
 

ACÓRDÃO TC-184/2017 - PLENÁRIO 

 

PROCESSO - TC-1883/2012 (APENSO: TC-2682/2012) 

JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEIS - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP, 

CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA, INSTITUTO DE APOIO 

E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL – IADI, JOSÉ 

RAIMUNDO DANTAS, LILIA MARIA CARVALHO DOS 

SANTOS, LUDMILA LUIZA DE MIRANDA, MARCELO 

ROCHA DA COSTA, MARCO ANTONIO NADER BORGES 

E ROSIMARA CARDOSO 

ADVOGADOS - GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB/ES 

11.307), CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB/ES 

18.621), ALESSANDRO DANTAS COUTINHO (OAB/ES 

11.188), ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB/ES 19.073) E 

TALYTTA DAHER RAGEL FORATTINI PEDRA (OAB/ES 

16.120) 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011 – 1) 

REJEITAR A PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA 

LEI 3.098/2010 – 2) CONTAS IRREGULARES – MULTA – 

RESSARCIMENTO – 3) DETERMINAÇÃO –  RECOMENDAÇÃO 

– 4) ARQUIVAR.  
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da CÂMARA MUNICIPAL 

DE GUARAPARI (proc. TC 1883/2012) e de RELATÓRIO DE AUDITORIA 

ORDINÁRIA (proc. TC 2682/2012), ambos referentes ao exercício de 2011, em que 

presidia o legislativo o Sr. José Raimundo Dantas. 

 
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, 

em 27/03/2012, por meio do Ofício OF/CMG-GPO n.º068/2012, protocolo 004085, 

fls. 01-219, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno vigente à época – 

Resolução TC nº182/02, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação. 

 

Com a autuação dos autos, o processo fora remetido para a 6ª Secretaria de 

Controle Externo, que elaborou Relatório Técnico Contábil– RTC nº 308/2012, 

constante às fls.224-247, que deu ensejo à confecção da Instrução Técnica Inicial – 

ITI nº 819/2012 às fls. 250-292, sugerindo a citação dos responsáveis, que foi 

acolhido pelo relator destes autos, à época, Cons. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, fls. 

294-296, nos seguintes termos: 

 

(...) conta (sic) a Instrução Técnica Inicial nº 819/2012 elaborada pela 
6ª Controladoria Técnica sugerindo a citação, conforme segue: 

1 - Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento 
do INSS no Demonstrativo da Dívida Fundada - José Raimundo 
Dantas – Presidente; 

2 - Gastos individuais com subsídios de vereadores: Pagamento de 
subsidio em desacordo com a CF/88 - José Raimundo Dantas – 
Presidente; 

3 - Gasto total do poder legislativo superior ao limite  - José 
Raimundo Dantas – Presidente; 

4 - Terceirização de serviços rotineiros - José Raimundo Dantas – 
Presidente - Marco Antonio Nader Borges – Diretor-Geral - Ludmila 
Luiza de Miranda – Procuradora-Geral; 

5 - Utilização de elemento de despesa incorreto - José Raimundo 
Dantas – Presidente - Marco Antonio Nader Borges – Diretor-Geral - 
Ludmila Luiza de Miranda – Procuradora-Geral; 

6 - Ausência de liquidação de despesas - José Raimundo Dantas – 
Presidente; Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento 
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de Administração e Finanças da CMG - Rosimara Cardoso  - 
Contratada; 

7 - Objeto sem especificação com conseqüente ausência de 
liquidação e de comprovação da efetiva prestação dos serviços - 
José Raimundo Dantas – Presidente; Lilia Maria Santos Venturini – 
Subdiretora  - Cláudia Costa Calenti Suela  Presidente da CPL  - 
Marcelo Rocha da Costa – Procurador-Geral  - Instituto de Apoio e 
desenvolvimento Intersetorial (Iadi); 

8 - Investidura irregular da CPL - José Raimundo Dantas – 
Presidente; 

9 - Recebimento indevido de gratificação - José Raimundo Dantas – 
Presidente; 

10 - Pagamento irregular de verbas - José Raimundo Dantas – 
Presidente. 

11 - Pagamento antecipado de despesa por irregular liquidação - 
José Raimundo Dantas – Presidente - AGAPE Assessoria e 
Consultoria Ltda 

 

O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 56, 

Incisos II e III da Lei Complementar nº LC 621/2012. 

 

Com base no artigo 56, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, 

DETERMINO a CITAÇÃO dos Senhores José Raimundo Dantas – 

Presidente da Câmara de Guarapari, Marco Antonio Nader Borges – 

Diretor-Geral, Ludmila Luiza de Miranda – Procuradora-Geral, Cláudia 

Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e 

Finanças da CMG e Presidente da CPL, Rosimara Cardoso – 

Contratada, Lilia Maria Santos Venturini – Subdiretora, Marcelo Rocha 

da Costa – Procurador-Geral, Instituto de Apoio e desenvolvimento 

Intersetorial (Iadi), na pessoa de seu representante legal, - AGAPE 

Assessoria e Consultoria Ltda, na pessoa de seu representante legal, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem as 

razões que entenderem necessárias quanto aos fatos narrados no 

Relatório Técnico Contábil nº 308/2012 e na Instrução Técnica Inicial 

n° 819/2012 (fls. 250/292) da 6ª Controladoria Técnica, devendo ser 

enviadas cópias do referido Relatório Técnico Contábil, da Instrução 

Técnica Inicial juntamente com o Termo de Citação.  

 

Vitória, 11 de outubro de 2012. 

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas, às fls. 325-
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353 (IADI – Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial), 360-375 (Sra. 

Ludimila - Parecerista), 405-409 (AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda), 558-594 

(Srs. Claudia, Lilia e Marcelo – servidores da CMG), 783-788 (Sra. Rosimara - 

Contratada), 809-828 ( Sr. Marco Antonio – Diretor Geral da CMG) e fls. 856-901 (Sr. 

José Raimundo Dantas – Presidente da CMG).  

 

Após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, a 6ª Controladoria 

Técnica elaborou a Instrução Contábil Conclusiva – ICC 281/2013 (fls. 1469-1473), 

realizando suas considerações para emissão da ITC – Instrução Técnica Conclusiva, 

a qual foi elaborada às fls. 1476-1578 e opinou pela irregularidade das contas da 

Câmara de Guarapari relativo ao exercício de 2011, nos termos abaixo. Vejamos: 

 

6 CONCLUSÃO 

6.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às 

contas do senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara Municipal 

Guarapari, no exercício 2011, chega-se às seguintes conclusões: 

6.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu a 

Instrução Contábil Conclusiva ICC 281/2013 e a Manifestação de fl. 

1477 pela sua regularidade. 

6.1.2 Verificou-se o atendimento a todos os limites legais e constitucionais 

quanto à despesa com pessoal, folha de pagamento, subsídios de 

vereadores e gasto total com poder legislativo. 

6.1.3 Com relação ao Proc. TC 2682/2011/2012, apenso, que trata do 

Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 57/2012, levando em conta as 

análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela 

permanência das seguintes irregularidades: 

6.1.3.1 Terceirização de serviços rotineiros – Processo 2.478/2010 (item 5.4 
desta ITC) 

Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de 
Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e 
Inciso II, da Constituição Federal 

Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

   Ludmila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica 

Ressarcimento: R$ 75.350,00, equivalentes a 35.682,15 VRTE 
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6.1.3.2 Utilização de elemento de despesa incorreto (item 5.5 desta ITC) 

Base legal: § 1.º do Artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 

Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

   

6.1.3.3 Terceirização de serviços rotineiros - Processo 2.522/2011 (item 5.6 
desta ITC) 

Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de 
Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e 
Inciso II, da CF/88. 

Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Ludmila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica 

Ressarcimento: R$ 72.600,00, equivalentes a 34.379,88 VRTE 

 

6.1.3.4 Utilização de elemento de despesa incorreto (item 5.7 desta ITC) 

Base legal: § 1.º do Artigo 18 da Lei Complementar 101/2000  

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

    

6.1.3.5 Terceirização de serviços rotineiros – Processo 2517/2011 (item 5.8 
desta ITC) 

Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de 
Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e 
Inciso II, da CF/88 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Ressarcimento: R$ 6.000,00, equivalentes a 2.841,31 VRTE. 

 

6.1.3.6 Objeto sem especificação com consequente ausência de liquidação e 
de comprovação da prestação dos serviços – Processo 189/2011 (item 5.10 
desta ITC) 

Base legal: Artigos 40, Inciso I, e 55, Inciso I, ambos da Lei 8.666/93; 
artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 

Responsável:  José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e 
Finanças da CMG 

Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora 

Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral 

Ressarcimento: R$ 41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE. 

 

6.1.3.7 Investidura irregular da CPL (item 5.11 desta ITC) 

Base legal: Artigo 51, Parágrafo 4.º, da Lei 8.666/93 

Responsável:  José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

  

6.1.3.8 Recebimento indevido de gratificação (item 5.12 desta ITC) 

Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de novembro de 
2001 
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Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Ressarcimento: R$ 123.050,00, equivalentes a 58.270,59 VRTE 

 

6.1.3.9 Pagamento irregular de verbas (item 5.13 desta ITC) 

Base legal: Princípio da Finalidade e do Interesse Público, esculpido no 
caput do Artigo 32, e Artigo 70, Parágrafo Único, da CE/89; Artigo 37, caput, 
da CF/88, art. 39, § 4º CF  

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Ressarcimento: R$ 220.947,66, equivalentes a 104.630,23 VRTE 

 

6.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV
1
, da Res. 

TC 261/2013, conclui-se opinando por que:  

6.2.1 Seja instaurado incidente de inconstitucionalidade para negar 

exequibilidade à Lei Municipal nº 3.098/10, com fulcro na súmula 347 do 

Supremo Tribunal Federal e nos artigos 1º, XXXV, 176 e seguintes, da lei 

complementar 621/2012;  

6.2.2 Extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade 

passiva em relação ao senhor Marco Antônio Nader Borges, nos itens 5.4 e 

5.6 desta ITC, e à senhora Cláudia Costa Calenti Suela, itens 5.8 e 5.9 

desta ITC, com fulcro no art. 267, VI, CPC, c/c art. 70, da LC 621/2012. 

6.2.3 Sejam julgadas irregulares as contas do senhor José Raimundo 

Dantas – Presidente da Câmara Municipal de Guarapari no exercício de 

2011 pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 6.1.3.2, 6.1.3.4 e 

6.1.3.7 e pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao 

erário disposto nos itens 6.1.3.1, 6.1.3.3, 6.1.3.5, 6.1.3.6 6.1.3.8 e 6.1.3.9 

condenando, solidariamente Ludimila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica, 

Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e 

Finanças da CMG, Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora e Marcelo 

Rocha da Costa – Procurador-geral, Instituto de Apoio e desenvolvimento 

Intersetorial (Iadi) – Contratada, cada qual na medida de sua culpabilidade, 

ao ressarcimento no valor de R$ 539.447,66 equivalente a 255.456,57 VRTE, 

com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 

621/2012; 

                                                 
1
 Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame 

da unidade competente, a elaboração da instrução técnica conclusiva. 

§ 1º A instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente: 

[...] 

IV - a conclusão, com a proposta de encaminhamento. 
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6.2.4 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da 

senhora Ludmila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica, no exercício 

2011, tendo em vista a prática de ato ilegal e que causou dano ao erário 

presentificada nos itens 6.1.3.1 e 6.1.3.3, desta Instrução Técnica 

Conclusiva, condenando-a, solidariamente ao senhor José Raimundo 

Dantas, Presidente da Câmara Municipal, ao ressarcimento no valor de R$ 

147.950,00 equivalentes a 70.062,03 VRTE, com amparo no artigo 84, 

inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012; 

6.2.6 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da 

senhora Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de 

Administração e Finanças da CMG, no exercício 2011, tendo em vista a 

prática de ato ilegal presentificada e que causou dano ao erário no item 

6.1.3.6, condenando-a, solidariamente com José Raimundo Dantas, Lília 

Maria Santos Venturini e Marcelo Rocha da Costa, ao ressarcimento de R$ 

41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso 

III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012; 

6.2.7 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da 

senhora Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora, no exercício 2011, 

tendo em vista a prática de ato ilegal presentificada e que causou dano ao 

erário no item 6.1.3.6, condenando-a, solidariamente com José Raimundo 

Dantas, Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi), Cláudia 

Costa Calenti Suela e Marcelo Rocha da Costa, ao ressarcimento de R$ 

41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE com amparo no artigo 84, inciso 

III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012; 

6.2.8 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do 

senhor Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral, no exercício 2011, 

tendo em vista a prática de ato ilegal presentificada e que causou dano ao 

erário no item 6.1.3.6, condenando-o, solidariamente com José Raimundo 

Dantas, Cláudia Costa Calenti Suela, Instituto de Apoio e desenvolvimento 

Intersetorial (Iadi) e Lília Maria Santos Venturini, ao ressarcimento de R$ 

41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE com amparo no artigo 84, inciso 

III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012; 

6.2.9 Acolher as razões de justificativas de Rosimara Cardoso –  

Contratada, excluindo sua responsabilidade; 

6.2.10 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas 

de Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi) – 
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Contratada, no exercício 2011, tendo em vista a prática de ato ilegal 

presentificada e que causou dano ao erário no item 6.1.3.6, condenando-a, 

solidariamente com José Raimundo Dantas, Cláudia Costa Calenti Suela, 

Lília Maria Santos Venturini e Marcelo Rocha da Costa, ao ressarcimento de 

R$ 41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE com amparo no artigo 84, 

inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012; 

6.2.11 Acolher as razões de justificativas de Ágape Assessoria e 

Consultoria – Contratada, excluindo sua responsabilidade; 

6.3 Por derradeiro sugere-se a aplicação de multa individual aos 

responsáveis, José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara, Ludmila 

Luiza de Miranda – Assessora Jurídica, Cláudia Costa Calenti Suela – 

Chefe do Departamento de Administração e Finanças, Lília Maria Santos 

Venturini – Subdiretora e Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral e 

Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi) – Contratada, a 

ser dosada em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Complementar 

32/93, na medida da culpabilidade de cada um. 

Cumpre ressaltar que há PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL por parte de 

Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial (fl. 352), Ágape Assessoria 

e Consultoria (fl. 408), Cláudia Costa Calenti Suela, Lilia Maria Santos 

Venturini e Marcelo Rocha da Costa (fl.594). 

Vitória, 8 de abril de 2014. 

Janaína Gomes Garcia de Moraes 
Auditora de Controle Externo    
203.519 

 

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que 

se manifestou pelo Parecer de fls. 1592-1595, da lavra do Procurador de Contas, Dr. 

Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando integralmente à Área Técnica nos 

termos da ITC 2391/2014. 

 

Registro, que, mediante o requerimento das partes, oportunizei nas sessões dos 

dias 06/12/2016 e 14/02/2017 a realização de sustentação oral. Contudo, sem êxito 

haja vista as partes terem mantidas silentes ao pregão. 

  

É o relatório. Passo a fundamentar. 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:88323-569B5-49448



ACÓRDÃO TC-184/2017 

rg/lr 

  

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUARAPARI e de RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA, 

ambos referentes ao exercício de 2011, cuja gestão foi de responsabilidade do 

senhor José Raimundo Dantas. 

 

Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros da PCA/2011, concluiu a 

Instrução Contábil Conclusiva ICC 281/2013 e a Manifestação de fls. 934 e 1477 por 

sua regularidade.  

 

Verifica-se que, portanto, que a Prestação de Contas Anual da Câmara de Guarapari 

no exercício de 2011 atendeu a todos os limites legais e constitucionais quanto à 

despesa com pessoal, folha de pagamento, subsídios de vereadores e gasto total 

com poder legislativo. 

 

O feito encontra-se devidamente instruído, todos os trâmites legais e regimentais 

foram observados, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

Quanto ao processo de Auditoria Ordinária, processo TC 2682/2012, 

preliminarmente, cabe trazer a baila o incidente de inconstitucionalidade suscitado, 

referente ao pagamento de verbas indenizatórias aos Vereadores da Câmara 

Municipal de Guarapari decorrente dos denominados auxílios alimentação, saúde e 

combustível, instituídos pela Lei Municipal nº 3098/2010, o qual entende a área 

técnica afrontar diretamente o estabelecido no §4º do artigo 39 da CF/88 e o artigo 

70, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

 

A Lei Municipal nº 3098/2010, estabelece: 

 

Art. 1° Ficam instituídas verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar, destinadas exclusivamente ao ressarcimento das 

despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, 

conforme termo de ajuste firmado pelo Poder Legislativo Municipal 
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com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo em atuação 

no Município de Guarapari. 

 

Parágrafo único - As verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar serão compreendidas mensalmente para efeito 

de ressarcimento e se submeterão aos limites especificados por 

esta lei. 

 

Art. 2º Compreendem como verbas indenizatórias do exercício 

parlamentar: 

 

I - Auxílio alimentação/refeição, no valor mensal de R$ 700,00 

(setecentos Reais); 

 

II - Despesa com combustíveis e lubrificantes, no valor mensal de 

R$ 600,00 (seiscentos Reais); 

 

III - Despesa com saúde, no valor máximo de R$ 400,00 

(quatrocentos Reais); 

 

§ 1º Os valores previstos nos incisos do caput deste artigo 

poderão ser corrigidos anualmente, por Resolução, para fins de 

reposição das perdas inflacionárias, mas vedada tal reposição 

quando o somatório dos valores de tais verbas resultar em valor 

que ultrapasse a 90% (noventa por cento) do subsídio mensal dos 

vereadores. 

 

§ 2° Os valores correspondentes às verbas indenizatórias 

previstas nos incisos I e II deste artigo não dependerão de 

prestação de contas e serão creditados, na conta corrente de cada 

vereador, até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

 

Como se observa do teor da redação do parágrafo único, artigo primeiro, o 

pagamento das ditas verbas indenizatórias seria “compreendidas mensalmente 

para efeito de ressarcimento”. 

Registra-se que a Lei Municipal nº 3.098/2010, que institui verbas indenizatórias 

foram concebidas a partir do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) estabelecido entre 

o Poder Legislativo Municipal e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com 

atuação no Município de Guarapari. 

Nota-se que o referido TAC pactuado pôs fim a Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade, impetrado pelo próprio Ministério Público Estadual com atuação em 

Guarapari, que buscava a Inconstitucionalidade da Lei 2.944/2009 que tratava sobre 

verbas indenizatórias na Câmara. 
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Conclui-se que a nova Lei promulgada, nº 3.098/2010, elaborada com base no TAC 

acordado, deixou de prever as despesas com ligações de telefone fixo ou móvel e as 

despesas com correspondências postais no rol de verbas indenizáveis, antes 

previstas na Lei nº 2.944/2009, alvo da ação de inconstitucionalidade. Entretanto, o 

TAC não adveio com o preciosismo de trazer a forma em que se deveria executar os 

pagamentos, se em pecúnia ou outras formas, mas tão somente o valor 

correspondente a cada verba estipulada. 

Deste modo, embora o TAC fosse omisso quanto ao modo de concessão desses 

benefícios, denota-se da legislação que amparou o pagamento desses auxílios que 

ela poderia vir mais alinhada aos princípios administrativos e constitucionais, sem 

desvirtuar a natureza jurídica da verba indenizatória, devendo, ainda, ser um 

instrumento legal apto a prevenir a ocorrência de abusos decorrentes de 

interpretação errônea da legislação, os quais asseguraram o direito aos benefícios 

que devem ser, de fato, de reembolso. 

 

A concessão do auxílio alimentação, por exemplo, poderia ser concedida por meio 

de cartão alimentação e os veículos, de uso dos parlamentares decorrente do 

exercício das funções legislativas, serem abastecidos em postos de combustíveis, 

cujas redes credenciadas fossem vencedores em processo licitatório. Essa 

alternativa atenderia os fins que se almeja à concessão dessas verbas sem afrontar 

dispositivo constitucional. 

 

Claro, que estamos analisando um caso concreto. Portanto, o que está aqui definido 

foi construído com as particularidades desse caso concreto, que inclusive havia um 

TAC firmado, bem como em consonância as bases legais e constitucionais, 

respeitando em especial, o princípio da segurança jurídica.  

 

Deste modo, o que está decidido aqui não vale automaticamente para outras 

situações que dependerão da análise específica da situação que haverá de ser 

avaliada frente a cada peculiaridade. 

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:88323-569B5-49448



ACÓRDÃO TC-184/2017 

rg/lr 

  

No exame da Prestação de Contas da Câmara de Guarapari do exercício anterior 

(2010), em que também fui o relator do processo, no voto faltou abordar algo que 

deve ser implementado no plano prospectivo que é a necessidade de controle.     

 

Nesse contexto, é necessário que a Câmara adeque sua legislação para que as 

verbas de alimentação e combustível não sejam pagas em pecúnia ao parlamentar, 

mas sim por meio de cartão de rede credenciada, cuja qual tenha sido sagrada 

vencedora em processo de licitação. 

 

De todo modo, o fato de tais verbas terem sido creditadas diretamente na conta 

corrente dos favorecidos, não tem o condão de transmudar a natureza indenizatória, 

vez que foram observadas a exigências legais para o seu pagamento – atrelados 

exclusivamente às despesas realizadas pelo exercício da atividade pública, prevista 

em Lei. Não está caracterizada quaisquer espécies de gratificação, adicional, abono, 

prêmio, verba de representação ou outra natureza remuneratória, previstos no § 4º 

do art. 39 da Constituição Federal, mas sim de verba indenizável, o que é 

constitucional. 

 

Por todo exposto, embora nesse aspecto eu expeça DETERMINAÇÃO para o 

aprimoramento na concessão desses benefícios em consonância às boas práticas 

de gestão, não vislumbro afronta à Constituição Federal, motivo pelo qual, divirjo da 

área Técnica e do Ministério Público de Contas, e voto por REJEITAR a preliminar 

suscitada e por consequência afastar o ressarcimento imputado no item 5.13 da ITC. 

 

1 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES  

Salvo as irregularidades que foram analisadas na ITC sob os itens 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, 

cujas quais serão tratadas em tópico próprio neste voto, as de número 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 abordadas pela área técnica na 

Instrução Técnica Conclusiva 2391/2014, seguida de mesma posição pelo Órgão 

Ministerial, acompanho integralmente a manifestação firmada e valho-me para 

VOTAR com a mesma razão de decidir exarada na fundamentação da mencionada 

ITC, fls. 1476-1578, que abaixo reproduzo: 
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3  OUTROS PROCESSOS 

3.1  Processo TC 2682/2012 – Relatório de Auditoria Ordinária 

Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Câmara Municipal de 

Guarapari em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária 

59/2012 (fls. 01/03), referente ao exercício de 2011, cuja gestão foi de 

responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas. 

Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 57/2012 

(fls. 04/51e documentos), em que foram identificadas possíveis 

irregularidades com base nas quais foi elaborada a Instrução Técnica 

Inicial ITI 819/2012, que acrescentou as irregularidades verificadas no 

exame da prestação de contas anual. 

Com base nessa ITI 819/2012, houve a citação e a apresentação de 

justificativas dos responsáveis, conforme acima narrado, tendo o feito 

seguido o rito regimental, culminando no encaminhamento a este Núcleo 

para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva.  

4 PRELIMINARES 

4.1 Ilegitimidade Passiva de servidor pelo ato de solicitar a contratação 

de serviço 

Análise 

Consabidamente, a legitimidade da parte consiste em condição da ação, 

permitindo que o mérito de determinada demanda seja examinado pelo 

julgador. As condições da ação constituem-se em questões prévias, que 

devem, logicamente, ser apreciadas antes do mérito. 

As questões prévias, como ensina Flávio Cheim Jorge
2
, são gênero que 

comporta duas espécies: as preliminares e as prejudiciais. Estas são 

aquelas questões cujo resultado do julgamento influenciará o mérito da 

irregularidade, como é o caso da declaração de (in)constitucionalidade; 

aquelas, por sua vez, não têm o mesmo condão, mas, uma vez superadas, 

possibilitam o exame do mérito. 

A legitimidade da parte, como preliminar que é, deve anteceder o exame 

das irregularidades, na medida em que, acaso ausente, impedirá a 

                                                 
2
 JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. Revista dos Tribunais: 6 ed. São Paulo, 

2013, p. 71. 
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apreciação do mérito quanto ao ilegítimo, não havendo que se falar em 

afastamento ou manutenção da irregularidade em face dele. 

No Direito Civil, segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa, 

ou ad causam, decorre da verificação da pertinência entre a parte e “o 

direito abstratamente invocado, a afirmação do autor, de tal forma que o juiz 

possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão”
3
. Já no âmbito 

de atuação desta Corte, em que prevalecem os ramos do Direito Público, a 

legitimidade será aferida conforme a possibilidade de determinada pessoa, 

em um dado contexto, influir na formação do fato administrativo, 

ocasionando, com sua conduta (comissiva ou omissiva), algum dano 

potencial à legalidade, legitimidade ou economicidade no uso dos bens 

públicos. 

Assim, para que alguém seja legítimo para figurar no polo passivo dos 

processos que tramitam nesta Corte, é necessário que sua conduta tenha 

tido o potencial de causar, mesmo que somada à conduta de outras 

pessoas, a irregularidade. Se houver tal potencialidade, a parte será 

legítima, ainda que, no exame de mérito, imponha-se o afastamento da 

irregularidade. Por outro lado, se nem mesmo abstratamente a conduta da 

parte, naquela conjuntura específica, for capaz de desencadear a 

ocorrência da irregularidade, estaremos diante de um caso de ilegitimidade 

passiva. 

Por isso, em princípio, possuem legitimidade para figurar no polo passivo 

dos processos que tramitam neste Tribunal de Contas todos aqueles 

elencados no rol do art. 5º, da Resolução TCE-ES nº 261/2013
4
, bem como 

                                                 
3
 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático Processual Civil. Atlas: 17 ed. São Paulo, 2013, p. 55. 

4
 Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 

I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o art. lº, inciso IV deste Regimento, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o 
Estado ou os  Municípios respondam, ou que, em nome deles, assuma obrigação de natureza 
pecuniária; 
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário; 
III - os dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista constituídas com recursos 
do Estado ou de Município; 
IV - os dirigentes ou liquidantes de empresas encampadas ou sob intervenção ou que, de qualquer 
modo, venham a integrar, provisória ou permanentemente, o patrimônio do Estado, do Município ou 
de qualquer entidade pública Estadual ou Municipal; 
V  - os responsáveis pelas contas dos consórcios públicos, de que o Estado ou Município participe, de 
forma direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo; 
VI - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam 
contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social; 
VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município, 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres; 
VIII  - os responsáveis pela aplicação dos recursos provenientes de compensações financeiras ou de 
indenizações recebidas pelo Estado ou pelos Municípios; 
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os indicados no parágrafo único do art. 70 da CF e da CE/ES, haja vista 

que, em tese, participam, de forma determinante, da formação do fato 

supostamente irregular, devendo, então, por ele responder. Imprescindível, 

também, para averiguar a legitimidade da parte, o exame do que dispõe a 

lei sobre o plexo de competências do agente e/ou de sua efetiva 

participação nos eventos, ainda que não respaldada pela lei que fixa seu 

círculo de competência ou diante de sua inexistência
5
.  

Embora tais delineamentos da matéria possam trazer algum norte, é certo 

que a distinção entre quando se estará diante de um caso de (i)legitimidade 

da parte ou mérito da irregularidade não é tarefa fácil, não sendo possível 

criar regra geral aprioristicamente aplicável. Sendo assim, o exame da 

legitimidade da parte ocorrerá sempre casuisticamente, diante da situação 

posta.  

No presente caso, o senhor Marco Antônio Nader Borges, ocupante do 

cargo de Diretor-Geral da Câmara, foi chamado a responder perante esta 

Corte em virtude de: i) ter solicitado a contratação de assessorias de gestão 

de recursos humanos e contábil em desatenção aos cargos existentes na 

Câmara e à necessidade de concurso público (itens II.1.1 e II.2.1 da ITI 

281/2013) e ii)  autorizar contratação cujo elemento de despesa era 

                                                                                                                                                         
IX - os responsáveis pela administração da dívida pública; 
X - os responsáveis pelo registro e pela escrituração contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, 
bem como das operações de gestão dos negócios públicos nas entidades mencionadas no art. 1º, 
inciso IV deste Regimento, bem como da fiscalização, da execução e da exação dos registros 
procedidos; 
XI  - os que ordenem, autorizem ou ratifiquem despesas, provenientes de recursos públicos, inclusive 
por delegação de competência, promovam a respectiva liquidação ou efetivem seu pagamento; 
XII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das 
comissões julgadoras dos atos licitatórios, nos termos do art. 51, § 3º, da Lei nº 8.666/93, e os 
pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade;  
XIII - os responsáveis pela aprovação das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; 
XIV - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo, até o limite do 
valor do patrimônio transferido, nos termos do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal; 
XV - os representantes do Estado, dos Municípios ou do Poder Público na assembleia geral das 
empresas estatais e sociedades anônimas de cujo capital o Estado, os Municípios ou o Poder Público 
participem, solidariamente com os membros dos conselhos fiscal e de administração, pela prática de 
atos de gestão ruinosos ou liberalidade à custa das respectivas sociedades; 
XVI - os órgãos, repartições, grupos de trabalho, delegações ou pessoas do Estado ou dos  
Municípios que, fora dos respectivos territórios, integrem seu aparelhamento administrativo ou 
respondam por seus interesses pecuniários públicos; 
XVII - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização 
por expressa disposição de lei. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso  XII deste artigo os atos e manifestações dos 
advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994, em face da disposição contida 
no § 3º do seu artigo 2º. 
5
 Quando o responsável é particular, não há que se falar em esfera de competência fixada por lei, o 

que não exclui sua responsabilidade perante as Cortes de Contas. 
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incorreto (item II.1.2 da ITI 281/2013). Confiram-se os termos da ITI 

819/2012: 

II.1.1 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS 

Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da CMG). 

Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada em 
assessoria e consultoria nos serviços de gestão de pessoal no setor público, 
para atendimento das necessidades do Departamento de Recursos 
Humanos, sem atentar para a existência, na estrutura administrativa da 
CMG, de pessoal incumbido dessas atribuições, incorrendo no 
descumprimento do caput e do Inciso II do Artigo 37 da CF/88. 

 
II.1.2 - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO 

Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da CMG). 

Conduta/Nexo – Autorizar a contratação em questão sob o elemento de 
despesa “Serviços de Consultoria”, infringindo o que dispõe o Parágrafo 1.º 
do Artigo 18 da LRF. 

 
II.2.1  - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS 

Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da CMG). 

Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada em 
consultoria contábil, sem atentar para a existência, na estrutura 
administrativa da CMG, de pessoal incumbido dessas atribuições, 
incorrendo no descumprimento do caput e do Inciso II do Artigo 37 da 
CF/88. 

De acordo com a Lei Municipal nº 2.560/2005, são atribuições da Diretoria 

Geral: 

ANEXO IV 
(Art. 1º) 

  
Definições das atribuições Genéricas das áreas que compõem a 
estrutura organizacional e funcional da Câmara Municipal de 
Guarapari. 
  

DIRETORIA GERAL 
·    Controle de atuação dos departamentos e coordenação de suas atividades; 
·    Controle superior da execução orçamentária da gestão financeira e 

patrimonial; 
·    Controle superior da formulação da política de recursos humanos. 

Cotejando, então, sua conduta com o âmbito de suas atribuições, verifica-se 

sua ilegitimidade passiva no presente processo. Isso porque, quanto às 

irregularidades II.1.1 e II.2.1, o mero ato de solicitar determinada 

contratação não se reveste, por si só, de ilegalidade, mormente se se 

considerar que o Diretor Geral da Câmara de Guarapari não tem poder para 

decidir se a contratação deverá ser ou não realizada, estando sua 

solicitação submetida ao crivo do superior, que poderá indeferir seu pedido. 
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Poder-se-ia cogitar em sua responsabilidade caso a solicitação tivesse se 

baseado em dados manipulados ou motivação falsa, que induzissem o 

ordenador de despesas a erro, ou quando se originassem de sua desídia 

culposa com a coisa pública. Ocorre que, na presente hipótese, o ordenador 

de despesas tinha ciência da situação do quadro de funcionários do órgão, 

não tendo sido ludibriado pelo Diretor-Geral. Ademais, ao ordenador de 

despesas/Presidente do órgão competia corrigir a situação, realizando 

concurso público para que os serviços fossem realizados por servidores 

efetivos ou acometendo a execução das tarefas aos servidores 

comissionados. 

A verificação se certa contratação pode ou não realizar-se é atribuição da 

autoridade competente na estrutura do órgão, amparada pela manifestação 

da assessoria jurídica (art. 38, VI da Lei nº 8.666/93), não de quem, diante 

de uma necessidade de serviço, solicita-a.  

Por esses motivos, entende-se que, com efeito, há ilegitimidade passiva do 

senhor Marco Antônio Nader Borges no que tange às irregularidades 

dispostas nos itens II.1.1 e II.2.1 da ITI 281/2013. 

Quanto à irregularidade narrada no item II.1.2, entende-se que também a 

utilização do elemento de despesa correto foge da esfera de competências 

do Diretor-Geral, que, embora exerça o controle superior da execução 

orçamentária da gestão financeira e patrimonial, não tem necessariamente o 

conhecimento técnico específico para enquadrar a despesa em uma ou 

outra espécie, sobretudo tendo em vista que a efetiva classificação da 

despesa foi realizada, de fato, por outrem. 

Destarte, sugere-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do senhor 

Marco Antônio Nader Borges nas irregularidades dispostas nos itens 

II.1.1, II.1.2 e II.2.1 da ITI 819/2012, extinguindo-se o processo sem 

resolução de mérito quanto a ele, com fulcro no art. 267, VI, CPC, c/c 

art. 70, da LC 621/2012. 

Valemo-nos do mesmo substrato teórico para reconhecer também a 

ilegitimidade passiva da senhora Cláudia Costa Calenti Suela, Chefe do 

Departamento de Administração e Finanças da CMG, nos itens II.3.1 e 

II.4.1, visto que sua conduta também foi a de solicitar a contratação de 

assessoria. Vejamos: 

II.3.1 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS 
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Base Legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de 
Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e 
Inciso II, da CF/88. 

Responsáveis 

Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Chefe do Departamento de 
Administração e Finanças da CMG). 

Conduta/Nexo – Solicitar ao Presidente da Câmara a contratação de 
empresa especializada em consultoria contábil durante o mês de janeiro, 
sem atentar para a existência, no Legislativo municipal, de pessoal 
incumbido dessas atribuições, incorrendo no descumprimento do caput e do 
Inciso II do Artigo 37 da CF/88. 

II.4.1 – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS 

Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de 
Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e 
Inciso II, da CF/88. 

Responsáveis 

Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Chefe do Departamento de 
Administração e Finanças da CMG). 

Conduta/Nexo – Solicitar ao Presidente da Câmara a contratação de 
profissional ou empresa visando à realização de estudo para a readequação 
da estrutura administrativa da CMG, sem atentar para a existência, no 
Legislativo municipal, de pessoal incumbido dessas atribuições, incorrendo 
no descumprimento do caput e do Inciso II do Artigo 37 da CF/88. 

Esclareça-se que não houve pedido por parte da Chefe do Departamento de 

Administração e Finanças da CMG para extinção do feito sem resolução do 

mérito em relação a si por ilegitimidade passiva, porém, como as condições 

da ação são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e em 

qualquer grau de jurisdição (art. 267, §3º, CPC), sugere-se a declaração da 

ilegitimidade passiva da senhora Cláudia Costa Calenti Suela na 

irregularidade disposta nos itens II.3.1 e II.4.1 da ITI 819/2012, 

extinguindo-se o processo sem resolução de mérito quanto a ela, com 

fulcro no art. 267, VI, CPC, c/c art. 70, da LC 621/2012. 

4.2 Ilegitimidade Passiva do Parecerista Jurídico 

Análise 

Pretende o justificante sua exclusão do polo passivo da presente demanda 

fiscalizatória aduzindo que os pareceres jurídicos que emitiu possuem 

natureza meramente opinativa, não vinculando a decisão a ser tomada pelo 

Administrador.  

Em que pese haver grande controvérsia doutrinária acerca da possibilidade 

ou não de responsabilização do parecerista jurídico, mormente no âmbito 
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jurídico-administrativo, é devida a responsabilização do parecerista jurídico, 

desde que atendidas os requisitos abaixo tratados. 

Inicialmente, há que se registrar que conforme determinação contida no art. 

131, caput e § 2º c/c art. 132, ambos da Constituição Federal de 1988, os 

Procuradores Públicos (advogados públicos) deverão ser investidos no 

cargo mediante aprovação em concurso público de provas e títulos e sua 

atribuição é de representação judicial e extrajudicial do Ente Federado e dos 

órgãos da administração indireta e subsidiárias, além de assessoria e 

consultoria jurídica do Poder Executivo. 

Por outra vertente, nota-se que conforme disposto no art. 133, da 

Constituição Federal de 1988, “O advogado é indispensável à administração 

da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 

profissão, nos limites da lei.”. 

Destarte, o comando Constitucional se repete no art. 2º, § 3º, da Lei 

Nacional nº 8.069/94
[1]

, conhecida como Estatuto da Advocacia, e, ainda, no 

Parágrafo Único do art. 5º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
[2]

. 

Assim, de plano, podemos concluir que a própria Constituição Federal de 

1988 faz expressa distinção entre os “advogados públicos”, que são os 

Procuradores da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e, por simetria, 

dos Municípios e entidades da administração indireta, previstos e 

regulamentados no Capítulo IV, Seção II, art. 131 e art. 132, dos 

“advogados” que atuam no âmbito privado, conforme previsão contida na 

Seção III, do mesmo Capítulo IV, da Constituição Federal de 1988, haja 

vista estarem, via de regra, submetidos a regramentos jurídicos diversos 

(público e privado). 

Contudo, importante registrar que referidos dispositivos Constitucionais e 

infraconstitucionais não contemplam aqueles que emitem pareceres técnico-

                                                 
[1]

 Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. 
(...) 
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites 
desta lei. 
 
[2]

 Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 
(...) 
XVII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das 
comissões julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores 
dos atos de dispensa ou inexigibilidade. 
Parágrafo único.. Excetuam-se do disposto no inciso XVII deste artigo os atos e manifestações dos 
advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994, em face da disposição contida 
no § 3º do seu artigo 2º. 
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jurídicos que não sejam advogados ou procuradores federais, estaduais ou 

municipais devidamente investidos nos respectivos cargos públicos 

mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, e, ainda, 

aqueles profissionais que também emitem pareceres técnicos no âmbito 

administrativo, a exemplo dos engenheiros, contadores etc. 

Destarte, a prerrogativa de usar a denominação “advogado” e o exercício da 

advocacia no território brasileiro é privativa daqueles profissionais 

regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, incluindo os 

integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda 

Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias 

Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas 

entidades de administração indireta e fundacional, a teor do disposto no art. 

3º, e § 1º, da Lei 8.906/94
[3]

. 

Neste contexto, observa-se que a denominação de “advogado público” está 

estritamente afeta àqueles profissionais integrantes dos cargos e empregos 

públicos de carreira dos Entes Federados e órgãos públicos da 

administração indireta e fundacional, a teor do disposto no art. 131 e § 2º c/c 

art. 132, ambos da Constituição Federal de 1988 e no art. 3, § 1º, da Lei 

Nacional nº 8.906/94. 

Assim, o disposto no art. 5º, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 

621/2012, não se aplica àqueles que prestam assessoria jurídica ao 

Poder Público cujas contratações/investidura não tenha sido feita na forma 

determinada no art. 37, inc. c/c art. 131, § 2º e art. 132, todos da 

Constituição Federal de 1988. 

Ademais, há que se registrar que dentre os atos administrativos descritos no 

inc. XVII, do referido art. 5º, da Lei Complementar nº 621/2012 não estão 

compreendidos aqueles praticados pelo advogado público ou mesmo 

que possuam natureza de ato privativo de advogado, de modo que a 

regra do parágrafo único do mesmo art. 5º, da LC nº 621/2012 se mostra 

manifestamente inócua em relação aos advogados públicos. 

                                                 
[3]

 Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado 
são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que 
se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, 
da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. 
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O ato atribuível à responsabilidade do advogado público é pelo exame e 

aprovação do edital, minutas de contratos, acordos, convênios ou ajustes 

(art. 38, parágrafo único da Lei 8666/93) e o parecer jurídico sobre a 

licitação, dispensa ou inexigibilidade (art. 38, Inciso VI da Lei 8666/93). 

Contudo, sem embargo das previsões constitucionais e legais acima 

delineadas, o Ordenamento Jurídico Brasileiro não é condescendente com a 

inimputabilidade, a irresponsabilidade absoluta de qualquer pessoa ou 

categoria profissional, especialmente dos advogados, sejam públicos ou 

privados, pelo fato de estarem devidamente inscritos nos Quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a regra geral de 

responsabilização por atos ilícitos, especialmente aqueles que possam 

causar danos a terceiros. 

Por outra vertente, cumpre registrar que o Tribunal de Contas da União – 

TCU já firmou seu entendimento acerca da possibilidade de 

responsabilização do “advogado público”, desde que sejam constatados 

alguns pressupostos específicos, quais sejam: quando o parecer não estiver 

devidamente fundamentado; quando não defende tese jurídica aceitável; 

e/ou quando não está alicerçado em entendimento doutrinário ou 

jurisprudencial. 

Registre-se que tais pressupostos de responsabilização do parecerista 

jurídico, na visão do TCU, não são cumulativos, ou seja, basta a 

constatação de apenas um deles para que seja possível a 

responsabilização do advogado público. 

Neste sentido, transcreve-se trecho do Voto do Ministro Substituto 

Benjamim Sherman Cavalcanti proferido nos autos do Processo TC-

014.973/2004-4, Acórdão nº 629/2004-Plenário, Ata 17: 

“7.Relativamente à alegada contradição, sob o argumento de que este 
Tribunal firmou entendimento segundo o qual, „quando o administrador age 
sob o entendimento de parecer jurídico, não se lhe deve imputar 
responsabilidade pelas irregularidades‟, há que se observar que esta Corte 
evoluiu, já há algum tempo, seu posicionamento no sentido de que tal 
entendimento somente pode ser admitido a partir da análise de cada caso, 
isto é, deve-se verificar „se o parecer está devidamente fundamentado, se 
defende tese aceitável, se está alicerçado em lição de doutrina ou de 
jurisprudência‟. Presentes tais condições, „não há como responsabilizar o 
advogado, nem, em consequência, a autoridade que se baseou em seu 
parecer‟, conforme leciona a professora Maria Silvia Zanella Di Pietro (in 
“Termos Polêmicos sobre Licitações e Contratos”, Malheiros Editores, 2ª 
edição, 1995, pág. 118).”. 
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Outro precedente do TCU bastante elucidativo da questão posta é o 

Acórdão nº 462/2003-Plenário, Ata 16, da lavra do Ministro Walton Alencar 

Rodrigues, proferido nos autos do Processo TC-008.902/1995-0, que ora 

transcrevemos em parte: 

“No tocante à aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92 aos 
advogados subscritores do parecer em questão, o Ministério Público 
menciona recente decisão do STF, proferida no Mandado de Segurança 
24.073, na qual a Suprema Corte deliberou no sentido de excluir os 
advogados da Petrobrás (impetrantes) de processo administrativo, no 
âmbito do TCU, em que foram responsabilizados, solidariamente, pela 
contratação de consultoria internacional, em decorrência da emissão de 
parecer, respaldando a dispensa de licitação para a referida avença. 

Como bem salientou o Ministério Público, a decisão mencionada foi 
prolatada nos autos de mandado de segurança individual, à luz das 
particulares circunstâncias do caso concreto, produzindo efeitos apenas em 
relação aos impetrantes, em hipótese de específica extração, e não erga 
omnes. 

Na verdade, existe uma larga multiplicidade de situações de fato, já 
detidamente examinadas por esta Corte, em que fraudes gravíssimas contra 
o Erário ocorriam sistematicamente fundamentadas em pareceres jurídicos, 
cujo texto era, evidentemente “de encomenda” e cujas conclusões eram 
plenamente contrárias à jurisprudência e doutrina, chegando às raias da 
teratologia. Poderia mencionar longa fila de acórdãos tendo o DNER como 
principal protagonista. 

Não entendo que esteja esta Corte obrigada a, automaticamente, excluir, a 
priori, a responsabilidade de todo e qualquer advogado de entidade 
fiscalizada pelo TCU, devendo as nuanças e circunstâncias existentes em 
cada caso concreto serem devidamente examinadas. 

A responsabilidade do advogado autor de um parecer jurídico deve ser 
desdobrada em pelo menos duas esferas distintas. Na primeira, apurar-se-ia 
a responsabilidade do advogado pelo exercício profissional da advocacia, 
na qual caberia ao Conselho Seccional da OAB, nos termos do art. 32 da 
Lei 8.906/94, a aplicação das sanções disciplinares, como censura, 
suspensão, exclusão e multa nas hipóteses discriminadas no Estatuto da 
Advocacia, sem exclusão da jurisdição comum, perante as autoridades 
judiciais competentes. 

Na segunda, a responsabilidade imputada ao autor do parecer jurídico está 
inter-relacionada com a responsabilidade pela regularidade da gestão da 
despesa pública, disciplinada pela Lei 8.443/92, cuja fiscalização se insere 
na competência deste Tribunal, em hipóteses específicas de fraude e grave 
dano ao Erário. 

É certo que a atividade de controle externo contempla, entre outros 
aspectos, a verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos 
atos relacionados com a gestão de recursos públicos no âmbito da 
fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta. 

O parecer jurídico emitido por consultoria ou assessoria jurídica de órgão ou 
entidade, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, constitui 
fundamentação jurídica e integra a motivação da decisão adotada, estando, 
por isso, inserido na verificação da legalidade, legitimidade e economicidade 
dos atos relacionados com a gestão de recursos públicos no âmbito da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
administração pública federal, exercida pelo Congresso Nacional com o 
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auxílio deste Tribunal, ex vi do art. 70 caput, e 71, II, da Constituição 
Federal. 

O fato de o autor de parecer jurídico não exercer função de execução 
administrativa, não ordenar despesas e não utilizar, gerenciar, arrecadar, 
guardar ou administrar bens, dinheiros ou valores públicos não significa que 
se encontra excluído do rol de agentes sob jurisdição deste Tribunal, nem 
que seu ato se situe fora do julgamento das contas dos gestores públicos, 
em caso de grave dano ao Erário, cujo principal fundamento foi o parecer 
jurídico, muita vez sem consonância com os autos. 

Na esfera da responsabilidade pela regularidade da gestão, é fundamental 
aquilatar a existência do liame ou nexo de causalidade existente entre os 
fundamentos de um parecer desarrazoado, omisso ou tendencioso, com 
implicações no controle das ações dos gestores da despesa pública que 
tenha concorrido para a possibilidade ou concretização do dano ao Erário. 

Sempre que o parecer jurídico pugnar para o cometimento de ato danoso ao 
Erário ou com grave ofensa à ordem jurídica, figurando com relevância 
causal para a prática do ato, estará o autor do parecer alcançado pela 
jurisdição do TCU, não para fins de fiscalização do exercício profissional, 
mas para fins de fiscalização da atividade da Administração Pública. 

A mera inscrição do servidor ou empregado público, na Ordem dos 
Advogados do Brasil, não serve de passaporte para a impunidade por 
condutas que tenham papel determinante na ocorrência de danos ao Erário 
ou de atos praticados com grave violação à ordem jurídica, como 
intermitentemente tem ocorrido no âmbito do serviço público.”. 

 

O Supremo Tribunal Federal - STF, ao enfrentar a matéria acerca da 

responsabilização do “advogado público” em relação aos pareceres que 

emite, leva em consideração a natureza vinculativa ou não do parecer em 

cada casa concreto, classificando a mencionada peça técnica em: 

facultativa ou não vinculante e obrigatória ou vinculante. 

Neste contexto, segundo o STF, se a consulta ao “advogado público” for 

facultativa, não exigida necessariamente pela lei ou por qualquer outro ato 

normativo próprio, o parecer emitido será meramente opinativo e não 

vincula a decisão da autoridade administrativa. Contudo, se a consulta 

jurídica for obrigatória, se apresentando como uma “fase” ou formalidade 

exigida pela lei ou por outro ato normativo próprio, o parecer jurídico emitido 

se torna vinculativo e condiciona aos seus termos a decisão a ser adotada 

pela autoridade administrativa, e, somente nesta hipótese, é que seria 

possível a responsabilização do “advogado público”. 

Neste sentido, veja-se as ementas de jurisprudência abaixo delineadas: 

ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 
8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. 
Prevendo o artigo 38 da Lei nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria 
jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes 
não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a 
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recusa à convocação do Tribunal de Contas da União para serem prestados 
esclarecimentos. 

(MS 24584, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
09/08/2007, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT 
VOL-02324-02 PP-00362)  

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE 
EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE 
PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER 
TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA 
DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer 
jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula 
ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela 
manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a 
autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à 
consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato 
de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo 
parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de 
parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser 
meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos 
termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de 
que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter 
vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua 
natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual 
possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua 
fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a 
responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de 
causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado 
dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, 
submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais 
próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo 
conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado 
de segurança deferido. 

(MS 24631, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado 
em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT 
VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)  

(Grifo nosso) 

Destarte, o parecer técnico-jurídico vinculativo exarado pelo “advogado 

público” no exercício do seu mister possui natureza de ato administrativo em 

sentido estrito, uma vez que o ato de aprovar, por exemplo, editais e 

minutas de contrato nos procedimentos licitatórios é de exigência obrigatória 

que se extrai da norma contida no art. 38, inc. VI e Parágrafo Único da Lei 

Federal nº. 8.666/93 c/c a Lei Federal nº. 10.520/02.  

O ato de aprovar é elemento obrigatório ou etapa necessária para a 

validade do procedimento, sob pena de nulidade. Logo, sendo etapa interna 

necessária ao procedimento, o parecer qualifica-se como ato administrativo 

em sentido estrito e diga-se, obrigatório. Assim, o parecer técnico-jurídico é 

um instante formal do procedimento, pois a licitação é um complexo de atos 
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sucessivos, assim, ele não é simples opinião, mas opinião complexa e 

necessária à validade do procedimento. 

Segundo a Suprema Corte Constitucional a manifestação da assessoria 

jurídica nos procedimentos licitatórios é vinculativo, portanto, deve ocorrer a 

responsabilização do parecerista, até porque a Lei Federal n° 8666/93 no 

mencionado artigo 38, parágrafo único é extrema clareza no sentido de que: 

“As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 

convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração.”. 

Registra-se ainda, que os pareceristas ao agirem em desacordo com as 

normas estabelecidas, ou seja, suas condutas omissivas em apontar 

irregularidades cometidas nos procedimentos licitatórios proporcionaram 

uma contratação ilegítima e que tiveram nexo de causalidade com prejuízos 

ocasionados ao erário.  

Isto é, nessas situações, o parecerista há de ser responsabilizado, a uma 

porque sua manifestação tem caráter vinculativo e a outra tendo em vista 

que suas condutas contem nexo de causalidade com prejuízo ocasionado 

ao erário, atraindo o comando constitucional “daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 

público” (Art. 71, II da CF/88). 

Logo, considerando que o Parecer emitido pelo Defendente teve por 

fundamento legal o disposto no art. 38, inc. VI e Parágrafo Único da Lei nº 

8.666/93, sendo, portanto, exigido por lei como ato formal e necessário ao 

regular procedimento licitatório, possuindo, segundo entendimento 

sedimentado pelo STF, natureza obrigatória e vinculante, temos que é 

plenamente possível a responsabilização do seu signatário na hipótese de 

comprovação de dano ao erário proveniente de decisão administrativa 

tomada com supedâneo nas referidas peças técnico-jurídicas. 

Note-se que apenas foi tratado sobre a possibilidade jurídica e legal de 

imputação de responsabilidade solidária do “advogado público” juntamente 

com o Gestor Público, quando, na hipótese, restar adequadamente 

demonstrado que a emissão de parecer técnico-jurídico é exigência legal 

(obrigatório) e o mesmo possuir força vinculante em relação à decisão a ser 

tomada, e, ainda, quando houver erro grosseiro ou quando o parecer não 

estiver devidamente fundamentado; quando não defende tese jurídica 
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aceitável; e/ou quando não está alicerçado em entendimento doutrinário ou 

jurisprudencial. 

Destarte, a análise de tais requisitos autorizadores da imputação de 

responsabilidade solidária confundem-se, inexoravelmente, com a análise 

de mérito acerca da própria irregularidade imputada, de sorte que a 

imputação de responsabilidade e possível aplicação da respectiva sanção 

administrativa em relação ao justificante será devidamente analisada 

quando for enfrentado o mérito da irregularidade imputada. 

Por fim, ressalte-se que o reconhecimento da legitimidade ad causam do 

Procurador neste processo não viola os princípios da uniformidade da 

jurisprudência nem da isonomia, na medida em que não foi proferido 

nenhum acórdão no indigitado processo TC 4221/2008, senão opinamentos 

dos auditores da área técnica, que são independentes, de modo que suas 

manifestações não vinculam as dos demais. A par disso, nada obsta que, 

diante de novos estudos, a Corte altere entendimentos anteriores, como 

naturalmente ocorre nos movimentos de evolução da jurisprudência. 

Assim, pelas análises acima delineadas, à luz dos entendimentos 

sedimentados pelo TCU e pelo STF, e, ainda, considerando o disposto nos 

artigos 131 a 135, todos da Constituição Federal de 1988, sugerimos seja 

afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo senhor 

Marcelo Rocha da Costa. 

4.3 Inépcia da Instrução Técnica Inicial 

Análise 

Com efeito, a ausência de causa de pedir, que é a exposição dos fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, torna a petição inicial inepta, impondo a 

extinção do processo sem resolução de mérito. 

A Instrução Técnica Inicial – embora não possua “causa de pedir”, visto que 

não contém exatamente um pedido na acepção processualística
6
, mas 

apenas a sugestão de citação, com as advertências das consequências 

advindas do reconhecimento da ilegalidade – deve conter a narrativa dos 

fatos e dos fundamentos de Direito que levaram à identificação do indício de 

                                                 
6
 No processo civil, o pedido se divide em mediato e imediato, sendo este “o bem da vida cuja 

proteção é desejada pelo autor por intermédio da atuação jurisdicional” e aquele “a providência 
jurisdicional solicitada ao Estado-juiz” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito 
Processual Civil. Saraiva: 7 ed. São Paulo, 2013, p. 347.) 
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irregularidade, uma vez que isso é pressuposto para o pleno exercício do 

contraditório e da ampla defesa. 

Nesse sentido, a Resolução TC 621/2013 (Regimento Interno do TCE-ES) 

estabelece a descrição dos fatos apurados e dos postulados jurídicos 

supostamente infringidos: 

Art. 313. Os processos que tramitam no Tribunal serão devidamente 
instruídos pelas unidades competentes, observando-se, entre outros, os 
seguintes critérios: 

I - descrição precisa do conteúdo do processo; 

II - identificação de todos os elementos que sirvam de base ao exame 
da matéria;  

III - realização dos cálculos dos débitos apurados nos processos de contas; 

IV - opinamento conclusivo, com a indicação dos fundamentos fáticos e 
jurídicos. 

Art. 316.  Finalizado o relatório, a unidade técnica competente elaborará 
instrução técnica inicial, que apontará os indícios de irregularidades 
detectadas, a responsabilidade individual ou solidária pelo ato 
inquinado e, se for o caso, quantificará o dano causado ao erário, com 
proposta de conversão do processo em tomada de contas especial, sem 
prejuízo de outras proposições a serem dirigidas ao Relator. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 319 deste Regimento, 
dispensada a instrução técnica inicial, caso o relatório não apresente 
irregularidades ou não identifique a necessidade de providências 
saneadoras. 

Assim, tendo em vista o que dispõe a norma processual específica, 

aplicável aos feitos de competência deste Tribunal, bem como os princípios 

que regem a matéria, não se olvidou a área técnica de apontar os motivos 

que a levaram a sugerir a citação das senhoras Cláudia Costa Calenti Suela 

e Lilia Maria Santos Venturini e do senhor Marcelo Rocha da Costa, tendo 

descrito, inclusive, suas condutas individualizadas e o nexo causal com a 

irregularidade apurada. 

Além disso, os fatos relativos aos itens reputados irregulares foram 

descritos, bem como o foram os fundamentos jurídicos – com a indicação de 

diploma legal, jurisprudência e doutrina –, de modo que não há que se 

cogitar em prejuízo à defesa. 

Destarte, opina-se pelo afastamento da preliminar. 

4.4 Ilegitimidade Passiva da Empresa Contratada 

Análise 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:88323-569B5-49448



ACÓRDÃO TC-184/2017 

rg/lr 

  

No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos 

Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus 

Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será 

exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas 

respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de 

controle interno de cada um dos Poderes.     

Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra também o 

dever de prestação de contas de qualquer pessoa física, jurídica ou 

entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios 

respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza 

pecuniária.       

O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, 

segundo dispõe o art. 71 da Constituição Estadual. 

No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal de Contas do 

Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta 

e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelos 

Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário. 

O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I do artigo 57 e o 

inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012 assim dispõem: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de 
controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição 
Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, 
compete: 

(...) 

IV - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do 
Estado e dos Municípios, incluídas as fundações e as sociedades por eles 
instituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles que derem causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário; 

Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 

(...) 
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II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte dano ao erário; 

Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao 
Tribunal de Contas ou ao Relator: 

I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, 
inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja 
concorrido para o dano; 

Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator: 

(...) 

II - definir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou 
atestou ato irregular, e do terceiro que, como contratante ou parte 
interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido 
para o cometimento do dano apurado; 

Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve 

prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para imputar 

responsabilidade ao particular que haja contribuído para o cometimento de 

dano causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da preliminar. 

5 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA ITI 

819/2012 

5.1. Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento 

do INSS no demonstrativo da dívida fundada  (Anexo 16) (Item I.1 da ITI 

819/2012) 

Base legal: art. 98 da Lei 4.320/64. 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Auditoria 

Narram a ITI 819/2012 e o RTC 308/2012: 

O Anexo 16 e o Anexo 14 evidenciaram no exercício de 2011 que não 
houve movimentação da Dívida Fundada, entretanto há parcelamento de 
INSS, o qual deve ser lançado com a movimentação credora e devedora, e 
apuração do saldo. Esta irregularidade é recorrente desde 2010, conforme 
processo TC 1785/2011, que está no MPEC, pendente de apreciação 
Plenária, entretanto sem ITC do NEC – Núcleo de Estudos Técnicos 
Análises Conclusivas, desta Corte de Contas. Todavia, em manifestação 
desta Controladoria Técnica através da ICC nº 139/2012, mantendo-se a 
irregularidade, pela não observância a legislação pertinente. 

Assim, deverá mensalmente a Câmara 
Municipal empenhar, liquidar e pagar, a parte da amortização deste 
parcelamento que lhe cabe. Abaixo os lançamentos necessários para tal: 

(...)                                                       A 
Prefeitura, por sua vez, deverá registrar mensalmente a parte que lhe cabe 
no parcelamento do INSS, como amortização da dívida e a parte que 
couber a Câmara deverá ser registrada como direito a receber junto a 
Câmara Municipal, para posterior dedução do duodécimo a ser repassado. 
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(...) 

 Posteriormente, após a Câmara Municipal empenhar, liquidar e registrar a 
baixa do pagamento da parte que lhe cabe, da amortização mensal do 
parcelamento das contribuições previdenciárias, o valor baixado na 
Câmara será devolvido ao Poder Executivo, visto que este valor foi 
debitado automaticamente da cota parte do FPM. 

    (...) 

 Desta forma, o valor total pago do parcelamento ficará registrado de 
forma orçamentária, tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal, 
respectivamente com os valores que lhe cabem, sendo estes últimos 
computados nos gastos totais do Poder Legislativo para fins de 
apuração do limite constitucional.  

Assim não procedeu a Câmara Municipal no exercício sob análise, devendo 
ajustar a sua contabilidade e efetuar as devoluções recebidas a mais da 
municipalidade. 

Justificativas de José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Segundo afirma o Defendente: 

No Balanço da Câmara Municipal de Guarapari de 2003, consta na 
rubrica Dívida Fundada, registrado na conta contábil 2231101000 – 
INSS Parcelamento, o valor de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e 
dois mil reais), relativos à Dívida com o INSS apurada através da 
Auditoria do INSS que originou o DEBCAD nº 35.776.705-5. 

O TCEES notificou em maio/2009, a CMG para que o saldo da conta 
2231101000 fosse movimentado e/ou cancelado/baixado, alegando não 
ser permitido o registro de valores em Dívida Fundada sem a devida 
movimentação de Débitos ou Créditos. 

Diante dessa constatação, o contador da CMG passou a Buscar 
Informações junto ao INSS sobre o referido débito, conforme histórico a 
seguir: 

 Foi agendada para 02/01/2012, visita à Receita Federal do Brasil (Vila 
Velha), através da senha APV 36 para busca de informações sobre o 
parcelamento da Câmara, junto aquele Órgão, sem obtenção de 
nenhuma informação, em virtude de férias do servidor responsável pelo 
assunto. Então, em 19/01/2012 houve outra visita, desta feita com 
senha APV 33, constatando que se tratava de parcelamento de dívida 
oriunda do processo DEBCAD/NFLD 35.776.705-5 e, que deveria ser 
procurado informações na Delegacia da RFB em Vitória, cujo 
encaminhamento foi providenciado pelo Delegado da ARF-Vila Velha, 
Sr. FABIO PEREIRA SOARES. 

 Em 03/02/2012, a Câmara Municipal de Guarapari, através de seu 
Presidente José Raimundo Dantas, oficiou ao Delegado da Receita 
Federal do Brasil em Vitória, Sr. Luiz Antônio Bosser através do Ofício 
CMG 0016/2012 com os questionamento necessários para realizar a 
amortização do débito. 

 Em 15/02/2012 o Delegado da RFB respondeu através do Ofício 
296/2012/DRF/VIT/ES/SECAT que o valor da DECAD/NFLD 
35.776.705-5 foi incluído no Parcelamento Especial do Município de 
Guarapari e que as parcelas são amortizadas no FPM. Sendo que essa 
resposta foi insuficiente, tendo em vista que os questionamentos 
do Ofício CMG 0016/2012 não foram respondidos pelo Delegado da 
RFB. (Grifos no original.) 
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 Diante da resposta insuficiente, no ofício citado acima, em 09/04/2012 o 
contador através do Presidente encaminhou novo ofício ao Delegado da 
RFB, em Vitória, Ofício GPO 0069/2012, reiterando os 
questionamentos. 

 A RFB respondeu em 19/04/2012, através do Ofício nº 
840/2012/DRF/VIT/ES/SECAT, relatando que o DECAB/NFL 
35.776.705-5 foi consolidado no parcelamento especial; as parcelas 
mensais correspondem a 9% do FPM do mês anterior; o prazo de 
amortização foi de 240 meses restando 115 parcelas a vencer e não já 
previsão de data de liquidação considerando que as parcelas mensais 
deduzidas do FPM, amortizam primeiramente os débitos mais antigos. 
Novamente, observamos que os questionamento solicitados através do 
Ofício CMG 0069/2012 não foram respondidos integralmente, 
impossibilitando dessa forma, que a CMG realize o pagamento mensal 
do INSS à Prefeitura Municipal de Guarapari – PMG. 

 Como a RFB não atendeu adequadamente nossos questionamentos, 
em 12/07/2012 a CMG, através do Ofício 0086/2012, oficiou a PMG 
para que informasse o valor do saldo devedor atualizado da NFLD 
35.776.705-5, relativo a este Órgão Legislativo: o valor do saldo 
devedor atualizado; valor mensal que está sendo amortizado no FPM e 
a quantidade de parcelas em aberto, para subsidiar a movimentação da 
conta contábil. 

 Em 08/10/2012 foi reiterado à PMG, através do ofício CMG 110/2012, 
tendo em vista o atraso na resposta da PMG. 

 A PMG respondeu em 24/10/2012, conforme ofício SEMFA 301/2012, 
informando que o parcelamento especial é debitado do FPM, em 240 
meses e que os débitos da CMG estão incluso, repetindo as 
informações da Receita Federal do Brasil, cuja cópia foi anexada ao 
Ofício 0086/2012, desta Casa de Leis. 

Observamos que não houve resposta aos questionamentos necessários 
para atualização do valor da Dívida do INSS considerando que a CMG 
teria que providenciar a devolução mensal da amortização da dívida à 
PMG, já que as parcelas são descontadas mensalmente no FPM. 

Sendo assim, após várias tentativas junto a RFB e à PMG para saber 
qual o saldo devedor, o valor das parcelas mensais e a quantidade de 
parcelas abertas e, considerando que não obtivemos informações para 
dar suporte à movimentação da conta contábil da Dívida Fundada, a 
Câmara Municipal de Guarapari a partir do mês de novembro/2012, 
passou a efetuar a devolução do valor registrado originalmente de R$ 
432.000,00. 

A divisão do valor em 108 parcelas foi apurada, tendo em vista que em 
19 de abril de 2012 o ofício da RFB nº 840 informava que restavam 115 
parcelas a vencer. 

Face ao exposto e, considerando ausência de informações precisas 
sobre o saldo devedor, esta Câmara Municipal efetivou a atualização 
monetária (TJLP) do valor existente nos registros contábeis, desde 
01/08/2001 até 25/11/2012 e providenciou o primeiro pagamento no 
mês de novembro de 2012. 

Com base no valor corrigido (R$ 1.017.545,37) e considerando que em 
abril/2012 restavam remanescentes 115 parcelas, conforme informação 
recebida através do Ofício nº 840/2012/DRF/VIT/ES/SECAT, da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória – ES, que deduzidos 
os meses de abril/2012 a outubro/2012, apurou-se que o valor da 
parcela a recolher à Fazenda da Prefeitura em novembro/2012 seria de 
R$ 9.418,91. 
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A partir do mês de dezembro/2012 essa parcela de novembro/2012 será 
atualizada mensalmente, pelos índices da TJLP para cada parcela 
mensal a recolher doravante. 

Análise 

Como se trata de matéria afeta às ciências contábeis, reproduz-se a 

análise procedida na Instrução Contábil Conclusiva 281/2013: 

1.8 Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento do 

INSS no  Demonstrativo da Dívida Fundada  (ANEXO 16) 

Base Lega: Art. 98 da  Lei 4320/64 

O Anexo 16 e o Anexo 14 evidenciaram no exercício de 2011 que não 

houve movimentação da Dívida Fundada, entretanto há parcelamento 

de INSS, o qual deve ser lançado com a movimentação credora e 

devedora, e apuração do saldo. Esta irregularidade é recorrente desde 

2010, conforme processo TC 1785/2011. Todavia, em manifestação 

desta Controladoria Técnica através da ICC nº 139/2012, mantendo-se a 

irregularidade, pela não observância a legislação pertinente. 

Assim, deverá mensalmente a Câmara Municipal empenhar, liquidar e 

pagar, a parte da amortização deste parcelamento que lhe cabe.  

A Prefeitura, por sua vez, deverá registrar mensalmente a parte que lhe 

cabe no parcelamento do INSS, como amortização da dívida e a parte 

que couber a Câmara deverá ser registrada como direito a receber 

junto a Câmara Municipal, para posterior dedução do duodécimo a ser 

repassado. 

Posteriormente, após a Câmara Municipal empenhar, liquidar e 

registrar a baixa do pagamento da parte que lhe cabe, da amortização 

mensal do parcelamento das contribuições previdenciárias, o valor 

baixado na Câmara será devolvido ao Poder Executivo, visto que este 

valor foi debitado automaticamente da cota parte do FPM. 

Desta forma, o valor total pago do parcelamento ficará registrado de 

forma orçamentária, tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal, 

respectivamente com os valores que lhe cabem, sendo estes últimos 

computados nos gastos totais do Poder Legislativo para fins de 

apuração do limite constitucional.  

Assim não procedeu a Câmara Municipal no exercício sob análise, 

devendo ajustar a sua contabilidade e efetuar as devoluções recebidas 

a mais da municipalidade. 
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Deste modo, tem-se diligenciar junto a Câmara ou ao INSS para a 

obtenção dos valores dos parcelamentos pagos. 

Em resposta, o gestor enumera a sequência de tentativas para a 

regularização do parcelamento do INSS. A partir de novembro de 2012 

passou-se a devolver os valores referentes ao quantum da parte do 

Legislativo ao Executivo. 

Desta feita, bem informado no RTC, esta inconsistência é de ano 

anterior a presente PCA, assim, para não ferir o bis in idem, temos que 

o presente item deva ser dado como prejudicado. Entretanto, com 

solicitação de recomendação à Câmara para os acertos necessários, 

tendo em vista a observação do gestor ao final de sua manifestação, 

as fls. 859: “A partir de dezembro de 2012 essa parcela será atualizada 

mensalmente....”. (Grifo nosso.)  

O processo TC 1875/2011 com a mesma irregularidade contém a 

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC 759/2013, as fls. 1033/1181. 

No mesmo sentido, a manifestação de fl. 1477: 

O item 1.8 – Ausência de registro de movimentação e saldo do 

parcelamento do INSS no demonstrativo da Dívida Fundada, refere-se a 

inconsistência contábil ocorrida desde 2010, portanto, afeta a exercício 

anterior. 

Destarte, como se trata de matéria afeta à Secretaria, forçoso 

considerar o item prejudicado. 

Ressaltamos, por fim, como feito também na ICC 281/2013, que o processo 

TC 1785/2011, que trata da prestação de contas do mesmo órgão, no 

exercício de 2010, contém a mesma irregularidade, tendo sido, nele, 

opinado pela manutenção da irregularidade, conforme ICC 139/2012 e ITC 

759/2013. 

 

5.2. Gastos individuais com subsídios de vereadores: pagamento de 

subsídio em desacordo com a CF/88 (Item I.2 da ITI 819/2012) 

Base legal: art. 29, inciso VI; art. 39, §4º da CRF/88. 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

 

Auditoria 

Narram a ITI 819/2012 e o RTC 308/2012: 
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O Legislativo Municipal de Guarapari efetuou pagamentos de subsídios aos 
Edis em desacordo com a legislação constitucional. Conforme planilha 
anexa, o Presidente da Câmara Municipal recebeu subsídio diferenciado 
estabelecido no art. 2º da lei local nº 2413/2004, alterada pela lei local nº 
2601/2006, que prevê subsídio de R$ 5.400,00 para o Presidente. A mesma 
lei primitiva estabelece R$ 3.600,00, para os demais conforme art. 1º. 

Todavia, em 2010, em diante, com a introdução da lei local nº 3098, os Edis 
passaram a receber verbas indenizatórias fixas, na dicção do art. 2º, de R$ 
700 a titulo alimentação, R$ 600,00 a titulo de combustível, e uma verba 
indenizatória  variável de R$ 400,00 a título de despesas com saúde. 

As indenizações de alimentação e combustível não precisam de prestação 
de contas, conforme art. 2º, § 2º. Já a verba indenizatória de despesas com 
saúde, necessita de prestação de contas, prevista no art. 2º, § 3º. 

Inicialmente a norma em seu art. 1º classifica a natureza da verba como 
“ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandado 
parlamentar”. Todavia, se é ressarcimento, tem que haver a competente 
prestação de contas, e por outro lado, estas despesas não têm a ver com a 
atividade e sim são despesas de cunho pessoal. 

O art. 29, IV da CF/88, estabelece que o subsídio dos vereadores será 
estabelecido em lei municipal que conjugado com o art. 39, §4º do mesmo 
diploma, estabelece a parcela única para subsídio. Exceção se dá ao 
Presidente da Câmara para a percepção de subsídio diferenciado, por esta 
Corte de Contas e demais tribunais Pátrios.  

Assim, o Presidente do Legislativo Local recebeu além do subsídio 
diferenciado as parcelas de verba indenizatórias; igualmente os demais 
vereadores, que receberam o subsídio acrescido de verba indenizatória, 
totalizando os valores abaixo expostos na tabela:  

(...) 

Desta feita, se tem a necessária devolução dos valores recebidos a maior 
no montante de R$ 204.147,66, perfazendo 96.674,56 VRTE´s, calculada 
com base em  2011 a R$ 2,1117 a unidade. 

Análise 

Por ter havido manifestação expressa do setor competente, reproduz-

se a análise procedida na ICC 281/2013: 

Entretanto em consulta à base de controle de processo desta Corte, o 
Processo TC 1043/2006 tem um Acórdão pela sua IRREGULARIDADE, e 
mais a matéria ali trata não se refere a mesma deste item: lá a lei 
questionada é outra. 

Observo ainda que neste mesmo processo, o item II.8 – Pagamento 
Irregular de Verbas contém a mesma matéria deste, inclusive com o mesmo 
pedido ressarcimento, indo mais além com a inclusão de novos elementos. 
Assim, sugiro a análise desta matéria pelo NEC quando for elabora a sua 
ITC da parte da auditoria realizada no Órgão. 

Na mesma toada do item anterior, temos por PREJUDICADO este item. 

No mesmo sentido a manifestação de fl. 1477: 

O item 2.1.3.2 – Gastos Individuais com Subsídios de Vereadores: 

Pagamento de subsídio em desacordo com a CF/88, foi objeto de 
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fiscalização por este Tribunal de Contas, processo TC nº 2682/2012 

(apenso a presente PCA), item II.8 da ITI nº 818/2012, onde o tema é 

tratado com maior profundidade, e, por não se tratar de matéria 

eminentemente contábil, pugnamos por não tratar do mesmo na ICC nº 

281/2013, para que seja apreciado por esse Núcleo quando da análise 

do item II.8 da citada Instrução Técnica Inicial. 

Assim, por se tratar de matéria idêntica àquela disposta no item II.8 da 

ITI 819/2013, a análise será procedida no item 5.13 desta ITC. 

5.3. Gasto total do poder legislativo superior ao limite estabelecido na 

Constituição Federal/1988, em tese, e repasse de duodécimo inferior 

ao montante legal ou maior (Item I.3 da ITI 819/2012) 

Base legal: art. 29-A, §2º, I e III da CRF/88. 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Auditoria 

Narram a ITI 819/2013 e o RTC 308/2012: 

Em observância às disposições contidas no regramento constitucional retro 
citado, realizamos o cálculo concernente ao limite máximo permitido de 
gasto para o Poder Legislativo do município em comento, a fim de compará-
lo ao montante gasto em 2011, que totalizou R$ 5.786.955,66 de Total de 
Gastos do Poder. Entretanto, às fls. 04 no item 07, o gestor relaciona o 
motivo pelo qual não inscreveu a dívida junto ao INSS referente à parcela 
da Câmara Municipal, ou seja, as informações enviadas pela RFB não 
foram suficientes para a inscrição em sua contabilidade do saldo devedor e 
das parcelas, uma vez que o montante da dívida está englobado juntamente 
com o saldo da municipalidade, sendo o pagamento efetuado pelo desconto 
em conta corrente relativa ao FPM. Assim, deve o Município descontar as 
parcela abatidas na efetivação do repasse dos duodécimos ao Legislativo 
Municipal de Guarapari, e esta inscrever a dívida fundada e a sua baixa de 
movimentação no período. 

Por outro lado, a municipalidade efetuou o repasse de R$ 5.787.017,13, 
tendo a Câmara Municipal executado despesas no montante de R$ 
5.786.955,66, não estando incluído aí as parcelas amortizadas pela 
Municipalidade a título de pagamento da dívida fundada junto ao INSS, ou 
seja, a despesa total do Legislativo Municipal de Guarapari foi, em tese, 
além do estabelecido no art. 29-A, III da CF, que estava limitado a R$ 
5.826.508,34, tendo uma folga de R$ 39.552,68, que caso seja maior que o 
pagamento ao INSS, estará afastada a irregularidade.  

Ademais, o Poder Executivo Municipal de Guarapari efetuou repasse a 
menor para o Legislativo, infringindo o art. 29-A, §2º, III da CF/88, 
ensejando crime de responsabilidade, se considerar os repasses de 
duodécimo sem levar em conta as parcelas retidas do FPM, uma vez que o 
Orçamento da Câmara estava previsto R$ 8.363.250,00, e o limite pelo art. 
29-A da CF/88 é de R$ 5.826.508,34, prevalecendo este por ser menor, e o 
repasse foi de R$ 5.787.017,13; ou, infringência ao art. 29-A, §2º, I, com 
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conseqüente repasse a maior se considerar as parcelas pagas pela 
Prefeitura e não descontadas no duodécimo. 

(...) 

Análise 

Segundo análise procedida na ICC 281/2013: 

O gestor concorda com os cálculos lançados no presente item. 
Entretanto, justifica que está interligado ao item  1.8 Ausência de 
registro de movimentação e saldo do parcelamento do INSS no  
Demonstrativo da Dívida Fundada  (ANEXO 16) deste relatório. O que tem 
razão. 

Ademais, o Processo TC 2231/12 que trata da PCA da Prefeitura 
Municipal no 2.4.1. Repasse inferior ao limite estabelecido na Constituição 
Federal/1988 tratou da matéria. Desta feita, temos por PREJUDICADO, 
para não ferir o bis in idem. 

Nesse sentido, também, a manifestação de fl. 1477: 

O item 2.2.1 – Gasto total do Poder Legislativo superior ao limite 
estabelecido na Constituição Federal/1988, em tese, e Repasse de 
Duodécimo inferior ao montante legal ou maior, está diretamente 
vinculado ao item 1.8, não sendo o valor das parcelas do parcelamento 
firmado junto à Receita Federal do Brasil, retidas diretamente no FPM, 
segredas por entidade, o que inviabilizou o reconhecimento por cada 
entidade, mediante lançamento contábil, do valor que lhe cabia, e o 
consequente desconto no valor do duodécimo transferido pela Prefeitura 
àquela Câmara Municipal. A partir de dezembro/2012, com a segregação 
dos valores, passou aquela Câmara a reconhecer sua parcela, sanando a 
referida inconsistência. Pelo exposto, afasto a presente irregularidade 

Assim, encampando as razoes da manifestação de fl. 1477, opina-se pelo 

afastamento da irregularidade.  

 (...)  

5.8. Terceirização De Serviços Rotineiros – Processo 2517/2011 (Item 

II.3.1 da ITI 819/2012) 

Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de 
Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e 
Inciso II, da CF/88 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e 
Finanças 

Auditoria 

De acordo com a equipe técnica, por meio do processo 2517/2011, que deu 

origem Contrato 2/2011, a Câmara Municipal de Guarapari contratou a 

empresa Solução Contabilidade e Consultoria Ltda. ME para prestar 
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assessoria e consultoria em assuntos contábeis, gerando, por isso, o 

indevido gasto de R$ 6.000,00. 

As atividades contratadas se inserem, de acordo com a ITI 819/2012, no 

âmbito de competências do Contador do órgão, conforme Lei Municipal 

2.559/2005, e nas atividades a serem desempenhadas pelos servidores 

lotados na Divisão de Contabilidade, prevista na Lei Municipal nº 

2.560/2005. 

Como havia previsão para o exercício dos serviços contratados por 

servidores da Câmara, houve duplicidade de pagamentos para o 

desempenho das mesmas atividades. 

Além disso, a “contratação da Solução quebranta a exigência legal para o 

provimento de cargos públicos, que, por força expressa de disposição 

constitucional vinculativa [...] deverá estar submetida ao Princípio da 

Impessoalidade”, realizável por meio de concurso público. 

Apontou-se, ainda, que as contratações vêm sendo feitas “há pelo menos 

quatro anos”, o que demonstra o hábito da CMG de valer-se de tal 

expediente, “em desatenção com a necessária e urgente abertura de 

concurso público”. 

Concluiu-se, então, que “a contratação da Solução enseja a devolução ao 

erário de R$ 6.000,00 (seis mil reais), equivalentes a 2.841,31 VRTEs”, 

devendo, para tanto, serem chamados a prestar esclarecimentos os 

responsáveis arrolados. 

Análise 

Os Contratos nº 2/2011 e 6/2011, objeto, respectivamente, deste item 

5.8 e do item 5.6, ambos desta ITC, possuem o mesmo objeto, razão 

pela qual nos reportamos à fundamentação da análise do item 5.6, 

opinando, tendo em vista a ilegalidade da contratação e a ausência de 

interesse público da despesa, pela manutenção da irregularidade em 

relação ao senhor José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), conforme 

conduta e nexo causal descrito na ITI 819/2012, sendo passível de 

ressarcimento o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), equivalentes a 

2.841,31 VRTE, em virtude da ausência de interesse público da 

contratação. 
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5.9. Ausência de liquidação de despesas – Processo 2.477/2010 (Item 

II.4.1 da ITI 819/2012) 

Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de 
Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e 
Inciso II, da CF/88. 

Responsável:  José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Rosimara Cardoso – Contratada  

Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de      Administração 
e Finanças da CMG 

Auditoria 

Segundo a equipe técnica, o contrato 1/2011, fruto do processo 2.477/2010, 

cujo objeto era a contratação de estudo para a readequação da estrutura 

administrativa da CMG, em decorrência de uma divulgação do número de 

habitantes de Guarapari, que havia ultrapassado 100 mil habitantes, e que, 

em consequência, ocasionaria redução do duodécimo mensal da casa de 

Leis, passando de 7% para 6%, não teria tido a correta liquidação de 

despesa, uma vez que “o „estudo‟ apresentado pela profissional contratada 

se limitava a relacionar informações que demonstravam que o duodécimo – 

única receita da CMG – do ano de 2011 ficaria abaixo do duodécimo do 

exercício anterior em 5,29% (se considerados os dados fornecidos pela 

divisão de Recursos Humanos da CMG) ou em 4,09% (se considerados os 

cálculos oriundos do setor contábil do Legislativo municipal)”, baseando-se 

exclusivamente em dados foram fornecidos pelo próprio Legislativo 

municipal. 

Assim, “a profissional se limitou a concluir, no dito “estudo”, que, se não 

concretizadas as previsões do setor contábil da CMG, haveria necessidade 

de readequação da estrutura administrativa do Legislativo municipal. 

Entretanto, não aponta em que moldes aconteceria tal readequação. 

Apenas sugeriu – conforme ela própria informou no relatório – a diminuição 

do quantitativo de cargos (sem especificar quais), destacando que tal 

proposta não foi recebida „com simpatia, pois seria necessário efetuar 

exonerações‟. Ao final do relatório, explica que, a partir da preocupação do 

Presidente da CMG com relação à reposição salarial dos servidores 

efetivos, ficou decidido (não especifica nem quem decidiu, nem quem 

propôs, nem quais critérios foram utilizados) que seriam extintos „dois 

cargos de procurador adjunto e coordenador administrativo, de forma a 

equilibrar o custeio‟”. 
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Tendo em vista o resultado do contrato, entendeu “a Equipe que houve 

ausência de liquidação da despesa, uma vez que não se vislumbrou, nos 

autos, o objeto contratado e – o que é pior – a necessidade de contratação 

da referida profissional, uma vez que todos os cálculos e todas as 

informações que subsidiaram a decisão final do Presidente da CMG 

resultaram do trabalho do quadro de pessoal próprio do Legislativo 

municipal”. 

Em face disso, concluiu-se pela necessidade de devolução ao erário de 

R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais), equivalentes a 

3.243,83 VRTE, sendo necessária a citação dos responsáveis.  

Ao fim, ressaltou-se “que a profissional (CPF 967.856.597-87) é sócia da 

empresa Fatun Assessoria e Consultoria Ltda., contratada um mês depois 

pela CMG, a partir do Convite 1/2011, por meio do Contrato 7/2011, para 

prestar assessoria e consultoria nos serviços de gestão de pessoal, em 

atendimento às necessidades do Departamento de Recursos Humanos do 

Legislativo municipal”. 

Análise 

O Direito Administrativo, como cediço, funda-se sobre dois princípios 

basilares: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do 

interesse público. Assim, toda e qualquer despesa que for efetuada por 

entes da Administração Pública deve ter em conta o atendimento aos 

interesses da coletividade, sob pena de ser ilegítima e, portanto, passível de 

ressarcimento. 

A fim de possibilitar, então, essa repetição de valores públicos ao erário, foi 

atribuído aos Tribunais de Contas examinarem o gasto de dinheiro público 

no que tange à legalidade, à economicidade e à legitimidade (art. 70, CF). 

Desse modo, a Constituição Federal conferiu às Cortes de Contas o poder 

de verificar se, em determinada despesa, foi atendido o interesse público.  

E é esse exame de legitimidade que está sendo procedido na análise da 

presente irregularidade, uma vez que a pecha lançada pela auditoria se 

refere à contratação de particular para elaborar tal instrumento, haja vista 

existirem servidores capazes de desempenhar a mesma atividade no órgão. 

Não se questiona o interesse público da confecção do estudo em si, até 

mesmo porque tal matéria possui status constitucional, de modo a tornar 

inegável sua importância: 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:88323-569B5-49448



ACÓRDÃO TC-184/2017 

rg/lr 

  

Constituição Federal 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5

o
 do art. 153 e nos arts. 158 e 

159, efetivamente realizado no exercício anterior: 

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem 
mil) habitantes;  

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem 
mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;  

Assim, a elaboração de estudo que vise adequar os gastos do Poder 

Legislativo ao limite constitucional é atividade de interesse da sociedade e 

da Câmara, enquanto órgão da Administração Pública, subordinada a um 

teto de dispêndios. 

Em razão disso, dissentimos das conclusões da área técnica. 

Em primeiro lugar, porque não identificamos no rol de atividades previstas 

para os servidores analisar o cumprimento do limite de gasto total do 

legislativo e sugerir as medidas a serem adotas no caso de necessidade de 

readequação dos valores. Ou seja, pela literalidade da lei que define as 

competências dos servidores, não cabe, expressamente, aos indigitados 

funcionários elaborar tal estudo. Vale ressaltar que também não há 

proibição, de sorte que não haveria ilegalidade caso os mesmos tivessem 

confeccionado o projeto. 

Além disso, a contratação se deu para matéria pontual, não rotineira, não 

inserida nas atividades diuturnas dos servidores, incidindo, assim, no 

permissivo constitucional para execução mediante contrato, e não concurso 

público. 

Quanto ao fato de o estudo/relatório elaborado espelhar dados que foram 

fornecidos pelo órgão ou deixar de indicar determinadas providências, não 

se observa ilegalidade passível de punição nesta Corte, visto que não lhe 

compete determinar o conteúdo do trabalho desenvolvido. Caso a Câmara 

esteja insatisfeita com o resultado do trabalho, cabe a ela solicitar 

alterações à contratada.  

Assim, não sendo de expressa atribuição de servidor do órgão o 

exercício da função contratada, que ocorreu de forma pontual, para 

serviço não rotineiro, e sendo essa atividade relevante para o interesse 

público, não se verifica ilegalidade na contratação. Destarte, opina-se 
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pelo afastamento da irregularidade em relação ao senhor José Raimundo 

Dantas e à senhora Rosimara Cardoso. 

5.10. Objeto sem especificação com consequente ausência de 

liquidação e de comprovação da prestação dos serviços – Processo 

189/2011 (Item II.5.1 da ITI 819/2012) 

Base legal: Artigos 40, Inciso I, e 55, Inciso I, ambos da Lei 8.666/93; 
artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 

Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e 
Finanças da CMG 

Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora 

Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral 

Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial (IADI) 

Auditoria 

Narra a ITI 819/2012 que, por meio do Convite 3/2011, originado do 

processo 819/2011, a Câmara contratou o Instituto de Apoio e 

Desenvolvimento Intersetorial (IADI), pelo valor de R$ 41.500,00 (quarenta e 

um mil e quinhentos reais), para a execução de serviços de consultoria 

administrativa e financeira (Contrato 10/2011). 

Verificou-se que foram solicitados e emitidos pelo procurador-geral, Marcelo 

Rocha da Costa, pareceres jurídicos a respeito do edital e do julgamento do 

procedimento licitatório e que, por meio da Portaria 2.594/2011, foi 

designada a servidora Lília Maria Santos Venturini como fiscal do contrato, a 

mesma que solicitou a abertura do processo licitatório. 

Tal licitação não especificou seu objeto, na forma do Artigo 40, Inciso I, 

assim como não foi feito nas cláusulas do contrato, que deve obedecer 

ao Artigo 55, Inciso I, da Lei 8.666/93. O edital do Convite 3/2011 

descreveu o objeto apenas como “serviços de consultoria 

administrativa e financeira”, “termo que envolve uma gama de tarefas, 

desde as mais simples às mais complexas. Sem especificá-las, é 

impossível precificá-las e verificar sua efetiva realização, 

caracterizando infração aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64”. 

Ademais, como o tipo de licitação era “menor preço global”, tem-se 

que o serviço contratado não dependia de especialização para ser 

executado, sendo, portanto,  inerente ao cargo de um servidor de nível 

médio existente no quadro de pessoal da CMG. E “mesmo que o 
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serviço contratado demandasse conhecimentos específicos, ainda 

assim existem servidores contratados, os quais, pelas atividades 

descritas no plano de cargos e salários (Anexos IV e V das leis 

municipais 2.559/2005 e 2.560/2005), poderiam prestá-los sem 

dificuldades”.  

Em seguida, a ITI 819/2012 apontou que os pagamentos foram feitos em 

dez parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.150,00, (quatro mil, cento e 

cinquenta reais), conforme Nota de Empenho 61/2011, totalizando R$ 

41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE, que seriam passíveis de 

devolução. 

Análise 

De acordo com os documentos de fls. 324/363 dos autos do processo TC 

2682/2012, a contratação em comento foi solicitada pela senhora Lilia Maria 

Santos Venturini, sob o seguinte fundamento: 

Fl. 324 

Venho a presença de vossa Excelência solicitar autorização para 
contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
consultoria administrativa e financeira, a fim de atender demanda 
deste Legislativo, conforme orçamentos em anexo. 

Atendendo ao pedido, foi realizada licitação com o seguinte objeto: 

Fl. 330 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 003/2011 

4 – DO OBJETO 

4.1 – É objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para 
prestar serviços de consultoria administrativa e financeira. 

Não contou o instrumento convocatório nem seu respectivo contrato com a 

necessária pormenorização das atividades que compunham a contratação 

pretendida, como houve nos Editais de Carta Convite nº 01/2011 (Anexo VI) 

e nº 2/2011 (Anexo IV), tratados nos itens 5.4 e 5.6 desta ITC, 

respectivamente. Tampouco foram indicadas quais matérias financeiras e 

administrativas seriam tratadas durante a execução do contrato. Tudo isso 

permite inferir a ausência de descrição precisa do objeto da licitação, 

configurando infração às regras dos artigos 40, I, e 55, I, da Lei 8666/93. 

A especificação do objeto da licitação é imposição legal, da qual não pode 

descurar o administrador, e permite a verificação do atendimento ao 

interesse público, na medida em que possibilita à Administração cotejar o 
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serviço que lhe foi entregue com aquele que pretendeu ver satisfeito para 

atender sua necessidade. A descrição importa também à contratada, que 

não é obrigada a fornecer nada a mais do que foi contratada nem coisa 

diversa – o que só é possível aferir quando se está diante de um objeto 

preciso. 

Sobre o tema, ensina a doutrina
7
: 

2779 - Contratação pública – Planejamento – Identificação da 
necessidade – Definição da solução, do objeto e do encargo – Relação 
de adequação e vinculação à própria necessidade – Renato Geraldo 
Mendes 

A primeira providência que deve ser adotada no processo de contratação 
pública é dimensionar o problema, de forma a fixar os contornos e as 
características da necessidade que a Administração tem de atender. 
Definida a necessidade, ela passa a balizar a etapa seguinte da fase interna 
do processo, que é justamente a definição da solução para resolver o 
problema identificado. Da definição da solução decorre a descrição do 
objeto. Há, então, uma relação estreita entre necessidade e solução, bem 
como entre solução e objeto. Com efeito, a partir do objeto é que se 
configura o encargo, que é a razão de ser do próprio planejamento. 
Portanto, definir o encargo é o objetivo precípuo do planejamento da 
contratação. Por outro lado, a necessidade condiciona a definição da 
solução. É com base na necessidade que se fixará a solução e se definirá o 
objeto. Nesse sentido, há uma relação de causa e efeito e também de 
adequação entre uma coisa (necessidade) e outra (solução/objeto). Não se 
pode pensar em definir a solução/o objeto sem antes identificar e precisar a 
necessidade. Daí a razão que motivou o legislador a indicar no inc. I do art. 
3º da Lei nº 10.520/02 que a primeira coisa a ser feita pela autoridade é 
justificar a necessidade da contratação e, somente após, partir para a 
definição do objeto do certame. 

2790 - Contratação pública – Planejamento – Objeto – Definição no 
edital – Importância 

"A finalidade precípua da licitação será sempre a obtenção de seu objeto – 
uma obra, um serviço, uma compra, uma alienação, uma locação, uma 
concessão ou uma permissão – nas melhores condições para o Poder 
Público. Assim, o objeto da licitação é a própria razão de ser do 
procedimento seletivo destinado à escolha de quem irá firmar o contrato 
com a Administração; se ficar indefinido ou mal-caracterizado, passará para 
o contrato com o mesmo vício, dificultando ou, até mesmo, impedindo sua 
execução. Para que tal não ocorra, para que os licitantes possam atender 
fielmente ao desejo do Poder Público e para que as propostas sejam 
objetivamente julgadas, o objeto da licitação deve ser convenientemente 
definido no edital ou convite". (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e 
contrato administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 64.) 

No mesmo sentido do até aqui exposto, a jurisprudência do TCU: 

“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa e completa, 
tanto nos projetos básicos quanto nos instrumentos convocatórios, a fim de 
que seja fornecido aos licitantes e órgãos de controle todo o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 

                                                 
7
 Fonte: https://www.leianotada.com/main/application/application.jsp. Acesso em 20.03.2014. 
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caracterizar o objeto da licitação, conforme prevêem os arts. 6º, inc. IX, e 
40, inc. I, ambos da Lei nº 8.666/93, de modo a garantir a contratação do 
objeto mais adequado às necessidades da Entidade, em termos qualitativos 
e quantitativos, bem como a homogeneização, a objetividade e a igualdade 
de tratamento às licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996, Plenário, Rel. Min. 
Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.) 

O TCU determinou a anulação de procedimento licitatório cujo edital não 
continha a descrição suficiente do objeto da licitação sem a indicação de 
qualidades e quantidades, não havendo os elementos necessários para a 
apresentação de preço e um controle efetivo da execução do contrato, o 
que impossibilita a cotação de preços pelos licitantes. (TCU, Acórdão nº 
497/2004, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 17.05.2004, veiculado 
na Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, nº 135, p. 
477, maio 2005, seção Tribunais de Contas.) 

O TCU determinou que a Administração, “nos editais convocatórios, observe 
os termos do art. 40, inc. I, da Lei nº 8.666/93, de forma que o objeto da 
licitação seja descrito de forma sucinta, objetiva e clara, evitando, assim, 
interpretações equivocadas”. (TCU, Decisão nº 130/2002, Plenário, Rel. 
Min. Marcos Bemquerer da Costa, DOU de 08.03.2002.) 

O TCU, ao analisar contrato firmado por órgão público, concluiu que “além 
de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor 
ainda o descreveu de forma excessivamente ampla e genérica, 
configurando um verdadeiro contrato do tipo „guarda-chuva‟, prática já 
censurada pelo Tribunal conforme Acórdão nº 1.263/2007, do Plenário”. O 
citado Acórdão determinou que apenas fosse contratada a execução de 
serviços que estivessem com seus objetos adequadamente definidos, em 
obediência ao previsto no art. 55, inc. I, da Lei nº 8.666/93, a fim de evitar a 
celebração de contratos com objetos genéricos, do tipo "guarda-chuva". No 
mesmo sentido, Acórdãos nºs 1.577/2012 e 717/2005, do Plenário e 
475/2010, da 2ª Câmara, todos do TCU. (TCU, Acórdão nº 1.030/2008, 
Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 06.06.2008.)  

Demonstrada a vagueza do objeto do contrato, tem-se que a verificação do 

cumprimento das obrigações pelas partes torna-se manifestamente 

prejudicada, sendo impossível aferir a correta liquidação de despesa. 

Como cediço, a despesa pública deve cumprir um itinerário de fases, que 

começa pela autorização legal, que é a previsão na lei orçamentária, seja 

específica ou global; em seguida o processo licitatório ou sua dispensa, o 

contrato, o empenho, o fornecimento dos bens ou serviços, a liquidação e, 

por fim, o pagamento. 

O art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da despesa deve ser 

feita com base em documentos comprobatórios do crédito e o objetivo da 

regra é verificar a origem e o objeto do que se deve pagar, além da 

importância exata (§ 1º, inciso I). 

Os pagamentos efetuados com inobservância dessa regra de administração 

financeira constituem grave infração a norma legal de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e causam injustificado 
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dano ao erário, na forma do art. 84, inciso III, alíneas d e e da Lei 

Complementar 621/2012. 

Além disso, no caso presente, os documentos apresentados pelos 

Defendentes não foram capazes de demonstrar inequivocamente que os 

serviços de consultoria foram prestados, uma vez que todos os relatórios 

apresentados pela contratada possuem idêntico conteúdo, não sendo 

concebível que as atividades desempenhadas tenham sido exatamente as 

mesmas, mês após mês. Também nesses relatórios não são especificadas 

as tarefas desenvolvidas. Confira-se seu conteúdo: 

Fls. 658/660; 671/673; 684/686; 697/699;710/712; 723/725; 735/737; 
748/750; 761/763; 774/776; 1108/1110; 1121/1123; 1134/1136; 1147/1149; 
1160/1162; 1173/1175; 1186/1188; 1199/1201; 1212/1214; 1225/1227 

Relatórios de Atividades de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro de 2011: 

Trata-se de relatório de atividades desenvolvidas junto ao Legislativo 
Municipal de Guarapari, tendo como objeto assessoria e consultoria 
administrativa e financeira, por força do contrato administrativo nº 10/2011, 
datado de 01 de março de 2011. 

A priori, é de bom alvitre ressaltar, que o Instituto de Apoio e 
Desenvolvimento Intersetorial – IADI, tem como um dos principais temas, o 
desenvolvimento a atividades de apoio e serviços no âmbito Municipal, no 
caso em tela, a Câmara Municipal de Guarapari. 

Nessa linha, forçoso trazer à baila, atendimento direto e pessoal do 
Presidente do Legislativo Municipal de Guarapari, tais como, orientações 
sobre impostos, prazos, formas de pagamento, legislação trabalhista e 
fiscal. 

Aliás, forçoso trazer à colação que estes dados estão sob constantes 
mudanças, devido a adaptações políticas e econômicas no ente Municipal, 
enfim, assessoria e consultoria especializada sobre tais questões, evitando 
assim, futuros problemas de ordem administrativa e financeira a posteriori. 

Coordenação de equipe e desenvolvimento de controles financeiros 
conforme perfil e necessidade da Câmara Municipal de Guarapari. 

Informações atualizadas e sempre disponíveis para os gestores da Câmara 
Municipal de Guarapari. 

Coordenação de elaboração de pareceres em geral, tão somente, na 
respectiva área de competência da IADI, informes técnicos e despachos em 
processos. 

Pesquisa sobre matéria em exame nos autos a serem relatados, e ainda, 
prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e financeira. 

Coordenação e execução de tarefas operacionais específicas no âmbito da 
competência do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial a Câmara 
Municipal de Guarapri, em suas atividades e atribuições constitucionais. 

Por ser verdade, e cumprindo todas as formalidades que o caso em questão 
requer assino o presente relatório, para que sutam seus efeitos legais. 
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Desse modo, os relatórios não são suficientes para corroborar a efetiva 

prestação do serviço, tornando ausente a liquidação, de forma que não 

será legalmente possível efetivar o pagamento. 

No que tange à alegação dos Defendentes de que deveria ser realizada 

Tomada de Contas Especial, esclarecemos que esse instrumento é utilizado 

quando, diante de um indício de irregularidade ocasionador de dano, 

verifica-se a necessidade de que o órgão apure os fatos, identifique os 

responsáveis e quantifique o dano. Quando já foi realizada alguma forma de 

fiscalização, como o é a auditoria, da qual resultaram verificados esses 

elementos (fatos, responsáveis e valor do dano), despicienda a realização 

de Tomada de Contas Especial, que, atrasando a reparação do dano, só 

viria a corroborar com aquilo que já foi apurado. 

Destarte, ante a ausência de especificação do objeto do contrato, tem-

se que é impossível verificar sua efetiva realização, o que não foi 

elidido pelos documentos trazidos pelos Defendentes, haja vista a 

generalidade e identidade dos relatórios mensais, motivos pelos quais 

se opina pela manutenção da irregularidade em face de José Raimundo 

Dantas, Cláudia Costa Calenti Suela, Lília Maria Santos Venturini
8
 e 

Marcelo Rocha da Costa e Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial 

(Iadi), na forma das condutas e nexos causais descritos na ITI 

819/2012, sendo passível de ressarcimento o valor de R$ 41.500,00, 

correspondente a 19.652,41 VRTE. 

5.11. Investidura irregular da CPL (Item II.6 da ITI 819/2012) 

Base legal: Artigo 51, Parágrafo 4.º, da Lei 8.666/93 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Auditoria 

Reproduzimos abaixo a descrição da ITI 819/2012, no ponto: 

Diante do exame da composição da CPL para os exercícios de 2009, 2010 

e 2011, verificou-se a recondução irregular de alguns de seus membros, em 

inobservância ao disposto no § 4º do art. 51 da Lei n.º 8.666/93. 

O referido normativo em sua primeira parte informa a regra geral, que 

estabelece o máximo de um ano para investidura dos membros das 

comissões permanentes de Licitação. A parte final trata da exceção, relativa 

                                                 
8
 Pela conduta de “liquidar serviços de consultoria administrativa e financeira sem especificar quais 

tarefas deveriam ser executadas”, não a de solicitar a contratação dos serviços. 
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e limitada ao período subsequente (mandato seguinte), para o qual se 

admite a recondução de apenas parte de seus membros. 

O referido normativo veda a recondução total dos membros das 

comissões, nada obstando à recondução de alguns deles apenas para 

um segundo mandato, evitando-se o caráter indeterminado. 

Outrossim, não se pode compactuar com manobras que visem à 

perpetuação do poder, configuradas na continuidade, por tempo 

indeterminado, de um mesmo grupo de servidores, colocando em risco a 

lisura e a condução dos procedimentos licitatórios. 

Assim, é importante destacar o princípio republicano adotado no País, do 

qual emerge a necessidade da alternância do poder entre mandatários. 

Desta forma, os membros reconduzidos não poderiam exercer um terceiro 

mandato consecutivo, havendo, nesse caso, a obrigatoriedade da 

renovação da CPL. 

Conclui-se, portanto, na esteira da doutrina e da jurisprudência, que o 

mandato dos membros das CPLs está limitado ao máximo de um ano. 

Contudo, parte desses membros poderá ser reconduzida, uma única vez, ou 

seja, somente para o mandato subsequente, conforme estabelecido no 

Parágrafo 4.º do Artigo 51 da Lei 8.666/93. 

No caso em tela, as servidoras Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia 

de Souza Francisco e Ruth Ramalhete Ferreira foram reconduzidas à 

CPL desde 2009, nas funções de presidente, secretária e membro, 

respectivamente, conforme detalhado em quadro a seguir. 

(...) 

Análise 

O ponto nodal da presente irregularidade consiste no cumprimento de 

regras formais atinentes à formação da comissão permanente de licitação. A 

esta incumbe conduzir diversas fases da seleção das propostas e dos 

licitantes, o que demonstra sua importância na escolha da proposta mais 

vantajosa ao interesse público. 

Tendo em vista a lisura do certame, a Lei 8666/93 estabelece uma série de 

regras e procedimentos formais direcionados à composição da Comissão, 

como o número mínimo de integrantes e a necessária qualificação de 

alguns. Dentre tais preceitos, encontra-se o que disciplina a recondução dos 

membros: 
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Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 

alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas 

por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, 

sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos 

quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela 

licitação. 

§ 4
o
  A investidura dos membros das Comissões permanentes não 

excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus 

membros para a mesma comissão no período subseqüente. 

De acordo com a letra da lei, então, está expressamente vedada a 

recondução total dos membros da Comissão, nada obstando, a 

recondução de alguns destes membros, apenas para um segundo 

mandato, evitando-se o caráter indeterminado. 

Nessa esteira, ensina Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos, 15 ed: Dialética. São Paulo, 2012, p. 795): 

A Lei busca evitar o continuísmo no exercício da atividade de membro de 

comissão de licitação. O §4º reflete a preocupação em eliminar o risco de 

desmandos. A Lei presume que a rotatividade na composição das 

comissões permanentes reduz a possibilidade de abusos ou atitudes 

reprováveis. 

Verifica-se, pois, que há um fundamento lógico para a exigência legal, não 

se tratando de mero preciosismo, de modo que essencial sua observância. 

O Min. do TCU Augusto Sherman Cavalcanti esclarece a mens legis do 

dispositivo: 

A Lei, ao prever a rotatividade da composição da Comissão 

Permanente de Licitação, busca preservar a Administração da 

perpetuação de falhas cometidas por determinados integrantes, sejam 

decorrentes de má-fé ou de deficiência técnica. Além disso, considerando a 

natureza dessa atividade, que envolve a gestão de recursos públicos e o 

interesse de particulares, a alternância nessas atribuições busca reduzir 

a margem para fraudes decorrentes da ingerência de licitantes junto 

aos trabalhos da Comissão. (Acórdão nº 1281/2010, Plenário, rel. Min. 

Augusto Sherman Cavalcanti.) 
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Complementando as lições anteriores, o julgado do TCU, abaixo 

reproduzido, esclarece a respeito do número de vezes em que possível a 

recondução de membro da CPL: 

Assim, diante de determinado caso concreto, poderia determinado membro 

da Comissão (seja o Presidente ou não) permanecer dois anos no cargo, 

desde que haja modificação de outros membros da Comissão. 

Contudo, não será admitida a permanência desse membro que ocupou o 

cargo por dois anos para um terceiro mandato, vale dizer, a recondução 

parcial é possível para a mesma Comissão após um ano, que configura o 

prazo máximo da investidura, porém, a terceira investidura consecutiva 

resta impedida, a fim de evitar a perpetuação de determinados 

servidores no desempenho das atribuições inerentes à Comissão, em 

detrimento de outros. (g.n). (Decisão nº 245/00 (TC-700.048/98-7) do 

Tribunal de Contas da União, publicada no BLC nº 10/00.) 

Assim também é o entendimento da doutrina, ora representada por 

Diógenes Gasparini (Comissões de Licitação, 2 ed.: Editora NDJ. São 

Paulo, 2002, p 42), que ensina: 

Admitida a recondução de parte dos membros, cabe questionar: até quantas 

reconduções seria legítimo ou, de outro modo, quantas vezes o membro 

poderia ser reconduzido para a mesma comissão permanente de 

Licitação? Apenas uma, pois as reconduções sucessivas acabariam por 

violar o princípio republicano da rotatividade dos mandatos dos titulares de 

cargos executivos.  

Vale ressaltar que não prospera a alegação de que as nomeações 

priorizaram os servidores com conhecimento técnico e experiência, uma vez 

que compete ao Município treinar seus servidores para desempenhar as 

funções pertinentes, a fim de observar a lei e, assim, coibir más práticas 

administrativas na condução do certame. 

Destarte, opina-se pela manutenção da irregularidade em relação ao 

senhor José Raimundo Dantas. 

5.12. Recebimento indevido de gratificação (Item II.7 da ITI 819/2012) 

Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de novembro de 
2001 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

Auditoria 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:88323-569B5-49448



ACÓRDÃO TC-184/2017 

rg/lr 

  

Segundo a ITI 819/2012, por meio das portarias 2.469/2011, 2.480/2011 e 

2.602/201, foram designados servidores para participar das comissões de 

Licitação e de Controle Interno (Civi), durante o exercício de 2011, sendo a 

eles atribuídas gratificações. 

Ocorre que a Lei 2.128/2001, no art. 9º, §5º, incluindo suas posteriores 

alterações, que dispôs sobre a estrutura administrativa da CMG, determinou 

que o pagamento de tal gratificação só pode ser realizado se a função for 

exercida fora do expediente normal de trabalho – o que não ocorreu, no 

caso, já que, de acordo com as atas de abertura das licitações ocorridas 

durante o exercício de 2011, observa-se que, com exceção do Convite 

4/2011, os demais procedimentos licitatórios ocorreram no turno da tarde 

(horário normal de expediente), conforme detalhamento a seguir . 

(...) 

 Prosseguiu a ITI 819/2012: 

Em todos os convites realizados, os integrantes da CPL que assinaram as 

atas dos certames foram os seguintes servidores: Cláudia Costa Calenti 

Suela (presidente), Claudicéia de Souza Francisco, Ruth Ramalhete 

Ferreira e Samoel Ramalhete Ferreira (membros). Todos os membros 

trabalharam no horário vespertino, conforme boletim de frequência da CMG. 

Inclusive, na data da abertura do Convite 4/2011, cujo horário de ocorrência, 

conforme a ata, foi 11 horas, consta dos boletins de frequência que os 

membros da CPL presentes ao certame compareceram à CMG no turno 

vespertino. 

Tendo em vista o horário de ocorrência dos certames – à exceção do 

Convite 4/2011, não caberia o recebimento de gratificação, já que o 

exercício da função na CPL ocorreu durante o horário normal de trabalho 

dos servidores. Quanto aos outros membros da CPL, os quais não foram 

mencionados anteriormente, não existe qualquer indício de participação nos 

certames, e dessa forma, não caberia o recebimento de gratificação. 

Em seguida, foi elaborado relação de pagamento das gratificações, que 

atingiram o montante de R$ 123.050,00: 

   (...) 

Assim, considerando o escorço fático e jurídico procedido, o valor de R$ 

123.050,00 (cento e vinte e três mil e cinquenta reais), equivalente a 
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58.270,59 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta vírgula cinquenta e 

nove) VRTE, deveria ser ressarcido ao erário. 

Análise 

A irregularidade em tela trata do pagamento indevido de gratificações. 

Relativamente aos membros da CPL, os técnicos desta Corte de Contas 

verificaram que praticamente todos os procedimentos licitatórios ocorreram 

à tarde, mesmo horário de trabalho dos servidores nomeados para as 

comissões de licitação. Desta forma, entendeu a equipe que não caberia o 

recebimento de gratificação, já que o exercício da função na CPL ocorreu 

durante o horário normal de trabalho dos servidores e, de acordo com § 5º 

do artigo 9º da Lei nº Lei nº 2.128/2001, que trata da estrutura administrativa 

do Legislativo Municipal, somente receberiam gratificação os servidores 

nomeados para comporem comissões ou grupos de trabalho, desde que o 

exercício dessa função seja fora do expediente normal de trabalho. 

A equipe de auditoria destacou que em todos os convites realizados, os 

integrantes da CPL que assinaram as atas dos certames foram os seguintes 

servidores: Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente), Claudicéia de Souza 

Francisco, Ruth Ramalhete Ferreira e Samoel Ramalhete Ferreira 

(Membros). Quanto aos demais membros da CPL, Alessandro da Silva 

Mattos, Maria da Penha de Souza Borges, Andréia Cristina Souza F. 

Oliveira e Laudicéia Marabotti Porto Saraiva, apesar de terem recebido 

gratificação, não existe qualquer comprovação de participação nos 

certames. 

O Defendente alega, em suma, que grande parte dos trabalhos 

desenvolvidos pelas comissões nomeadas pela Câmara Municipal de 

Guarapari foram realizados fora do horário normal de expediente, para que 

os mesmos não prejudicassem as atividades rotineiras daqueles servidores. 

Alega, também, que o trabalho desenvolvido pelos servidores nomeados 

para as Comissões de Licitação não se limita às respectivas sessões. 

Inicialmente teceremos algumas considerações sobre a Comissão de 

Licitação. 

A comissão de licitação, conforme disposto no inciso XVI do art. 6º da Lei 

8.666/93, tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos 

e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas 
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modalidades concorrências, tomadas de preços e convites, podendo ser 

comissão permanente ou especial. 

De acordo com o disposto no artigo 51 da Lei 8.666/93, a Comissão de 

Licitação poderá ser permanente ou especial. 

A Comissão permanente é aquela criada para atuar em processos de 

licitação por determinado tempo, sendo possível a recondução de seus 

membros por mais de um mandato. Contudo, é vedada a recondução da 

totalidade dos membros, ou seja, pelo menos um dos membros da 

comissão de licitação permanente deve ser renovado em cada mandato. O 

mandato das comissões permanentes deve ser de um ano, no máximo. 

As comissões especiais são constituídas para atuar em licitações 

específicas, sendo dissolvidas ao término do processo para a qual foi 

composta. 

As comissões de licitação são compostas por, no mínimo três membros, 

sendo que dois deles, no mínimo pertençam ao quadro de servidores 

permanentes do órgão promotor da licitação, além de serem devidamente 

qualificados. 

Em pequenas unidades administrativas, em função do número reduzido de 

servidores, a comissão de licitação pode ser substituída por um único 

servidor, porém em caráter excepcional e somente na modalidade convite. 

No caso da modalidade pregão, eletrônico ou presencial, a comissão de 

licitação é substituída por pregoeiro e por uma equipe de apoio, sendo que 

o pregoeiro deve pertencer ao quadro de servidores da entidade promotora 

da licitação e os membros da equipe de apoio devem ser, 

preferencialmente, servidores efetivos do órgão promotor do certame. 

Da mesma forma que a comissão de licitação, o pregoeiro pode ser 

designado para mandatos de um ano (admitida uma recondução) ou para 

licitações específicas. 

Não há, nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, qualquer impedimento para que 

seja instituída gratificação aos membros da CPL ou ao pregoeiro e 

respectiva equipe de apoio. Contudo, vale destacar que a criação destas 

gratificações depende de lei própria a ser aprovada pela Câmara de 

Vereadores do município.  
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Logo, será a Lei instituidora das gratificações que irá especificar os critérios 

para o seu pagamento. 

O §5º do artigo 9º da Lei nº 2.128/2001, que trata da estrutura administrativa 

do Legislativo Municipal, estabelece o seguinte em relação às gratificações: 

Art. 9.º. Os limites de dispêndio global com os cargos serão fixados pela 
Mesa Diretora, exigida a existência prévia e suficiente de crédito 
orçamentário. 
(...) 
§ 5.º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari autorizado a 
conceder gratificação, até o limite da referência CCL-5, aos servidores 
indicados para comporem comissões ou grupos de trabalho, desde que o 
exercício dessa função seja fora do expediente normal de trabalho, não 
incorporando aos vencimentos para quaisquer efeitos. (g.n.) 

Consoante o referido diploma legal, para receber a gratificação, não basta 

que o servidor tenha simplesmente sido nomeado para a função, é 

necessário que a função seja exercida e que o seja fora do expediente 

norma de trabalho. 

    (...) 

Em relação aos Convites, verifica-se ao se analisar a documentação 

acostada aos autos, que somente participaram dos certames os seguintes 

membros da CPL Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente), Claudicéia de 

Souza Francisco, Ruth Ramalhete Ferreira e Samoel Ramalhete Ferreira 

(Membros). Verifica-se, também, que as sessões ocorreram no mesmo 

turno de trabalho dos servidores que dela participaram, conforme boletim de 

frequência. 

Não consta registrado nas respectivas atas de homologação a participação 

de Alessandro da Silva Mattos, Maria da Penha de Souza Borges, Andréia 

Cristina Souza F. Oliveira e Laudicéia Marabotti Porto Saraiva, que, sem 

embargo, receberam gratificação. 

Desta forma, para a devida comprovação que os membros da CPL 

exerceram outras atividades além da participação na sessão pública de 

licitação, seria necessário comprovar, por meio de controle de 

frequência/horário ou outro instrumento hábil, que os trabalhos 

desenvolvidos pela comissão de licitação da Câmara Municipal de 

Guarapari, foram realizados fora do horário normal de expediente, o que, de 

fato, não se verifica no presente caso. 
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O gestor público tem o dever de aplicar os recursos públicos da melhor 

maneira possível, evitando o desperdício. A boa gestão do gasto público 

permite a redução de desperdícios, o que possibilita o aumento dos 

recursos disponíveis para a Administração Pública atender melhor a 

população nas mais diversas formas. 

Uma adequada gestão pública tem que se apoiar nos seguintes pilares: 

planejamento, transparência, controle e responsabilidade. Estes também 

são os pilares que balizam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Evidentemente 

que além desses princípios ainda é imprescindível que o gestor atue com 

ética, o que balizará o seu comportamento perante a sociedade que 

representa. 

Assim, o gestor público deve programar as suas ações de forma planejada, 

evitando concebê-la no dia a dia, conforme a urgência de cada situação. 

Qualquer ação requer planejamento, sob pena de não se alcançar a meta 

pretendida. No setor público isto é imprescindível, pois as demandas da 

sociedade em geral são maiores do que a capacidade de atendimento do 

estado.  

Em relação à alegação de que os servidores nomeados para as 

Comissões exerceram suas atribuições fora do horário de trabalho, 

entende-se que é necessário existir documento comprovando a efetiva 

jornada de trabalho do servidor, o que não foi feito pelo gestor. 

Neste ponto, importa ressaltar, que em fase de instrução de mérito (ou 

conclusiva), a análise se baseia nas teses e argumentos apresentados pela 

defesa, valendo-se das provas constantes dos autos, o que não foi feito 

neste item. Não basta os gestores dizerem que a inconsistência não existiu. 

É necessário que se comprove por meio de documentos. Não basta, para o 

saneamento da irregularidade, a simples alegação desacompanhada de 

elementos probatórios, sendo oportuno rememorarmos a regra prevista no 

art. 333, inciso II do CPC, de aplicação subsidiária: 

 
Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
(...) 
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autor. 

De acordo com o artigo 27 da Lei nº 2.559, de 23 de dezembro de 2005, 

os servidores da Câmara Municipal de Guarapari têm que cumprir uma 

jornada de trabalho semanal de 30 horas. E, conforme boletins de 
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frequência acostados aos autos pela equipe de auditoria, os membros 

cumpriam o horário vespertino, ou seja, no mesmo horário em que 

ocorreram os certames (à exceção do convite 4/2011). 

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do 

senhor José Raimundo Dantas, conforme conduta e nexo de causalidade 

descrita na ITI 819/2012, sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de 

R$ 123.050,00 (cento e vinte e três mil e cinquenta reais), equivalente a 

58.270,59 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta vírgula cinquenta e 

nove) VRTE. 

5.14. Pagamento antecipado de despesa por irregular liquidação - 

Processo 618/2011 (Item II.9.1 da ITI 819/2012) 

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64; Artigos 67, §1º da Lei 8.666/93 

Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara 

   Ágape Assessoria e Consultoria – Contratada 

Auditoria 

De acordo com a ITI 819/2011: 

Relata a Equipe de Auditoria que nos autos do processo n.º 618/2011, não 

foram encontrados os pareceres dos fiscais dos contratos, que deveriam ser 

emitidos na fase de liquidação e anteriormente ao pagamento realizado pela 

Câmara Municipal de Guarapari, manifestando-se sobre a efetiva prestação 

do objeto, confrontando com os comprovantes de entrega e recibo, 

conforme determina o art. 67, § 1º da Lei n.º 8.666/93. 

Informa que a servidora Lilia Maria Santos Venturini, matrícula 031.085, e o 

fiscal do Aditivo 1, o servidor Marco Antonio Pereira Martins, matrícula 

030.619, cujos nomes apenas constam expressos na Portaria 2.469/2011 e 

na Portaria 2.862/2012, respectivamente, para acompanhar, atestar, e 

controlar a relação quantitativa dos atos normativos estimados a serem 

incluídos no site e dos atos que foram efetivamente incluídos, não 

manifestaram terem tido ciência nos autos. 

Assim, entende-se que o pagamento ocorreu antes de se atestar e proceder 

à efetiva liquidação dos serviços. 

Diante destas constatações, conclui-se que as liquidações oriundas da 

presente contratação, iniciadas no exercício de 2011 e continuadas no 

exercício de 2012, não encontram respaldo nos preceitos legais contidos 

nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, configurando-se, assim, em infração a 
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essas normas, sendo, inclusive, passível de ressarcimento ao erário o 

montante empregado nessa contratação, qual seja:  

 Exercício de 2011 – R$ 18.800,00, equivalentes a 8.902,78 VRTEs. 

 Exercício de 2012 – R$ 9.400,00, equivalentes a 4.161,32 VRTEs. 

Análise 

O objeto do contrato em análise referia-se a “atualização, manutenção e 

digitalização dos atos normativos para o site da Câmara Municipal”. É de se 

notar que a execução em si do serviço não foi impugnada pela auditoria, 

mas seu ateste pelos fiscais do contrato, que é imprescindível para a correta 

liquidação da despesa. 

Assim sendo, com a apresentação dos documentos de fls. 1284, 1300, 

1318, 1334, 1351, 1367 – que se referem os às Notas Fiscais, carimbadas 

por pessoa não identificada que atesta o recebimento do serviço – e 

principalmente dos relatórios de fls. 1379/1463 e de fls. 418/556 – em que 

são descritas, com a devida especificação, as atividades prestadas, mês a 

mês – opina-se pelo afastamento da irregularidade. 

No tocante as demais irregularidades cabem à análise que segue abaixo: 

2. DA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS (item 5.4 da ITC) 

O corpo técnico desta Corte relata que o Legislativo Municipal de Guarapari realizou, 

no exercício de 2010, contratação de assessoria e consultoria na área de Recursos 

Humanos. 

Aduz que os serviços contratados têm caráter rotineiro e remetem à estrutura 

administrativa organizacional da Câmara, cujas atribuições possuem ações 

correlatas ao objeto do contrato firmado com a empresa FATUN Consultoria e 

Assessoria Ltda. 

O objeto do contrato celebrado com a empresa FATUN compreendiam os seguintes 

serviços de consultoria e assessoria: 

1) Assessoramento nos procedimentos de folha de pagamento e de gestão 
de pessoal ao setor público; 

2) Assessoramento de cálculo e conferência da contribuição previdenciária, 
assim como o cumprimento de obrigações acessórias, incluindo dados da 
folha de pagamento e de prestadores de serviços autônomos; 
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3) Assessoramento nos procedimentos para concessão de direitos e 
vantagens a servidores municipais e demais ações pertinentes á área de 
recursos humanos deste órgão legislativo; 

4) Assessoramento no controle dos percentuais máximos, em relação aos 
subsídios dos vereadores e do Presidente do Órgão Legislativo, assim 
como os limites constitucionais de despesas com servidores e agentes 
políticos, a fim de atender demanda deste Legislativo. 

Nas justificativas apresentadas pelo gestor, em síntese, se alega que o serviço é 

“um assessoramento especializado para dar suporte aos servidores lotados no 

setor”, afirmando que “caracterizaria burla ao princípio do concurso público se a 

Administração contasse em seu quadro de pessoal com cargo de assessor em 

recursos humanos, o que não existe. Daí não se confunde as atividades da Divisão 

de RH com as atividades de assessoria”. 

Observo da Lei Municipal nº 2560/2005, que dispõe sobre a reestruturação 

organizacional da Câmara, que de fato a Divisão de Recursos Humanos  possui 

atribuições genéricas conferidas por lei atribuindo a execução de determinados 

serviços de RH àquele setor, contudo é necessário que se leve em consideração 

que muitas vezes a execução de um serviço não depende só de autorização legal 

para atuar, mas também de orientação adequada correlata à atuação de modo que 

se atenda a demanda do órgão. 

Digo isso, pois muitas vezes temos servidores com atribuições atreladas ao cargo 

para realizar determinada tarefa, mas o setor sofre dificuldade em desempenhá-la de 

forma mais eficiente, eficaz, produtiva, em razão não raras vezes por formação 

insuficiente do servidor. Nesse contexto, uma assessoria especializada atua dando 

consultoria/assessoria ao órgão, de forma atualizada, segura e precisa a respeito 

daquele objeto do contrato, tornando o serviço célere e efetivo. 

Nesse contexto, na relatoria da Câmara de Guarapari, no meu voto relativo ao 

exercício anterior (2010), entendi quanto a essa irregularidade que a contratação 

tinha sido firmada para melhora das rotinas administrativas do ente. Portanto, afastei 

a irregularidade aqui analisada com determinação de que o gestor se abstivesse em 

contratar esse tipo de consultoria e reestruturasse seu quadro próprio de pessoal 

promovendo capacitação dos seus servidores. 
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Contudo, em análise dos presentes autos (exercício 2011), verifico que a Câmara de 

Guarapari contratou no ano seguinte: i) a mesma empresa; ii) para desempenhar 

mesmo objeto e; iii) com o mesmo valor contratado no exercício anterior, a saber: 

75.350,00 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais). 

Registro, ainda, que embora o contrato firmado tentasse descrever o objeto com 

palavras diferentes, mas com teor sinônimo, mascarando a duplicidade da prestação 

de serviço, nota-se do quadro comparativo abaixo, que se tratam na essência de 

objetos idênticos aos firmados no contrato do exercício de 2010. Vejamos: 

QUADRO COMPARATIVO DO OBJETO DO CONTRATO 

Analisado no Proc. TC 1785/2011 Analisado no Proc. TC 1883/2012 

A) Assessoramento nos 

procedimentos de folha de 

pagamento e de gestão de pessoal 

ao setor público; 

 

2) consultoria especializada para 

cumprimento de obrigação na Receita 

Federal do Brasil e Ministério do Trabalho e 

Emprego, referente aos dados oriundos da 

folha de pagamento 

B) Assessoramento de cálculo e 

conferência da contribuição 

previdenciária, assim como o 

cumprimento de obrigações 

acessórias, incluindo dados da 

folha de pagamento e de 

prestadores de serviços 

autônomos; 

 

1) orientação para cálculo e conferência de 

contribuição previdenciária e cumprimento de 

obrigação previdenciária especificamente no 

que tange aos dados oriundos da folha de 

pagamento e de prestadores de serviços 

autônomos; 

C) Assessoramento nos 

procedimentos para concessão de 

direitos e vantagens a servidores 

municipais e demais ações 

pertinentes á área de recursos 

humanos deste órgão legislativo; 

 

3) consultoria nos procedimentos de 

concessão de direitos e vantagens a 

servidores municipais; 

D) Assessoramento no controle dos 

percentuais máximos, em relação 
4) outros serviços correlatos a consultoria 

especializada em recursos humanos, com o 
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aos subsídios dos vereadores e do 

Presidente do Órgão Legislativo, 

assim como os limites 

constitucionais de despesas com 

servidores e agentes políticos, a 

fim de atender demanda deste 

Legislativo. 

objetivo de prevenir possíveis erros e evitar a 

geração de passivo trabalhista e 

previdenciário, que comprometam, no futuro, 

as finanças do Legislativo. 

 

Em conjunto a isso, verifico que o corpo funcional da Câmara possui quantitativo 

suficiente, apto a atender a sua demanda, pois segundo informações da Área 

Técnica (ITI 819/2012), no exercício de 2011, o ente já contava com 95 servidores, 

sendo 20 efetivos só para atender a estrutura administrativa, o que não se revela um 

quadro de pessoal pequeno ou insuficiente.  

Deste modo, considerando que no exercício anterior me pareceu razoável a 

contratação de assessoria especializada para o Setor de Pessoal de modo que a 

assessoria contratada pudesse capacitar os servidores e melhorar as rotinas de 

trabalho na orientação e realização de práticas da melhor técnica, essas 

consultorias seriam excepcionalmente admitidas nessa perspectiva, mas não como 

substituição de pessoal, cuja prática se dê de forma rotineira como verifico ser o 

caso dos autos. 

Salienta-se como agravante, ainda, o fato de que a reiteração da contratação acaba 

por gerar despesas em duplicidade, ou seja, com o pagamento de vencimentos dos 

servidores do quadro próprio de pessoal que desenvolve as atividades cotidianas e 

com a contratação da empresa de “assessoria” para a realização dos serviços 

rotineiros que se revelam com a contratação reiterada. 

É que além do contrato ter sido firmado nos exercícios de 2010 e 2011, processos 

de números 1785/2011 e 1883/2012, respectivamente, ambos de minha relatoria, 

igualmente foi firmado e imputado irregular pela área técnica no exercício de 2012, 

processo 3237/2013 (PCA/2012), de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo. 

Sendo assim, diante de todo o conjunto fático probatório que abarcou o quadro 

analisado da referida contratação, não posso manter o posicionamento 
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anteriormente firmado no meu voto da PCA de 2010, o que por todas as razões e 

fundamentos aqui delineados me levam à conclusão pela manutenção da 

irregularidade em consonância ao posicionamento técnico (ITC 2391/2014) e do 

Ministério Público de Contas. Entretanto, no que se refere a imputação de 

responsabilidade a parecerista, entendo que não cabe a solidariedade quanto ao 

ressarcimento. Explico. 

No caso da irregularidade que, por ora, se analisa, a conduta imputada na matriz à 

parecerista se traduz em emitir parecer favorável à referida contratação sem atentar 

para a existência, na estrutura administrativa da CMG, de pessoal incumbido dessas 

atribuições. Essa conduta, portanto, se reflete numa conduta apta a gerar a 

irregularidade, que não foi por mim afastada. Portanto, apta a sanção de multa. 

Contudo, se o serviço não foi efetivamente prestado ou se fora parcialmente, essa 

conduta a ela imputada não gera automaticamente o dano identificado. 

Ao meu ver, o dano causado pela ausência da prestação de serviço impõe a sanção 

pela devolução e restituição ao erário, a quem competia fiscalizar o contrato, a quem 

coube pagar o contrato, o que não se pode exigir como conduta do parecerista, a 

quem competia apenas à manifestação quanto à análise de questões formais, como 

a legalidade da contratação e demais requisitos impostos pela lei. 

É claro, que pode ocorrer situações em que a análise realizada por ele de forma 

precária ou ineficaz possa gerar dano erário, no caso, por exemplo, de um Parecer 

que aprove a contratação de um serviço de coffee break para a festa particular do 

Chefe do Legislativo. Nesse exemplo, se verifica que a conduta praticada pelo 

Parecerista é o que denominamos de nexo que liga umbilicalmente ao dano ao 

erário ocorrido. Nesse caso, seria passível a imputação do ressarcimento. 

Entretanto, no caso dos autos verifico que a conduta imputada não nos conduz ao 

dano ao erário identificado, ou seja, a ausência de prestação do serviço que fora 

identificado, conforme fundamentado alhures.  

Desta forma, entendo nesse caso dos autos, que ao parecerista cabe a imputação 

da multa pela conduta descrita na ITI e, ao gestor, por não ter conseguido 
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demonstrar na sua resposta a efetiva prestação do serviço, lhe cabe a aplicação da 

sanção de multa e ressarcimento dos valores indevidamente pagos.  

3. DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO (item 5.5 da ITC) 

A área técnica entendeu por irregular a utilização do elemento de despesa em que 

fora realizada a reserva orçamentária do contrato tratado no tópico anterior. Em 

razão do contrato de assessoria administrativa firmado com a empresa FATUN, ter 

sido apontado pelo corpo técnico como contratação em verdadeira substituição de 

pessoal, não seria possível classificá-la no elemento de despesa “serviços de 

consultoria”. Contudo, deveria ter sido classificada como “outras despesas de 

pessoal”, conforme Nota Técnica da Secretaria do Tesouro Nacional nº 

1097/2007/CCONT-STN e determinações do § 1.º, artigo 18 da LRF. 

Nada obstante, a discussão da classificação mais adequada a despesa, verifico que 

a irregularidade em debate fora imputada ao Presidente da Casa Legislativa, o que 

no meu entender, por se tratar de uma irregularidade contábil deveria ter sido 

imputada ao servidor, cujas atribuições e qualificação técnica para a prática do ato, 

certamente não recai no Chefe do Legislativo. 

Deste modo, ante a ausência de elementos da responsabilidade, entre eles a 

conduta e nexo causal, que demonstrem ter o Presidente da Câmara praticado ato, 

cujos quais nos levem a irregularidade identificada pelo corpo técnico desta Corte na 

Câmara Municipal de Guarapari, afasto a irregularidade imputada ao Sr. José 

Raimundo Dantas. 

4. DA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS (item 5.6 da ITC) 

A área técnica desta Corte relata que o Legislativo Municipal de Guarapari realizou, 

no exercício de 2011, contratação de assessoria e consultoria na área de 

Contabilidade. 

Aduz que os serviços contratados têm caráter rotineiro e remetem à estrutura 

administrativa organizacional da Câmara, cujas atribuições possuem ações 

correlatas ao objeto do contrato firmado com a empresa Solução Contabilidade e 

Consultoria LTDA ME.  
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De antemão, até por uma questão de coerência com os votos que profiro em outros 

processos, entendo que as consultorias especializadas, em caráter excepcional, 

podem ser utilizadas como instrumentos de capacitação, formação e instrução dos 

servidores na   realização de práticas da melhor técnica.  

 

As assessorias especializadas podem ser facilitadoras no aperfeiçoamento das 

rotinas de trabalho no serviço público e seriam excepcionalmente admitidas nessa 

perspectiva, mas não como substituição de pessoal, cuja prática se dê de forma 

rotineira. 

 

Nesse contexto, acompanho o entendimento da área técnica e do Parquet de 

Contas, especialmente por verificar que o serviço vem sendo prestado de forma 

permanentemente contínua, pois fora novamente firmado no exercício seguinte, 

embora isso seja um ponto que deva ser analisado pelo relator da PCA/2012, se 

existe eventual particularidade nessa contratação. 

 

Contudo, divirjo do corpo técnico no tocante ao ressarcimento, pois percebo 

distinção quanto à contratação de assessoria administrativa (tratada no tópico 2 

deste voto). Enquanto àquela era prestada rotineiramente e havia número suficiente 

de servidores para executar o objeto do contrato, além de outras especificidades 

tratadas no tópico próprio; essa irregularidade, aqui analisada, foi desenvolvida 

também em auxílio à atividade de contabilidade do ente, que obtendo um único 

contador uma Câmara com mais de 95 servidores, me parece ser número 

insuficiente a atender toda demanda. 

 

Isso reforça ainda mais a necessidade rotineira da contratação, visto ser o serviço 

contábil um serviço rotineiro e permanente de qualquer ente da administração 

pública, o que torna recomendável a realização de concurso público para suprir tal 

demanda de pessoal. Todavia, não posso automaticamente entender que dessa 

irregularidade deva ser imputado o ressarcimento, pois não há nos autos qualquer 

indicação de nosso corpo técnico, nem do conjunto fático probatório, de que o 

serviço não foi prestado. 
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Não há a respeito dessa contratação, nenhuma outra indicação de irregularidade, 

como ausência de regular liquidação do serviço ou qualquer outro elemento do 

quadro-fático probante que nos faça presumir não ter sido prestado o serviço. Logo, 

anuir pela restituição seria ir de encontro a vedação do enriquecimento sem causa 

da administração. 

 

Desta forma, mantenho a irregularidade que será passível da respectiva aplicação 

de multa, mas afasto o ressarcimento. 

 

5. DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO (item 5.7 da ITC) 

Não obstante a discussão da classificação mais adequada à despesa verifico que a 

irregularidade em debate fora imputada ao Presidente da Casa Legislativa, o que no 

meu entender, por se tratar de uma irregularidade contábil deveria ter sido imputada 

ao servidor, cujas atribuições e qualificação técnica para a prática do ato, certamente 

não recai no Chefe do Legislativo. 

De igual modo aos fundamentos trazidos neste voto no tópico 3, ante a ausência de 

elementos da responsabilidade, entre eles a conduta e nexo causal, que 

demonstrem ter o Presidente da Câmara praticado ato, cujos quais nos levem a 

prática da irregularidade identificada pelo corpo técnico, afasto a irregularidade 

imputada ao Sr. José Raimundo Dantas. 

DECISÃO 

Ante ao exposto, anuindo parcialmente ao entendimento exarado pela Área Técnica 

e Ministério Público Especial de Contas, VOTO:  

1)  Por julgar IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Guarapari, 

sob a responsabilidade do Sr. José Raimundo Dantas, Presidente da 

Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2011, processo TC 1883/2012 

(PCA/2011) e TC 2682/2012 (Relatório de Auditoria Ordinária) no sentido de 

que o Egrégio Plenário desta Corte de Contas, delibere por: 
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1.1) Rejeitar, pelas razões expendidas no presente voto, a preliminar de 

inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010, suscitada pelo corpo técnico deste 

tribunal e o respectivo ressarcimento imputado no item 5.13 da ITC; 

1.2) Manter, pelas razões antes expendidas, acompanhando integralmente o 

posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas, os 

indicativos de irregularidade constantes dos itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 

5.11, 5.12 e 5.14 da ITC com aplicação de multa pelas irregularidades 

indicadas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Sr. José Raimundo 

Dantas e R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada servidor: Sra. Cláudia Costa 

Calenti Suela, Lilia Maria Santos Venturini e Marcelo Rocha da Costa, bem 

como o valor de R$ 3.000,00 para a empresa IADI e ressarcimento integral do 

dano imputado solidariamente em face dos referidos responsáveis no valor de 

R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) e ao Sr. José Raimundo 

Dantas o montante de R$ 123.050,00 ( cento e vinte e três mil e cinquenta 

reais), relativo ao ressarcimento individual constante do item 5.12 da ITC; 

1.3) Acolher, pelas razões antes expendidas, parcialmente o posicionamento 

da área técnica e do Ministério Público de Contas, os indicativos de 

irregularidade constantes dos itens 5.4, 5.6 da ITC em face de José 

Raimundo Dantas e Ludimila Luiza de Miranda, com ressarcimento integral do 

dano para o Sr. José Raimundo Dantas relativa a irregularidade do item 5.4 

da ITC (item 2 do presente voto) no valor de R$ 75.350,00 (setenta e cinco 

mil, trezentos e cinquenta reais) e a Sra. Ludimila Luiza de Miranda apenas a 

aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

1.4) Afastar, pelas razões antes expendidas, divergindo da área técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas, os indicativos de irregularidades 

analisados nos itens 3 e 5, do presente voto; 

2) Encaminhar ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES, que deverá 

ser objeto de monitoramento por esta Corte: 

2.1) Que a Câmara Municipal de Guarapari aprimore a concessão dos 

benefícios concedidos pela Lei 3.098/2010 no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, após o trânsito em julgado, adequando sua legislação para que as 

verbas de alimentação e combustível não sejam pagas em pecúnia ao 
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parlamentar, mas sim por meio de cartão de rede credenciada, cuja empresa 

seja vencedora em processo de licitação; 

2.2) Que o gestor se abstenha de contratar assessoria/consultoria voltada 

para atender o Setor de Pessoal/Administrativo da Câmara de Guarapari, nos 

mesmos moldes do objeto do contrato nº 7/2011 celebrado com a empresa 

FATUN no exercício de 2011, devendo ainda reestruturar adequadamente 

seu quadro de pessoal conferindo aos cargos atribuições que possam ser 

desempenhadas em substituição ao objeto do contrato, promovendo 

treinamento dos seus servidores para o desempenho dessas atividades, 

evitando com isso o gasto com a contratação de assessorias; 

3) Encaminhar ao atual gestor, RECOMENDAÇÃO no sentido de promover a 

realização de concurso público para admissão de pessoal, mas sempre 

cumprindo os limites da LRF e CF, adequando sua estrutura organizacional 

com a criação e provimento de cargos efetivos, em especial na área 

administrativa e contábil, com a devida correção do excesso de cargos 

comissionados e, ainda, evitando contratações irregulares, como as 

habitualmente praticadas sob a denominação de consultoria administrativa, 

financeira e contábil, observadas nos itens 5.4, 5.6 e 5.10 da ITC. 

Dê-se ciência ao interessado e não havendo expediente recursal, após o trânsito em 

julgado, arquive-se.  

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1883/2012, ACORDAM os 

Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão 

plenária realizada no dia sete de março de dois mil e dezessete, sem divergência, 

nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner: 

1- Julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Guarapari, sob a 

responsabilidade do Sr. José Raimundo Dantas, Presidente da Câmara Municipal, 

relativo ao exercício de 2011, processo TC 1883/2012 (PCA/2011) e TC 2682/2012 

(Relatório de Auditoria Ordinária); 
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2- Rejeitar, pelas razões expendidas no voto do relator, a preliminar de 

inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010, suscitada pelo corpo técnico deste 

tribunal e o respectivo ressarcimento imputado no item 5.13 da ITC; 

3- Manter, pelas razões expendidas no voto do relator, os indicativos de 

irregularidade constantes dos itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14 

da ITC com aplicação de multa pelas irregularidades indicadas no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para o Sr. José Raimundo Dantas e R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para cada servidor: Sra. Cláudia Costa Calenti Suela, Lilia Maria Santos 

Venturini e Marcelo Rocha da Costa, bem como o valor de R$ 3.000,00 para a 

empresa IADI e ressarcimento integral do dano imputado solidariamente em face 

dos referidos responsáveis no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e 

quinhentos reais) e ao Sr. José Raimundo Dantas o montante de R$ 123.050,00 ( 

cento e vinte e três mil e cinquenta reais), relativo ao ressarcimento individual 

constante do item 5.12 da ITC; 

4- Acolher, pelas razões expendidas no voto do relator, os indicativos de 

irregularidade constantes dos itens 5.4, 5.6 da ITC em face de José Raimundo 

Dantas e Ludimila Luiza de Miranda, com ressarcimento integral do dano para o 

Sr. José Raimundo Dantas relativa a irregularidade do item 5.4 da ITC (item 2 do 

presente voto) no valor de R$ 75.350,00 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta 

reais) e a Sra. Ludimila Luiza de Miranda apenas a aplicação de multa no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais); 

5- Afastar, pelas razões expendidas no voto do relator, os indicativos de 

irregularidades analisados nos itens 3 e 5 do voto; 

6- Encaminhar ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES, que deverão ser 

objeto de monitoramento por esta Corte: 

6.1- Que a Câmara Municipal de Guarapari aprimore a concessão dos benefícios 

concedidos pela Lei 3.098/2010 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após o 

trânsito em julgado, adequando sua legislação para que as verbas de 

alimentação e combustível não sejam pagas em pecúnia ao parlamentar, mas 

sim por meio de cartão de rede credenciada, cuja empresa seja vencedora em 

processo de licitação; 
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6.2- Que o gestor se abstenha de contratar assessoria/consultoria voltada para 

atender o Setor de Pessoal/Administrativo da Câmara de Guarapari, nos 

mesmos moldes do objeto do contrato nº 7/2011 celebrado com a empresa 

FATUN no exercício de 2011, devendo ainda reestruturar adequadamente seu 

quadro de pessoal conferindo aos cargos atribuições que possam ser 

desempenhadas em substituição ao objeto do contrato, promovendo 

treinamento dos seus servidores para o desempenho dessas atividades, 

evitando com isso o gasto com a contratação de assessorias; 

7- Encaminhar ao atual gestor, RECOMENDAÇÃO no sentido de promover a 

realização de concurso público para admissão de pessoal, mas sempre cumprindo 

os limites da LRF e CF/88, adequando sua estrutura organizacional com a criação e 

provimento de cargos efetivos, em especial na área administrativa e contábil, com a 

devida correção do excesso de cargos comissionados e, ainda, evitando 

contratações irregulares, como as habitualmente praticadas sob a denominação de 

consultoria administrativa, financeira e contábil, observadas nos itens 5.4, 5.6 e 5.10 

da ITC. 

 

Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação 

deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito 

e/ou da multa aplicados, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste 

Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição se encontram 

previstos no art. 402 do mesmo diploma normativo. 

 

Abstiveram-se de votar os conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por 

suspeição, e Sérgio Manoel Nader Borges, por impedimento. 

 

Composição Plenária  

Presentes à sessão plenária do julgamento os senhores conselheiros Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire 
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Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro em substituição 

Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas 

Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério 

Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 7 de março de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO  

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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