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Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na Sala 

das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente, Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, invocando a 

proteção de Deus, declarou aberta a vigésima sexta sessão ordinária do exercício de 

dois mil e doze. Integrando o Plenário estiveram presentes os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, JOSÉ ANTÔNIO 

ALMEIDA PIMENTEL e RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e os 

Senhores Conselheiros em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS e JOÃO LUIZ 

COTTA LOVATTI. Presente o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do 

Dr. LUÍS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, Procurador-Geral; e ODILSON 

SOUZA BARBOSA JUNIOR, Secretário-Geral das Sessões. Dando início aos 

trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE 

MACEDO, concedeu a palavra ao Secretário-Geral das Sessões para proceder à 

leitura da ata da vigésima quinta sessão ordinária do exercício de dois mil e doze, 

oportunidade em que o Senhor Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

passou a integrar o Plenário. A ata, após lida, foi aprovada à unanimidade. - 

LEITURA DO EXPEDIENTE - Ofício nº 196/2012, da Câmara Municipal de Alegre, 
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encaminhando cópia do Decreto Legislativo no 001/2012, que dispõe sobre a 

aprovação da Prestação de Contas do Poder Executivo do referido Município, 

relativa ao exercício de 2007, sob a responsabilidade do Senhor Djalma da Silva 

Santos, acompanhando o Parecer Prévio TC-059/2011 deste Tribunal. E Ofício nº 

017/2012, da Câmara Municipal de Mantenópolis, encaminhando cópia do Decreto 

Legislativo no 354/2012 e da respectiva Ata da sessão extraordinária, que dispõem 

sobre a rejeição da Prestação de Contas do Poder Executivo do mencionado 

Município, relativa ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Senhor Ernesto 

Paizante Pereira, acompanhando o Parecer Prévio TC-032/2010 deste Tribunal. - 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA - O Senhor Presidente, Conselheiro 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, considerando a declaração de 

suspeição da Senhora Conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

nos autos do Processo TC-7218/2011, que trata de Recurso de Reconsideração 

interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em face do Acórdão que julgou 

regulares com ressalva as contas da Secretaria de Estado da Fazenda, referentes 

ao exercício de 2006, e considerando o disposto no artigo 76, parágrafo segundo, do 

Regimento Interno desta Corte; determinou ao Secretário-Geral das Sessões que 

procedesse à redistribuição do referido processo, por sorteio, entre os demais 

Conselheiros. Procedido ao sorteio, coube a relatoria ao Senhor Conselheiro JOSÉ 

ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL. Em seguida, Sua Excelência informou ao Plenário 

que esteve em Brasília no último dia onze de abril participando de  evento destinado 

à discussão do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias -FUNDAP, 

registrando que o resultado foi desfavorável ao Espírito Santo, apesar de alguns 

Senadores votarem pela inconstitucionalidade do Projeto de Resolução do Senado 

nº 72, o que não foi suficiente, entretanto, para convencer a Casa do Congresso 

Nacional. O Senhor Presidente destacou a gravidade da situação para o Estado do 

Espírito Santo e fez relato sobre os posicionamentos dos Senadores da República 

na ocasião, exprimindo a sensação de que já havia um comando prévio para a 

aprovação abrupta da medida ainda naquele dia. Sua Excelência informou também 

que, após pedido de vista coletivo, a sessão foi interrompida e marcada uma nova 

para o dia dezessete de abril do corrente, com sugestão de que o Governo do 
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Estado do Espírito Santo apresente nova proposta de transição, registrando, ainda, 

que sentiu falta de uma presença maciça dos Prefeitos capixabas, em especial, 

daqueles que, segundo levantamento realizado pelos técnicos deste Tribunal, 

governam Municípios que sofrerão maiores perdas, aproveitando para destacar a 

importância de um movimento maior dos Municípios para a sessão do dia dezessete. 

Em seguida, o Senhor Presidente deu ciência ao Plenário de convite enviado pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para que este Tribunal participe 

de ato  visando a defesa dos interesses do Estado, a ser realizado no dia treze de 

abril do corrente, às quinze horas, apresentando os estudos relativos aos dados das 

repercussões e das perdas que serão causadas com a proposta a ser deliberada no 

Senado Federal. Ao final, o Senhor Presidente recordou também a discussão sobre 

os royalties do petróleo, que se encontra no âmbito da Câmara Federal, e frisou que 

o Estado não pode esmorecer neste momento, rogando que as instituições 

capixabas permaneçam unidas, ressaltando, ainda, que o prejuízo eminente pode 

colocar em situação de alerta fiscal órgãos como o Tribunal de Justiça e o Ministério 

Público Estadual, conforme notas taquigráficas a seguir: “Senhores Conselheiros, 

Senhor Procurador, Senhores Auditores, convidados. Gostaria de informar ao 

Plenário que estive em Brasília ontem no evento que não foi muito favorável ao 

Espírito Santo. A situação é grave; alguns Senadores, fora do Espírito Santo, 

votaram acompanhando o Parecer pela inconstitucionalidade do projeto de 

Resolução do Senado nº 72, mas, infelizmente, não foi o suficiente. A impressão que 

tínhamos é que já havia um comando prévio, uma decisão prévia de passar o “rolo 

compressor” e aprovar a Medida, ainda na Sessão de terça-feira, e por algumas 

dessas contingências, não foi aprovado. Fiz um pequeno resumo, que gostaria que o 

Plenário tomasse conhecimento. O Senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, pediu 

calma, pediu não atropelos e disse que o Senado não é lugar de visão para criar 

vencidos e vencedores, e citando Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, disse que é 

melhor demorar uma semana para buscar um consenso do que aprovar um texto 

legal que vai causar um racha e comprometer o Pacto Federativo. O Senador Álvaro 

Dias aprovou a Proposta do Senador Aécio Neves, que sugere um prazo de 

transição de cinco anos e compensação das perdas dos Estados, através de 
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pagamento das dívidas que os Estados porventura tenham. Essa Proposta não 

atende o Espírito Santo, porque a nossa dívida é pequena – o Governador Renato 

Casagrande expôs isto. O Estado que fez o “dever de casa” estaria sendo 

penalizado com essa proposta do Senador Aécio Neves – ela não nos interessa. 

Mas, de qualquer maneira, foi colocada lá. A Senadora Ana Rita votou e defendeu o 

Parecer do Senador Ricardo Ferraço; a mesma coisa fez o Senador Magno Malta, 

que propõe um acordo com transição; o Senador Valadares, do PSB de Sergipe, 

também pede compensação das perdas e apoia o Parecer do Senador Ricardo 

Ferraço pela inconstitucionalidade; o Senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina, 

também pediu entendimento, diálogo, e acompanhou o Senador Luiz Henrique; o 

Senador Pedro Taques, de Mato Grosso, entende que o Projeto do Senado é 

inconstitucional e acompanha o Senador Ferraço, fala na mudança da Lei 

Complementar nº 24, entende que não podemos, como o Senado está fazendo hoje, 

nos basear numa ética consequencial, nos quais os fins justificam os meios, por 

conta de uma suposta guerra dos portos – como está sendo chamado –, e que não 

se pode descumprir a Constituição Federal e quebrar o Pacto Federativo; a 

Senadora Lúcia Vânia, também de Goiás, pede o equilíbrio para o Senado e também 

apóia a fala do Senador Luiz Henrique; o Senador Eduardo Braga, do Amazonas, 

atual líder do governo, entende que o Projeto é constitucional, disse que foi 

designado Relator na Comissão de Assuntos Estratégicos, e como Relator da CAE 

iria acatar a sugestão de não votação na terça-feira, como não ocorreu, e que a 

votação, segundo ele, ficaria para a próxima terça-feira, dia dezessete; o Senador 

Renan Calheiros apoia o entendimento do Senador Eduardo Braga e também vota 

pela constitucionalidade; a Senadora Martha Suplici propõe análise em conjunto, não 

só do ICMS de importação, como de outras alíquotas: ICMS, FPM, FPE, mas, 

também, não foi adiante; o Senador Rodrigo Rollemberg também defende a 

transição, principalmente para Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás; o Senador 

Inácio Arruda, do Ceará, alegou que o governo do seu Estado utilizou a alíquota de 

ICMS para atrair empresas, mas não utilizou o ICMS de importação, e, sim, alíquota 

Estadual, que é a diferença do fomento do Ceará para o do Espírito Santo e, 

segundo ele, quem se beneficia com o atual modelo são as empresas importadoras 
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chamadas trading, por isso votou pela inconstitucionalidade da Medida; o Senador 

Romero Jucá também votou pela constitucionalidade, na forma do relatório do 

Senador Armando Monteiro, e entende que deveria ter compensações, mas que 

deveriam ser discutidas não na CCJ, mas na Comissão de Assuntos Estratégicos; o 

Senador Aloysio Nunes defende a constitucionalidade da Medida, e entende que 

inconstitucionais são os benefícios fiscais concedidos à margem do Confaz; o 

Senador Randolfe Rodrigues defende a constitucionalidade da Medida, mas 

concorda com a proposta do Senador Aécio Neves na transição; por fim, o Senador 

Armando Monteiro fez um Parecer discordante do Parecer do Relator, entendendo 

que a Medida é constitucional, que inconstitucionais são os incentivos fiscais 

concedidos fora do âmbito do Confaz, e cita outras Resoluções já aprovadas pelo 

Senado, que também alteraram alíquotas interestaduais, e entende, também, que 

cabe, sim, ao Senado fazer isso, elogiando muito a gestão fiscal no Espírito Santo, 

dizendo que há nove anos o Espírito Santo vive um outro momento, uma gestão 

responsável, transparente, e que é um outro tempo político. Por fim, o Senador 

Ricardo Ferraço defendeu, mais uma vez, a competência do Senado para tratar de 

alíquotas, mas que entendia que a Resolução nº 72 não tratava desse assunto, mas, 

sim, de incentivos fiscais que caberia à Lei Complementar, e que deveria passar, 

necessariamente, pela Câmara dos Deputados também. Após isso, o Presidente da 

Comissão, Senador Eunício Oliveira, encaminhou a votação e não permitiu que ela 

fosse nominal – houve um pedido de votação nominal, mas foi rejeitado – e ficou 

considerado constitucional o Projeto de Resolução do Senado nº 72. A reunião na 

CAE estava marcada para as catorze horas, mas devido ao adiantado da hora foi 

transferida para mais tarde; nela, o Senador Eduardo Braga leu seu Relatório e 

propôs uma medida diferente da anterior, propôs alíquota de ICMS interestadual de 

quatro por cento, propôs um índice de importação superior a quarenta por cento, 

facultou ao Confaz baixar normas para disciplinar – nas palavras dele facultou e não 

determinou para que os Estados que tenham alguma coisa possam continuar dentro 

de uma faixa de transição a ser decidida –, e propôs que ela entre em vigor no dia 

primeiro de janeiro de 2013. Após isso, foi pedida vista coletiva e a Sessão foi 

interrompida e marcada uma nova para o dia dezessete, próxima terça-feira, às 
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catorze horas. Pelo ambiente que percebemos, a Proposta do Senador Aécio Neves 

não deve prosperar. Os sinais, as conversas nos corredores do Senado é que 

também essa Proposta não agrada o Governo Federal. O que foi sugerido é que o 

governo do Espírito Santo apresente uma outra proposta para a transição. É 

possível, ainda, uma transição, mas com uma outra proposta que não seja a 

apresentada pelo Senador Aécio Neves. O que senti falta? Poucos prefeitos 

estavam lá. Se a Medida afeta, principalmente, os Prefeitos capixabas, deveria ter 

um movimento maior dos municípios. Então, desde já, seria muito importante isso na 

terça-feira, já que o Senado entendeu como constitucional a TSL nº 72; o alcance 

dele é a discussão de mérito que vai ser tratada agora na Comissão de Assuntos 

Econômicos. Seria muito importante a participação dos municípios, principalmente 

aqueles que, segundo o levantamento e o estudo realizado pelos nossos técnicos, 

demonstram perda maiores. Gostaria de aproveitar, também – o Conselheiro 

Pimentel nos falou – de informar que amanhã, na Assembleia Legislativa, às quinze 

horas, haverá um ato, em que o Tribunal foi convidado a apresentar esses estudos, 

esses dados das repercussões e das perdas com relação a essa Proposta que vai 

ser discutida. Tudo indica que vai ser votada na terça-feira, dia dezessete. Pediu-se 

mais prazo para se discutir. Qual foi a resposta de todos? Já foi dado mais de seis 

meses de prazo para a discussão, que começou no ano passado. A FIESP levou 

uma caravana com mais de duzentas pessoas a Brasília; a nossa tinha umas 

cinqüenta pessoas – da FINDES não tinha. Ainda tem a questão dos Royalties, que 

está sendo discutida na Câmara, e que, segundo a Deputada Rose de Freitas, a 

proposta que está sendo encaminhada na Câmara não é o melhor, mas não é tão 

ruim para o Espírito Santo. Não podemos esmorecer nesse momento; temos que 

permanecer unidos. O retorno de viagem da Presidente Dilma facilitou esse 

adiamento, porque se ela já estivesse aqui no Brasil, talvez teria sido votado ontem. 

Com relação às mudanças nos Poderes Estaduais há de se confirmar os dois únicos 

que não ficam dentro de margem de alerta: o Tribunal de Contas e a Assembleia 

Legislativa. O Poder Judiciário fica dentro do Parecer de Alerta e o Ministério Público 

também. Tendo em vista que nos últimos dez anos teve um achatamento do nosso 

orçamento, o que foi ruim, agora está permitindo que o Tribunal de Contas não entre 
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nesse Parecer de Alerta. Então, Senhores, são essas as considerações.”. - 

COMUNICAÇÕES DO PLENÁRIO - O Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB 

FERREIRA PINTO agradeceu ao relato do Senhor Presidente, registrando o 

profundo mal estar causado pelo Congresso Nacional, destacando que a discussão 

o fez lembrar da vetusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, onde 

uma maioria, apenas por ser maioria, desrespeitava regras, contratos, princípios 

constitucionais, atos jurídicos perfeitos e até o próprio Pacto Federativo, lamentando 

que o Governo Federal atual faça o mesmo. Sua Excelência resumiu sua impressão 

dizendo que o Estado do Espírito Santo evoluiu e o país involui com medidas como a 

adotada pelo Senado, conforme notas taquigráficas a seguir: “Agradecemos a V.Exª. 

esse relato e registramos um profundo mal estar que o nosso Congresso Nacional 

de hoje parece bem aquela Assembleia sem vergonha que tínhamos aqui no Espírito 

Santo, onde uma maioria, por ser uma maioria, desrespeitava regras, contratos, 

princípios constitucionais, atos jurídicos perfeitos e até o próprio Pacto Federativo. É 

uma pena verificar que o Governo Federal faça parte disso. O Espírito Santo andou 

para frente e o Brasil andou para trás. É só.”. Em seguida, o Senhor Conselheiro 

JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL se manifestou acerca do convite enviado 

pela Assembleia Legislativa deste Estado, destacando a importância da presença 

dos Senhores Conselheiros para demonstrar apoio ao Presidente deste Tribunal em 

suas incursões a Brasília e ao Espírito Santo, informando que o Senhor Governador, 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE, e representantes de todos os Poderes do Estado 

estarão presentes naquela Casa de Leis. O Senhor Conselheiro exortou o Senhor 

Presidente a expor o estudo sobre as perdas ocasionadas ao Estado e aos 

Municípios e manifestou apoio aos Prefeitos para que compareçam em Brasília no 

dia dezessete de abril, conforme notas taquigráficas: “Sr. Presidente, a respeito do 

convite da Assembleia amanhã, acho que era bom os Conselheiros estarem 

presentes para mostrar esse apoio que o Senhor vem dando nessa sua ida a 

Brasília. Amanhã é um ato que estará presente o Governador e todos os Poderes, 

às quinze horas. Então, o convite é para que o Senhor faça a exposição a respeito 

das perdas. Quanto aos prefeitos em Brasília, eu estive com dois antes de ontem. 

Eu até perguntei: nós vamos perder esse negócio? Até pagar passagem eles não 
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queriam pagar. Então, acho que tem algum esmorecimento por parte dos prefeitos 

achando que realmente a coisa está “indo para o brejo”. Mas, tudo bem, vamos 

ajudar para que eles estejam lá na terça-feira.”. Na seqüência, Sua Excelência 

submeteu ao Plenário solicitação de esclarecimentos  protocolizada neste Tribunal 

sob o nº 4783, em três de abril do corrente, formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Serra, indagando o alcance da Decisão TC-1245/2012, prolatada nos 

autos do Processo TC-3570/2010, que determinou a citação de agentes públicos e 

pessoas jurídicas contratadas por aquele Legislativo Municipal, bem como 

determinou ao gestor a suspensão da execução do Contrato Administrativo nº 

41/2009, firmado entre a referida Câmara Municipal e a sociedade empresária 

Artcom Comunicação e Design Ltda, em especial sobre os serviços autorizados e 

executados antes da suspensão, porém com nota fiscal e cobrança posterior. Sua 

Excelência esclareceu ser incabível o acolhimento do expediente como Embargos 

de Declaração, ainda que considerando o princípio da fungibilidade, haja vista que 

se trata de medida cautelar requerida incidentalmente em processo de auditoria 

ordinária e que não se ventila eventual obscuridade, omissão ou contradição da 

Decisão TC-1245/2012, mas que este Tribunal não pode se furtar de seu papel 

orientador da correta aplicação dos recursos públicos, tendo, por isso, recebido o 

expediente. O Senhor Conselheiro, sem embargo do exame da regularidade da 

despesa, votou para que fosse encaminhada ao jurisdicionado a informação de que 

o comando primário da Decisão supramencionada é a abstenção de execução do 

contrato, sendo apenas comando secundário a não realização de qualquer 

pagamento pelos serviços, podendo, portanto, ao juízo meritório, singular e 

discricionário do ordenador de despesas, serem efetivados os pagamentos por 

serviços prestados e regularmente liquidados até o dia nove de março do corrente, 

data da ciência da decisão deste Tribunal, sem que tal medida constitua 

inobservância à Decisão TC-1245/2012, ressalvando o julgamento de mérito a ser 

proferido nos autos do Processo TC-3570/2010, oportunidade em que esta Casa 

apreciará a regularidade de todos os pagamentos efetivados no bojo do Contrato 

Administrativo nº 41/2009, inclusive eventual ressarcimento ao erário, determinando, 

ainda, que seja juntado aos autos o documental, bem como que seja dada ciência ao 
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interessado do teor da presente deliberação.  Na ocasião, o Senhor Conselheiro 

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO ponderou sobre a constatação da efetiva 

regularidade da liquidação de despesas referente ao contrato alvo da decisão 

cautelar retromencionada, abrindo discussão Plenária, tendo, ao final, decidido-se 

nos termos do voto do Relator, conforme notas taquigráficas a seguir: “O SR. 

CONSELHEIR SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Tenho o entendimento de 

que as Medidas Liminares têm como principal objeto o interesse de se evitar que 

haja um gasto indevido, seja por conta de uma liquidação mal feita, ou um processo 

licitatório equivocado. Na parte de liquidação de despesas, é uma das partes da 

execução dos contratos. Parece-me que ao se permitir que efetue o pagamento, 

embora Sua Exª. tenha deixado claro que tenha havido uma liquidação 

absolutamente regular, quem vai caracterizar que essa liquidação foi absolutamente 

regular? Essa é uma dúvida que talvez a Área Técnica devesse verificar, se essa 

liquidação foi absolutamente regular, senão a possibilidade de se pagar acaba 

entrando em choque com o objeto que foi a concessão da liminar, que era 

justamente proteger que aquele gasto fosse realizado. De forma que me pareceria 

mais adequado permitir, desde que esta Corte verificasse a efetiva liquidação do 

contrato. Então, sugeriria esse adendo, que essa liquidação regular falada por Sua 

Exª.pudesse ser comprovada pelos técnicos do Tribunal. O SR. CONSELHEIRO 

JOSÉ ANTONIO PIMENTEL – Sr. Presidente, Conselheiro Sérgio, aqui estamos 

ressalvados de todo modo de julgamento proferido nos autos do processo, 

oportunidade que esta Corte procederá à regularidade de todos os atos, de todos os 

pagamentos efetivados do bojo do contrato administrativo, inclusive atual 

ressarcimento ao erário. Significa que esse contrato tem uma empresa que é a dona 

do contrato e ela contrata os órgãos para a prestação de contas. O que acontece? 

Ela que é a dona do contrato, mas quem prestou o serviço tem direito a receber. 

Agora, quando os nossos técnicos forem aos processos e verificarem se houve 

algum pagamento indevido está aqui eventual ressarcimento ao erário, eles vão ter 

que devolver. Está ressalvado isso. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÃO 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Sr. Presidente, estava ouvindo atentamente as 

manifestações dos Conselheiros Pimentel e Aboudib e, especificamente, quando da 
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fala do Conselheiro Pimentel, fiquei na dúvida. Exatamente ao final, V.Ex.ª acabou 

alinhando a uma coisa que eu estava pensando que é ressalvar a questão de que 

ele poderia ser numa análise de mérito. Tem uma outra visão, também, até dentro 

da fala do Conselheiro Aboudib, que demonstra preocupação, que é a 

contraprestação do serviço já executado e a repercussão desse não pagamento na 

esfera privada numa empresa que, de repente, pode ser idônea – porque estamos 

numa situação de análise – e que pode levar a uma repercussão negativa dela; pode 

levar até a uma inadimplência de pagamento de salário e outras circunstâncias. E, 

numa análise de mérito, especificamente nesses que estão sob liquidação, seria 

exatamente uma antecipação de todo o estudo, porque iríamos ver quais as 

liquidações – um, dois, três meses – e viríamos o posterior. Então, acho que 

poderíamos também analisar num outro enfoque, que foi exatamente o que o 

Conselheiro Pimentel colocou no final. Você tem algumas obrigações que tem que 

ser cumpridas na medida que existiram. Colocando a ressalva de que em havendo 

um dano ao erário seria passivo de ressarcimento, entendo que o círculo estaria 

fechado em termo da proteção do erário. O SR. CONSELHEIR SÉRGIO ABOUDIB 

FERREIRA PINTO – Eu me dou por satisfeito e acompanho”. Logo após, a Senhora 

Conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS solicitou retificação da 

pauta da ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária de dois mil e doze, ocorrida no 

dia dez de abril do corrente, em relação à apreciação do Processo TC-7963/2009, 

que trata de concessão de pensão, para que, onde se lê: “Pelo Registro”, leia-se: 

“Retirado de Pauta”. Na seqüência, o Senhor Conselheiro em substituição JOÃO 

LUIZ COTTA LOVATTI deu ciência ao Plenário de documentação protocolizada 

neste Tribunal sob o nº 3822, em vinte e dois de março do corrente, pela Sra. 

Rosemere do Rosário Depizzol, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Município de Ibiraçu – IPRESI, solicitando a substituição do Anexo 

XIV – Balanço Patrimonial da Prestação de Contas referente ao exercício de 2010, já 

encaminhada a este Tribunal. Sua Excelência esclareceu que, submetido o 

expediente à 4ª Controladoria Técnica, esta verificou que a documentação original já 

fora objeto de análise contábil preliminar, remanescendo apenas como indicativo de 

irregularidade o exercício de atividades conflitantes de Contador e Diretor 
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Administrativo e Financeiro, com infringência ao Princípio da Segregação das 

Funções, não sendo encontradas irregularidades no Balanço Patrimonial, pelo qual a 

responsável já foi citada, conforme Decisão Preliminar TC-175/2012, tendo o Senhor 

Conselheiro Substituto, acolhendo a sugestão técnica, determinado a juntada do 

documental aos autos do Processo TC-1501/2011, bem como que seja dada ciência 

à interessada de que o demonstrativo contábil enviado será, oportunamente, objeto 

de análise, podendo redundar em questionamentos suplementares. - LEITURA DE 

ACÓRDÃOS E PARECERES - O Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB 

FERREIRA PINTO leu o Acórdão TC-064/12, proferido no Processo TC-3043/2008. 

O Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL leu o Parecer 

Consulta TC-003/12, prolatado no Processo TC-7461/2011. A Senhora Conselheira 

em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS leu o Acórdão TC-076/12, proferido 

no Processo TC-7413/2008. - OCORRÊNCIAS - 01) Após a leitura de acórdãos e 

pareceres, o Senhor Presidente, tendo em vista Sustentação Oral solicitada, passou 

a palavra ao Relator, Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, 

que procedeu à leitura do relatório do Processo TC-1424/2007, que trata de Recurso 

de Reconsideração interposto pelo Sr. Ernesto Paizante Pereira, Prefeito Municipal 

de Mantenópolis no exercício de 2005, concedendo a palavra ao advogado do 

interessado, Dr. Pedro Josino Cordeiro, que proferiu Sustentação Oral, conforme 

notas taquigráficas a seguir: “Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte de 

Contas, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo; Senhor Conselheiro 

Relator Sérgio Aboudib; Senhor Procurador de Contas, Doutor Luis Henrique; 

Senhores Conselheiros; Senhores Auditores, antes de adentrar ao assunto 

pertinente, vou aproveitar meus cabelos brancos e a idade para abordar três 

pequenas coisas que estão no interesse. Primeiro, parabenizo o Ministério Público 

de Contas por essa “Operação Camaro”. Sei que a coisa surgiu daqui e teve a 

participação do Ministério Público de Contas. Se repreensão se faz em particular e 

elogio se faz em público, elogio o Doutor Luciano Vieira. É observar que é uma coisa 

muito grande, envolve muita gente. A tendência à “pizza” nessa situação é bastante 

grande. Tem que ficar de “olho vivo”, só isso. Outra coisa é em relação à ida do 

Conselheiro Ranna a Brasília, e à questão do Fundap, que V.Ex.ª abordou. O Brasil 
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não é uma Federação. Somos a República, um Estado unitário. Na verdade, 

fingimos que somos uma Federação. A União manda. Quando os Estados fizeram o 

pacto constitucional, abriram mão, para a União, de comandar todo o processo, 

quando entregaram os recursos. Não é novidade para ninguém. Se a União resolver 

tomar uma decisão, ela vai tomar e vai usar o rolo compressor. É a verdade. Não 

somos uma Federação. Em relação à ida dos prefeitos a Brasília, faço um 

comentário. Durante a Constituinte fui, por três anos, assessor parlamentar do 

Ministro. Trabalhei no Congresso. Quantidade não resolve. Encher galeria, o Senhor 

me perdoe, satisfaz a nós, que estamos no Estado, e vemos que o nosso 

representante está indo lá, mas não vai alterar em nada, porque o problema aqui é 

de ordem econômica. V.Ex.ª sabe. Se quiser resolver tem de ser na esfera 

econômica, e não na esfera do voto popular. E, finalmente, a questão dos royalties. 

A Lei Ibsen Pinheiro é um bode russo. Ibsen Pinheiro jamais desejou que sua lei 

fosse atendida. Ele colocou um bode na sala para depois retirar o bode e deixar um 

filhote, que é exatamente essa solução que se busca. Não tira tudo, mas deixa um 

bocado para o pessoal. E é isso que a União deseja, é isso que a União obterá. 

Feito esses reparos que não têm a ver com a minha defesa, praticamente, mas é 

interessante abordar. Vamos tratar do Processo 1424/2007, do ex-Prefeito Ernesto 

Paizante, que me parece mais uma crônica de morte anunciada porque ao iniciar a 

sessão o Diretor das Sessões leu o parecer da Câmara de Mantenópolis, aceitando 

o parecer prévio que rejeita as contas do Prefeito Paizante. Então, vamos cuidar de 

uma crônica da morte anunciada nesta defesa. Abordarei três tópicos. O primeiro é 

sobre a questão do déficit do ensino. A Área Técnica entendeu que o ensino foi 

deficitário porque deixou de ser aplicado 1,64%. Feito as retificações, concluiu-se 

que na verdade era 81% que deixou de ser aplicado. Em 2005, a aplicação no 

ensino de Mantenópolis, a base de cálculo foi de oito milhões e cem mil reais. 

Deixou de aplicar um pouco menos de oitenta e um mil reais – 0,94%, para ser mais 

preciso. É relevante? É de grande monta? Ou atende ao Princípio da Bagatela? Ou 

pode ser enquadrado como insignificância? Muitos discutem dizendo que não cabe 

insignificância no direito administrativo. Mas isso não é uma verdade absoluta. O 

Tribunal de Contas da União já aceitou, sim, a aplicação da bagatela baseado em 
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uma coisa: não no valor absoluto, mas nas consequências da não aplicação, ou nas 

consequências que aquela irregularidade provocou. Em 2006 este Tribunal julgou as 

contas do então Governador do Estado. E o Conselheiro Mário Moreira, que sentava 

aqui, apoiou e conduziu o voto vencedor para concessão do Princípio da Bagatela 

nas contas do Governo do Estado, aplicação saúde. Deixou de ser aplicado 1,5 

milhão de reais. Isso é considerado bagatela porque representava 0,04% da base de 

cálculo. As consequências dessa não aplicação eram visíveis, era absolutamente 

nenhuma. Sabemos que a bagatela decorre não do valor do bem, mas das 

consequências que pode causar. Uma rede de pesca de cem reais retirada de um 

grande magazine pode ser bagatela, mas, retirada da casa de um pescador, não 

será bagatela não. Essa é a questão. Que dano esses oitenta e um mil, que não 

foram aplicados, causou em Mantenópolis? Nenhum. Por isso peço que considere 

no caso, sim, a aplicação do Princípio da Bagatela, nesse ponto 0,94%. O outro, foi 

a aplicação deficitária no magistério. Já conversei sobre essa matéria aqui, antes. A 

Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo firmou um convênio, processo 

de municipalização do ensino, com a Prefeitura – quatrocentos e trinta e nove mil 

reais, em julho. Em quê? Ela repassaria os recursos no decorrer do resto do ano e a 

prefeitura iria gastando. Deixou de aplicar cento e trinta mil reais. Muito bem. Fomos 

olhar o processo e vimos que esse recurso foi repassado no dia 28 de dezembro. 

Não dava nem para dar abono. A Secretaria de Educação resolveu seu problema - 

cumprir seus 25%, e jogou o “abacaxi” no colo do Prefeito. Peço também que nesse 

caso relevem essa não aplicação, porque ele não deu causa a isso. Terceiro, 

pagamento de subsídio. A Lei Orgânica de Mantenópolis dizia em um de seus 

artigos que o subsídio de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, etc seria votado antes 

das eleições para a legislatura seguinte. Ou seja, não seguia a regra da legislatura. 

Seguia a regra da legislatura condicionada por esse artigo da Lei Orgânica. A regra 

da legislatura pode fazer até o final do ano, até o último dia. O subsídio do prefeito 

foi votado por uma lei no dia 28 de dezembro - fora daquilo que a Lei Orgânica 

previa. Então, essa lei era ilegal. Eu já fiz essa defesa aqui antes. O Presidente da 

Câmara, José Geraldo, também foi apenado nisso. Mostrei que a Lei Orgânica foi 

modificada no dia 22 de dezembro desse mesmo ano e retirou essa restrição que 
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existia, e passou a implantar a regra da legislatura. O Conselheiro Mário disse ser 

uma lei oportunista, essa modificação, oportunista, para atender aos interesses dos 

vereadores. É a lei. A Lei Orgânica foi modificada. Se a lei editada no dia 28 foi 

modificada, é sim, constitucional. E o Plenário chegou a essa conclusão. Aceitou a 

Lei 954 como absolutamente correta. Mas a Auditoria não parou aí, foi além. Se não 

foi você quem sujou a água, foi seu pai. Muito bem! Vamos lá! A lei foi sancionada e 

publicada no dia 15 de janeiro. Para a legislatura seguinte, que começa no dia 

primeiro, essa lei não pode ser seguida, é intempestiva. Trouxe no memorial alguns 

esclarecimentos a respeito de vigência, eficácia e publicidade, que são coisas que 

parecem iguais, mas não são. A lei para ser vigente tem de ser tornada pública. A lei 

que é publicada se torna vigente quando o ato da vigência define, o ato entra em 

vigor na data da publicação. Entra em vigor daqui a noventa dias, como a Lei 

Orgânica. É o ato da edição da lei que diz quando ela se torna vigente. Tornar 

vigente significa tornar eficaz, fazer efeito no mundo concreto. Então, a lei pode 

perfeitamente ser publicada no dia 31 de janeiro e dizer que os efeitos dessa lei 

passam a viger a partir de 1.º de janeiro. A eficácia retroage no tempo. Ela não vai 

para o futuro, ela pode retroagir, sim. Dei-me ao luxo de citá-la. Toda lei de salário é 

feita assim. O salário mínimo é aprovado em julho com efeito a partir de 1.º de maio. 

Trouxe uma coletânea de leis e me dei ao luxo de pegar a última delas, que descobri 

agora há pouco enquanto lia. É a Lei n.º 8443, do Governo do Estado do Espírito 

Santo, que altera a Lei 7456, de 12/03/2003, que fixa subsídios dos Deputados para 

a décima quinta legislatura. Essa lei foi editada no dia 12 de dezembro de 2006, três 

anos depois. Diz o seguinte: essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2004. Dois anos antes. Isso é 

eficácia. A vigência foi a partir da publicação, a eficácia caminhou dois anos atrás. E, 

curiosamente, concede 13.º dos Deputados. Isso é vigência, publicidade e eficácia. 

Então, o fato do Prefeito de Mantenópolis ter sancionado e publicado a lei no dia 15 

de janeiro não inibe a sua entrada em vigor no dia 1.º desse mesmo ano. Simples. 

Finalmente, o último ponto, que gostaria de abordar, e esse, torno me permitir diante 

desta Corte, não vou defender Mantenópolis aqui, vou atacar um assunto em tese 

porque esta é uma Corte constitucional. Esta é uma Corte com poderes 
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constitucionais. Muita gente pode reclamar disso, mas é. Os Senhores têm poderes 

de analisar e interpretar preceitos constitucionais e dizer o que vale, o que não vale, 

o que é para ser feito assim ou de outro jeito. Pode até ter essa decisão revisada por 

uma Corte Judiciária ou até o Supremo, mas os Senhores têm a competência. 

Então, qual é o problema? Mantenópolis fez uma série de contratações de serviços 

temporários, contratando o pessoal por tempo determinado, serviço temporário, que 

todos os órgãos da Federação fazem, sem exceção. E todos eles são penalizados 

mais ou menos em função dos humores das Casas de Contas. O problema não é o 

serviço temporário. O problema é a interpretação dada ao art. 37 da Constituição. A 

matéria servidor efetivo, servidor comissionado, temporário, em confiança, escapou 

da discussão jurídica ou técnica, foi ideologizada, se transformou em uma discussão 

maniqueísta: ou está comigo, ou está contra mim. Temos, então, os conflitos abertos 

de comissionados contra efetivos. Efetivo tem razão? Não tem razão? Foi 

concursado? Não foi concursado? Esse é o problema, o que a carta quis dizer? A 

questão é pura interpretação da forma que será seguida. Por isso não há consenso 

em nenhuma das Cortes de Contas do Brasil em relação ao serviço temporário. Nem 

nesta. Num dia acha ruim com a Prefeitura porque fez contratação temporária, no 

outro não acha. Os cargos em comissão do art. 37, que o inciso V autoriza, é da 

chefia, direção e assessoramento. Ninguém faz isso. Nem aqui. Ninguém faz. 

Nenhum órgão público do Brasil coloca comissionado só para assessorar, dirigir e 

chefiar. Não é assim. Então, usam a Constituição de uma maneira para atender o 

que quero, o que não quero. Democracia é quando você manda em mim; quando 

manda em você, é ditadura. Não é assim. Tem que ser interpretado em função de 

uma coisa simples. Qual é o papel do Estado? Qual é o contrato social que o Estado 

fez? Vamos lá atrás, René Rousseau, Montesquieu. Vamos ler esse pessoal. Qual é 

o contrato? Atender ao interesse público com eficiência. E não me consta, 

honestamente, que seguir à risca o preceito do concurso público, da efetivação 

sistemática, atenda ao princípio da eficiência. Se atendesse a esse princípio, a 

iniciativa privada usava concurso para admitir, pois a iniciativa privada é o exemplo 

de eficiência – porque se não for eficiente, vai para a rua, ou quebra. Os quadros 

públicos têm que ser em quantidade e qualidade necessária e suficiente para 
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atender à missão daquela entidade, que é o setor público. Então, vem a discussão: 

mas se é permanente tem de ser servidor. É mesmo? Se o serviço for permanente 

tem de ser servidor? Lixo é permanente, é função do Estado, é atividade fim. É 

terceirizado. Saúde, idem. Mas, se for necessário. Contador é atividade fim? Nunca. 

É atividade meio da Administração. O serviço de contabilidade pode ser 

perfeitamente terceirizado. E a Administração manter apenas os quadros 

necessários e suficientes para exercer aquilo que tem de fazer dentro do seu 

serviço, por exemplo, fiscalizar e controlar. Uma Prefeitura como a de Vitória coloca 

três contadores efetivos, e contrata uma empresa de contadoria para cuidar disso aí. 

Isso é eficácia, isso é eficiência. Esbarramos no conceito ideológico, o serviço 

permanente tem de ser feito por um servidor efetivo. Qual? Fiscalizar e controlar, 

não executar. Fiscalizo a coleta de lixo, não executo. Sou Estado. Fiscalizo a 

aplicação da saúde, eu não preciso executar, se não vou colocar quinhentos 

médicos na prefeitura. Fiscalizo a construção da estrada com meus engenheiros, 

com empresas contratadas de fiscalização. Esse é o conceito. Volto, então, ao 

assunto de Mantenópolis, o temporário. O temporário é mais um artifício utilizado na 

curva da Lei 8745 para colocar gente, e não inchar o quadro da Administração. 

Guarda-vidas é temporário ou permanente? É permanente. Os balneários precisam 

todos os anos. Mas só precisam durante três meses. Permanente. Vou efetivar. E 

passam nove meses sem fazer coisa nenhuma. É temporário, mas não cabe na lei. 

Então, tem que fazer processo seletivo simplificado. Conversa. É guarda-vidas? 

Então, peça o diploma que registra que prestou serviço em algum lugar. Para 

motorista? Pega a carteira e admite. É assim, no meu humilde entender, que a 

Administração tem de lidar com essa coisa. E não dizer que deixou de fazer o 

processo simplificado porque contratou três lixeiros. Não! Isso é poder da 

Administração. O administrador tem de ver isso. Gostaria que esse tipo de coisa - 

análises e interpretações de textos constitucionais, mas que refletem nos 

jurisdicionados - fossem vistos por esta Corte. Sugeri uma vez ao então Presidente 

Conselheiro Umberto Messias, S.Ex.ª até brincou e disse que esta Corte não gosta 

de sugestão. Porque este Tribunal não patrocina um seminário, não um seminário 

para ensinar os prefeitos a administrar, mas para conversar? Matéria do seminário: 
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terceirização, contratação de assessorias...Muito obrigado! Já encerrei, então, minha 

sustentação, Excelência. Não tenho mais nada a falar. Entendeu? Agradeço. Fico à 

disposição.”. Retornada a palavra ao Relator, Sua Excelência determinou a juntada 

ao processo das notas taquigráficas da Sustentação Oral realizada, retirando o 

processo de pauta e o encaminhando à Controladoria Geral Técnica para proceder à 

análise das novas argumentações, nos termos regimentais; 02) Por ocasião da 

apreciação do Processo TC-2123/2012, que trata de Representação em face da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, incluído em pauta pelo Senhor Conselheiro 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, o Senhor Conselheiro SÉRGIO 

ABOUDIB FERREIRA PINTO abriu divergência do voto do Relator, sugerindo que ao 

invés da concessão de Medida Cautelar fosse expedida recomendação, ensejando 

discussão Plenária, conforme notas taquigráficas a seguir: “O SR. CONSELHEIRO 

SÉRGIO ABOUDIB FERRERIA PINTO – Conselheiro Rodrigo, acho que V.Exª. foi 

feliz na construção do voto, que trouxe diversas jurisprudências recentes, 

entendendo que essa cláusula não é restritiva. Lembro-me do voto do Conselheiro 

Domingos, que foi o causador dessa jurisprudência, onde demonstrava, naquela 

ocasião, que o interesse público era que o equipamento funcionasse, e que, 

eventualmente, algumas empresas, quando quebrava a máquina, ficava de quatro a 

cinco meses parada. De forma que eu, em face das jurisprudências recentes, 

gostaria de sugerir que, ao invés da concessão da liminar determinando a não 

homologação, nós não a concedêssemos, apenas recomendássemos. Por que isso, 

Sr. Presidente? Por que, acredito, que a simples determinação de paralisação 

poderá ensejar prejuízos ao interesse público, tendo em vista que a Administração 

ao desejar adquirir esse equipamento o faz com o intuito de utilizá-lo. E acredito que 

o único argumento que o interessado possui é o da restrição da licitação, e esse já 

foi vencido por esta Corte e pelos exemplos que V. Exª. trouxe de Santa Catarina, do 

TCU. Então, realmente sugiro a denegação da liminar. O SR. CONSELHEIRO 

RODRIGO CHAMOUN – Sr. Presidente, quero concordar em parte com a 

intervenção do Conselheiro Sérgio Aboudib. Mas acredito que ao desenvolver o voto 

teremos condição de fazer a avaliação em tempo hábil, visto que estamos dando 

prazo de cinco dias, tanto para o serviço autônomo para esclarecer o porquê das 
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exigências, dado que é um tema conflitante, não tão claro, considerando que o 

vencedor da licitação também terá direito à apresentação da defesa do seu interesse 

por ter vencido a licitação. Uma vez chegando na CGT, tais documentos, teremos 

um tempo hábil para que não haja um a quebra do interesse público. A Corte faz a 

sua análise técnica e em pouco tempo poderemos decidir a questão do mérito, 

deixando mais clara a situação posta pelo voto. Então, insisto em manter o voto, 

mesmo enaltecendo a intervenção do Conselheiro Sérgio Aboudib, que no mérito é 

muito válida. O SR. PRESIDENTE SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – 

O Processo continua em discussão, lembrando que o Tribunal de Contas já decidiu 

reconhecendo a possibilidade dessas exigências em processos anteriores. O TCU 

também entende da mesma maneira. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN 

– Sr. Presidente, li atentamente o voto do Conselheiro Domingos, e essas fases 

foram realizadas; foi dada uma medida cautelar pelo Conselheiro Domingos; os 

documentos e as razões dos jurisdicionados vieram à Corte; passou pelo órgão 

técnico; passou pelo Ministério Público de Contas. Depois de toda a informação 

necessária, o Conselheiro Domingos, tenho a impressão, sentiu-se mais seguro na 

decisão que tomou, decisão essa acompanhada apela Corte. Apenas no sentido de 

defender, ir atrás, correr, pela primazia do interesse público. O SR. CONSELHEIRO 

SÉRGIO ABOUDIB FERRERIA PINTO – Realmente, no caso daquela discussão, o 

Conselheiro Domingos, de certa forma, inovou, uma vez que a regra em geral seria 

pela não restrição, seria pela permissão de que todos pudessem participar. E houve 

um fato concreto, onde a municipalidade entendeu e narrou a existência de 

equipamentos do exterior – que na época, salvo engano, inclusive era chinês. O SR. 

CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN – É a mesma empresa. O SR. 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERRERIA PINTO – De fato, em sendo a 

mesma empresa, parece-me que o problema acaba permanecendo. A discussão à 

época, lembro-me, era com relação ao real interesse público. Até fiz uma 

observação que não tínhamos como principal função defender os empregos na 

China, que de certa forma é o que está ocorrendo. Acho que o Brasil, com a situação 

que está vivendo hoje, deverá rever algumas situações, e essa é uma delas. De 

forma, Excelência, que com todo a admiração que tenho por V.Exª. com o voto 
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construído, insisto nessa posição, porque o princípio em si já foi desnudado. Com a 

declaração de que se trata da mesma empresa eu me sinto mais fortalecido. 

Obrigado. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN – Sr. Presidente, o Edital 

nº 01, de 2011, do MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário, também colocou 

restrições para aquisição de cento e quarenta máquinas como esta, com o objetivo 

de distribuir aos pequenos municípios do País para manutenção de estradas 

vicinais. Da mesma forma, empresas que negociam no comércio internacional 

entraram com representação. Houve uma ampla discussão no TCU acerca do tema. 

O MDA se fundamentou na modificação do art. 3º da Lei 8666/93, através da Lei nº 

12.349, que anteriormente trazia como conceito fundamental a proposta mais 

vantajosa a partir dessa Lei: “Divide-se a proposta mais vantajosa com o 

desenvolvimento nacional sustentável”. Entretanto, essa Lei traz alguns conceitos 

inovadores pouco estudados. O próprio Tribunal de Contas, de forma excepcional, 

nesse caso do Pregão Eletrônico nº 01 para aquisição de cento e quarenta 

máquinas, decidiu indeferir a Medida Cautelar e permitiu que o MDA pudesse 

adquirir as cento e quarenta máquinas. E assim o MDA o fez. No pregão Eletrônico 

nº 02, de 2012, o MDA repetiu o mesmo texto do Edital anterior e teve que revogar, 

mas essa situação já tinha ido para o TCU novamente. A conclusão que cheguei é 

que nem o TCU tem uma jurisprudência plena de como tratar esse tema. Sabendo 

que o Governo Estadual, o Governo Municipal e o Governo Federal operam muito 

com a aquisição dessas máquinas, que são fundamentais para o jurisdicionado, 

concordo plenamente com o Conselheiro Sérgio Aboudib quando fala do interesse 

público. E é. Quando se atrasa a entrega de uma máquina dessa podemos 

contabilizar, tudo bem, mas o produtor de leite que precisa de uma máquina dessa 

para abrir uma estrada, o leite dele estraga no mesmo dia. Teremos, a meu ver, 

outros casos como esse aqui na Corte. Por isso deferi a cautelar, para que eu 

pudesse ter tempo de estudar os argumentos do jurisdicionado e reunir mais massa 

crítica acerca de um tema que não está bem resolvido, nem no âmbito da inovação 

trazida pela Lei nº 12.349. Por conta disso, dessa falta de compreensão e algo mais 

claro na Decisão acerca do tema, é que insisto ainda no voto, para que pudéssemos 

decidir tendo no horizonte, não só neste Edital, mas tantos outros que poderão surgir 
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em curto prazo de tempo. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA 

PINTO – Na realidade, o tema está em aberto, está em processo de discussão, e 

isso é absolutamente verdadeiro. Entretanto, até pela questão da uniformização, não 

é razoável que esta Corte emita dois posicionamentos diversos. Recentemente, 

estudando o mérito de uma matéria, depois de passado por tudo isso, entendeu que 

era adequado. Ora, se na discussão de mérito daquela matéria entendeu que era 

adequado, não é razoável que numa discussão de uma cautelar desfaça o que o 

mérito daquela anterior produziu. Em função da uniformização parece razoável que a 

discussão, que é necessária, ocorra sem que a cautelar seja deferida, e possamos, 

eventualmente, no mérito, mudar de opinião, até porque é absolutamente adequado; 

e o juiz que rever sua posição tem muito mais mérito e valor do que firmar apenas 

por questão de perfilar numa posição. Não tenho nenhum problema em rever a 

posição que, eventualmente, tive naquela analise do processo do Dr. Domingos, se 

os fatos acabarem se mostrando de forma divergente, deferente do que tinha sido 

colocado. Então, apenas insisto, Excelência, que a uniformização desta Corte possa 

ser construída, sem contudo me abster de no mérito essa questão ser novamente 

avaliada. É só. O SR. PRESIDENTE SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

– Continua a discussão, aliás uma belíssima discussão. O SR. CONSELHEIRO EM 

SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Com relação à manifestação do 

Conselheiro Aboudib, que colocou a questão do interesse público – que é uma coisa 

que ele sempre coloca em seus votos e em suas conversas –, temos o interesse 

público imediato, que até foi reconhecido pelo próprio Relator, que seria a 

necessidade de ter um equipamento de uso praticamente imediato. Ao mesmo 

tempo, ele coloca essa necessidade de se aprimorar essa discussão. Só que, como 

muito bem colocado pelo Conselheiro Aboudib, podemos ter essa discussão no 

mérito, independente da cautelar. Então, essa visão que temos da cautelar, seja 

para uniformização de uma decisão que já tomamos, ou em decisões anteriores, e o 

interesse público colocado agora de imediato, teríamos aquela visão do periculum in 

mora reverso, que já até coloquei em outras circunstancias. Porque, a hora em que 

levamos uma discussão para estender durante dois meses, que é praticamente isso 

que conseguiríamos fazer na própria instrução processual, até termos uma decisão 
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definitiva – isso na melhor das hipóteses –, talvez pudesse levar a um dano maior. 

Nesse caso, realmente, acho que o Conselheiro Aboudib teria razão nessa questão: 

da uniformização e da premência do interesse público. O SR. CONSELHEIRO 

DOMINGO AUGUSTO TAUFNER –O mérito parece que, razoavelmente, está 

concensualizado, mas a questão é que não temos clareza do momento exato, 

porque no processo anterior ele teve toda uma construção. Mas, é claro, trata-se da 

mesma empresa, trata-se de uma situação muito semelhante, pelo que percebei. 

Dessa forma, entendo como o Conselheiro Lovatti levantou, agora, que acredito ser 

importante não à cautelar e, sim, à recomendação proposta pelo Conselheiro 

Aboudib. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA 

LOVATTI – Presidente, gostaria de fazer mais uma intervenção. Penso que seria 

oportuno a manutenção da Citação ou da comunicação processual ao ganhador do 

certame, porque no julgamento do mérito ele pode sofrer intervenção. O SR. 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Acompanho o 

Conselheiro Rodrigo em gênero, número e grau em todas as propostas que ele fez, 

com a única exceção da não concessão da medida liminar, apenas isso. O SR. 

CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN – Ficou claro, nesse pequeno, mas intenso 

debate, a intenção e a lucidez da Corte. Fico muito feliz que, de fato, é o foco no 

resultado que é aquela transição do formalismo exacerbado para o resultado. Nesse 

caso, gostaria, com toda a humildade, de reformular o voto no que se refere ao item 

II, quando eu disse “deferir medida cautelar” digo “indefiro medida cautelar”. Acredito 

que podemos manter a Notificação do Diretor-Geral do Sistema de Água e Esgoto e 

a Citação da empresa vencedora. Após o retorno dessas diligências, que o processo 

siga para a CGT. O SR. PRESIDENTE SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE 

MACEDO – Deixa eu realinhar aqui, para que possamos conduzir para a votação. 

V.Exª. propõe conhecer a representação, indeferir a cautelar... seria notificar ou citar 

o interessado para prestar justificativas? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO 

CHAMOUN – Citação e permanece o mesmo texto: cinco dias úteis para apresentar 

as razões e justificativas para exigência, como já amplamente discutido, e dar 

ciência à J. Azevedo Tratores Ltda., para apresentar esclarecimentos que julgar 
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cabíveis. O SR. PRESIDENTE SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – E 

após à Área Técnica. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, em votação. 

Todos os conselheiros votam com o Relator.”. - ORDEM DO DIA - Julgamento dos 

setenta e cinco processos constantes da pauta, fls. vinte e quatro à vinte e nove, 

devidamente rubricadas pelo Secretário-Geral das Sessões, e parte integrante da 

presente ata. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Conselheiro 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, declarou encerrada a sessão às 

dezesseis horas e quinze minutos, convocando, antes, os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros e Senhor Procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada 

no dia dezenove de abril de dois mil e doze, às quatorze horas. E, para constar, eu, 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, Secretário-Geral das Sessões, lavrei a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo 

Senhor Presidente, demais Conselheiros, e Senhor Procurador. 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

PRESIDENTE  

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
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PAUTA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA - 12/04/2012  

 

RELATORES: 

 

 - CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

Processo: TC-2435/2011 - Procedência: HOSPITAL DRA. RITA DE CASSIA - 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): 

HOSPITAL DRA. RITA DE CASSIA - Responsavel(eis): JOSÉ PIMENTA DA COSTA - 

Decisão: Regular com quitação. 

Processo: TC-2425/2011 - Procedência: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE 

VITORIA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010) - 

Interessado(s): SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE VITORIA - 

Responsavel(eis): LUCILÉIA ROSA ELLER - Decisão: Regular com quitação. 

Processo: TC-2663/2006(Apensos: 1607/2006) - Procedência: CIDADAO - 

Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TC-423/2006 - 

Interessado(s): SEBASTIAO LOPES MAFORTE (PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTO RIO NOVO - 1ºBIMESTRE/2006) - Advogado(s): ILSON JOSÉ TEIXEIRA DA 

SILVA - Decisão: Saneamento. Arquivamento. Quitação. 

Processo: TC-1424/2007(Apensos: 2041/2006, 3155/2006) - Procedência: 

CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TC-075/2007 - 

Interessado(s): ERNESTO PAIZANTE PEREIRA (PREFEITO MUNICIPAL DE 

MANTENÓPOLIS -EXERCÍCIO/2005) - Decisão: Retirado de pauta. 

Processo: TC-2474/2008(Apensos: 1994/2002, 4656/2002, 1163/2003, 2129/2003) 

- Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO 

TC-015/2003 - Interessado(s): JOEL FERREIRA (PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO GABRIEL DA PALHA - EXERCÍCIO/2001) - Decisão: Retirado de pauta. 

Processo: TC-3535/2011- Procedência: PARTICULAR - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM 

FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ (EXERCÍCIO/2011) - Interessado(s): 

TRANSPORTE E TURISMO BELA VISTA LTDA - Responsavel(eis): HUMBERTO ALVES DE 

SOUZA, RÔMULO LOPES DA SILVA NETO E SIMONE FREITAS DOS SANTOS - 

Advogado(s): PEDRO JOSINO CORDEIRO - Decisão: Retirado de pauta. 

Processo: TC-4656/2010 - Procedência: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO - 

Assunto: TOMADA DE CONTAS CONVÊNIO Nº 30/1999 - Interessado(s): SECRETARIA 

DE ESTADO DA EDUCAÇAO - Responsavel(eis): JOSÉ HONÓRIO MACHADO E EDSON 

HENRIQUE PEREIRA (EX-PREFEITOS MUNICIPAIS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO) - 

Decisão: Citação. Prazo: 30 dias. Notificação. Prazo: 30 dias. 

 

 - CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL 

 

Processo: TC-118/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS 

- Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

(EXERCÍCIO/2011) - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS - 

Responsavel(eis): JOÃO CARLOS COSER - Decisão: Citação. Prazo: 30 dias 

improrrogáveis. 

 

 - CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

Processo: TC-2026/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LEOPOLDINA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - 

Responsavel(eis): RONALDO MARTINS PRUDÊNCIO E ROMERO LUIZ ENDRINGER - 

Decisão: Aprovação. 

Processo: TC-1127/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - 

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2011) - 
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Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsavel(eis): ADEMAR 

COUTINHO DEVENS - Decisão: Notificação. Prazo: 10 dias improrrogáveis. 

Processo: TC-1129/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DA 

BARRA - Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2011) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DA BARRA - 

Responsavel(eis): JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - Decisão: Notificação. 

Prazo: 10 dias improrrogáveis. 

Processo: TC-1149/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - 

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2011) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - Responsavel(eis): GERSELEI 

STORCK - Decisão: Alerta. 

Processo: TC-1060/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LEOPOLDINA - Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º SEMESTRE/2011) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - 

Responsavel(eis): ROMERO LUIZ ENDRINGER - Decisão: Alerta. 

Processo: TC-1132/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO 

CHAVES - Assunto: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º 

BIMESTRE/2011) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - 

Responsavel(eis): FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE - Decisão: Alerta. 

Processo: TC-1126/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - 

Assunto: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2011) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsavel(eis): ADEMAR 

COUTINHO DEVENS - Decisão: Notificação. Prazo: 10 dias improrrogáveis. 

Processo: TC-1133/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO 

FRANCISCO - Assunto: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º 

BIMESTRE/2011) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO 

FRANCISCO - Responsavel(eis): WALDELES CAVALCANTI - Decisão: Alerta. 

Processo: TC-1128/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DA 

BARRA - Assunto: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º 

BIMESTRE/2011) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DA BARRA 

- Responsavel(eis): JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI - Decisão: Notificação. 

Prazo: 10 dias improrrogáveis. 

Processo: TC-1139/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - 

Assunto: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2011) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - Responsavel(eis): GERSELEI 

STORCK - Decisão: Alerta. 

Processo: TC-1143/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 

Assunto: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2011) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - Responsavel(eis): 

FELISMINO ARDIZON - Decisão: Alerta. 

Processo: TC-1073/2012 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LEOPOLDINA - Assunto: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º 

BIMESTRE/2011) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - 

Responsavel(eis): ROMERO LUIZ ENDRINGER - Decisão: Alerta. 

 

 - CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN 

 

Processo: TC-1975/2011 - Procedência: ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO - PRECATÓRIOS ESTADUAIS - Assunto: PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO - PRECATÓRIOS ESTADUAIS - Responsavel(eis): 

MANOEL ALVES RABELO - Decisão: Regular com quitação. 

Processo: TC-2488/2010 - Procedência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA - 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2009) - Interessado(s): FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA - Responsavel(eis): JOÃO SILVINO MENDES - 

Decisão: Regular com quitação. Recomendação. 
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Processo: TC-2289/2012 - Procedência: ASSOCIACAO - Assunto: REPRESENTAÇÃO 

EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA (CARTA CONVITE Nº 004/2012) - 

Interessado(s): IMDEP - Responsavel(eis): NEUCIMAR FERREIRA FRAGA E ARNALDO 

CUSTÓDIO BONFIM - Decisão: Indeferir cautelar. Notificar o Prefeito de Vila 

Velha e o Presidente da CPL. Prazo: 5 dias. Notificar o Representante. 

Prazo: 5 dias. Após, à CGT.Prazo: 10 dias. 

Processo: TC-1536/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS 

- Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO 

MONTEIRO (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE 

CONTAS - Responsavel(eis): FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO E ROSILENE DE OLIVEIRA 

SOUZA - Decisão: Conhecer. Deferir cautelar para determinar que o Prefeito 

de Jerônimo Monteiro se abstenha de homologar o certame e, caso já o tenha 

feito, que se abstenha de dar continuidade aos demais atos. Citação 05 

dias. Após à CGT. 

Processo: TC-2123/2012 - Procedência: PARTICULAR - Assunto: REPRESENTAÇÃO 

EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS (TOMADA DE PREÇOS Nº 

010/2012) - Interessado(s): INFINITY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

Decisão: Conhecer. Indeferir medida cautelar. Recomendar. Citação 05 dias 

ao gestor. Oficiar a representante 05 dias. Após à CGT. 

Processo: TC-968/2011 - Procedência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO RIO 

NOVO - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE/2010) - 

Interessado(s): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO RIO NOVO - 

Responsavel(eis): EDSON DE OLIVEIRA TIMÓTEO - Decisão: Multa 1.000 VRTE. 

Reiterar citação 15 dias. 

Processo: TC-88/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (5º BIMESTRE/2010) - Interessado(s): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - Responsavel(eis): EDSON SOARES 

BENFICA - Decisão: Multa 1.000 VRTE. Citação 15 dias. 

 

- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

 

Processo: TC-1812/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA 

- Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA - Responsavel(eis): WILSON LUIZ 

VENTURIM - Decisão: Aprovação. Recomendações. 

Processo: TC-1798/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

DE JETIBA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010) - 

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - 

Responsavel(eis): HILÁRIO ROEPKE 

Decisão: Aprovação. 

Processo: TC-3234/2006 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS 

- Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DELZA ELI VENTURA TRINDADE 

- Decisão: Julgamento adiado. 

Processo: TC-7530/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): PATRICIA DA VITORIA BARCELOS 

RIBEIRO - Decisão: Registro. 

Processo: TC-7531/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DANIELLI MENDONCA FALQUETO - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7532/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ELIETE MARLY SOARES - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7533/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): KARINE SANTOS APOLINARIO - 

Decisão: Registro. 
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Processo: TC-7535/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DANIELLY CRISTINNE GUERRA DA 

SILVA - Decisão: Registro. 

Processo: TC-7537/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): CARMEN NAIR FLOR NIMER - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7540/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ANA LUCIA ARANTES - Decisão: 

Registro. 

Processo: TC-7542/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA – 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA 

- Decisão: Registro. 

Processo: TC-7543/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): STEPHANIE AMARAL GONCALVES - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7546/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): GIOVANA DE JESUS PONTINI 

RODRIGUES - Decisão: Registro. 

Processo: TC-7547/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): RENATA VENTURIM BERNARDINO - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7548/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FERNANDA GIORI SMARCARO - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7549/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DOMENICA ANDRADE DE MATOS - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7551/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): FABIO TEIXEIRA OLIVER - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7553/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): POLYANNE RODRIGUES PINTO 

OLIVEIRA - Decisão: Registro. 

Processo: TC-7554/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JOSELDA VIANA DOS SANTOS - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7555/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JESSICA DIAS CASTILHO - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7556/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ALEXANDRA MARIA SANTANA - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7557/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LUCIANA MARQUES FONTES - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7558/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA – 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7559/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JOHILDA DE OLIVEIRA DOS S. 

ALVES GOULART - Decisão: Registro. 

Processo: TC-7560/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): SOLINEIA BRAUN - Decisão: 

Registro. 
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Processo: TC-7561/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): THIAGO EUZEBIO RODRIGUES - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-4419/2011 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES  PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DO CALÇADO - Assunto: 

APOSENTADORIA DE PESSOAL - Interessado(s): FELOMENA SILVA DE OLIVEIRA - 

Decisão: Registro. Sem divergência. Absteve-se de votar, por suspeição, o 

Conselheiro José Antonio Pimentel. 

Processo: TC-8233/2009 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL - 

Interessado(s): MARIA THEREZA DE CARVALHO MARTINS - Decisão: Registro. 

Processo: TC-805/2011 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL 

- Interessado(s): ANESIA DE ANGELI FREITAS - Decisão: Registro. 

Processo: TC-955/2011 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL 

- Interessado(s): PAULO LOPES DA SILVA - Decisão: Registro. 

Processo: TC-2520/2011 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL - 

Interessado(s): MIRCA DOS SANTOS CANAL - Decisão: Registro. 

Processo: TC-5874/2011 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL - 

Interessado(s): RUBENS RODRIGUES VARGAS - Decisão: Registro. 

Processo: TC-5543/2011 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO 

MUNICIPIO DA SERRA - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL - Interessado(s): 

MARIA APARECIDA CUNHA DA SILVA - Decisão: Registro. 

Processo: TC-7150/2011 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO 

MUNICIPIO DA SERRA - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL - Interessado(s): 

JOCELIA DA SILVA MATTOS - Decisão: Registro. 

 

- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

 

Processo: TC-2276/2012 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPIRITO 

SANTO - Assunto: PESSOAL TCEES - Interessado(s): RODRIGO FLAVIO FREIRE 

FARIAS CHAMOUN - Decisão: Registro. Sem divergência. Absteve-se de votar, 

por impedimento o Conselheiro Rodrigo Chamoun. 

Processo: TC-7048/2007 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 

FLORIANO 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ANA PAULA PESSOA PATRICIO - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7073/2007 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 

FLORIANO 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LUCIVAL KUSTER - Decisão: 

Registro. 

Processo: TC-7078/2007 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 

FLORIANO 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): DENNER RODRIGO INGLE FALCAO 

- Decisão: Registro. 

Processo: TC-7391/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 

FLORIANO 
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Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): ROBERTA RAMOS - Decisão: 

Registro. 

Processo: TC-7402/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 

FLORIANO 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): JAIR CARVALHO DE LUCENA - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-7404/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 

FLORIANO 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): LAUDINEIA SCHNEIDER FERREIRA 

- Decisão: Registro. 

Processo: TC-525/2012 - Procedência: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO - 

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL - Interessado(s): AMERICO CARLOS COELHO - 

Decisão: Registro. 

Processo: TC-179/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL - 

Interessado(s): VANILE DE OLIVEIRA PINHEIRO - Decisão: Registro. 

Processo: TC-257/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL 

- Interessado(s): GERALDA TAYLOR AMARO DE ALCANTARA - Decisão: Registro. 

Processo: TC-347/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL 

– Interessado(s): ALCEIR DAS GRACAS FERNANDES - Decisão: Registro. 

Processo: TC-411/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL 

- Interessado(s): LAIS PINHEIRO - Decisão: Registro. 

Processo: TC-445/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL 

- Interessado(s): NELCY BARCELOS SOSSAI - Decisão: Registro. 

Processo: TC-462/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: APOSENTADORIA DE PESSOAL 

- Interessado(s): MARIA JURACY DE JESUS MATEUS THOMES - Decisão: Registro. 

 

Total Geral: 75 Processos 

 


