transcorrido o prazo acima, sejam os autos encaminhados à área
técnica para elaboração de instrução, no prazo de 15 (quinze) dias;
3.4 Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia da Manifestação Técnica
de 00063/2021-1 por meio digital.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência ao
Denunciante acerca desta Decisão, conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução
TC nº 261/2013.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
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