
 

ACÓRDÃO TC-531/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-4014/2013 

JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 

SÃO GABRIEL DA PALHA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEIS - MURILO CABRAL DE LACERDA E ROSA MARIA 

CASER VENTURIM 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011 – 

IRREGULAR – MULTA – EXTINGUIR PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A MURILO CABRAL 

DE LACERDA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR.  CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

I – RELATÓRIO: 

 

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal 

de Educação Básica de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da Sra. 

Rosa Maria Caser Venturim, referente ao exercício de 2011. 

 

No Relatório Técnico Contábil RTC 317/2014 (fls. 144/149) a área técnica 

apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial 

1211/2014 (fls. 151/152) para a citação dos responsáveis. 

 

Em atenção aos Termos de Citação 1825/2014 e 1826/2014 (fls. 156/157), a 

gestora encaminhou os documentos e justificativas (fls. 161/174), as quais foram 

devidamente analisadas pela 6ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a 
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Instrução Contábil Conclusiva ICC n° 18/2015 (fls. 178/183), recomendando que 

sejam consideradas irregulares as contas referentes ao exercício financeiro de 

2011 do Fundo de Educação de São Gabriel da Palha. 

 

Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2571/2015, o Núcleo de Estudos 

Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 185/192), acompanha a ICC e opinou 

pela irregularidade das contas apresentadas, como segue: 

 
3 CONCLUSÃO  
 
3.1 Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 
18/2015 e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, 
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por: 
 

3.1.1 Julgar IRREGULASRES as contas da senhora 
Rosa Maria Caser Venturim – Secretária Municipal, 
frente ao Fundo Municipal de Educação Básica de São 
Gabriel da Palha – FUNDEB, no exercício de 2011, na 
forma do inciso III, alínea “c” do artigo 84 da Lei 
Complementar 621/2012, tendo em vista a seguinte 
irregularidade: 
  

3.1.1 Divergência significativa no resultado da 
DVP em confronto com o adicionado no Balanço 
Patrimonial evidencia-se em perda de bens e 
investimentos não registrados no Patrimônio com 
redução do Patrimônio Líquido de 2011. 
 
Base Legal: art. 85 c/c 104 da Lei 4320/64; 
Princípio da Competência – art. 9 da Resolução 
CFC nº 1.282/2010. 

 
     

3.1.2 Extinguir o processo sem resolução do mérito 
em relação ao senhor Murilo Cabral de Lacerda, 
contador responsável pela elaboração das 
demonstrações contábeis do Fundo Municipal de 
Educação Básica de São Gabriel da Palha – FUNDEB, 
por ilegitimidade da parte, com fulcro nos artigos 70 da 
LC nº. 621/12 e 267, VI, do Código de Processo Civil. 

 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para 

manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 

4289/2015-8 e manifestou-se contrário à área técnica, concluindo nos seguintes 

termos: 
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Posto isso, o Ministério Público de Contas requer, com fulcro 

no art. 3º, IV, da LC n. 451/08, seja notificado o atual gestor do 

Fundo para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente cópia 

de toda a documentação que comprove a veracidade dos 

registros contábeis que levaram ao saneamento da divergência 

antes verificada no Balanço Patrimonial (Anexo XIV), 

consoante RTC 317/2014 ou, alternativamente, que determine 

a realização de inspeção in loco para a sua aferição. 

 

Decidiu a 2ª Câmara deste Tribunal de Contas (fl. 207), por unanimidade, nos 

termos do voto do Conselheiro Relator, acompanhar o Ministério Público e 

NOTIFICAR o responsável pelo Fundo Municipal de Educação de São Gabriel da 

Palha. 

 

Em resposta ao Termo de Notificação 00989/2016-2 (fl. 208), o responsável 

encaminhou novas documentações, como consta nas fls. 213/222, que foram 

devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex 

Contas. 

 

A Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica 00760/2016-9 (fls. 227/233), 

mantendo o indicativo de irregularidades e opinando para que esta Corte julgue as 

presentes contas nos termos propostos pela ITC 2571/2015. 

 

Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo 

sentido, como se lê no Parecer PPJC 2171/2016-4, concluindo nos seguintes 

termos: 

 
   Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas: 

 

1 – sejam julgadas IRREGULARES as contas em exame, sob 

responsabilidade de ROSA MARIA CASER VENTURIM com fulcro no art. 

84, inciso III, “d”, da LC n. 621/12, aplicando-lhe multa pecuniária, na forma 

dos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal; 

 

2 – seja expedida determinação ao atual gestor do Fundo Municipal de 

Educação Básica de São Gabriel da Palha, para que proceda aos 

levantamentos necessários para a identificação das causas da divergência 

ora verificada, fazendo-se as correções contábeis pertinentes, sem prejuízo 

de instauração de procedimento administrativo para apuração de 

responsabilidade. 

 

Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em 

sessão de julgamento, na forma do inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93, 

bem como no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/12. 
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Releva consignar, que a partir do exercício de 2016, quando deixei a Presidência 

desta Corte de Contas, este processo passou a ser de minha relatoria, nos termos 

do art. 254 do Regimento Interno. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, 

portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites 

legais e regimentais. 

 

No caso em apreço foram citados o gestor e o contabilista. Assim, antes de 

adentrar ao mérito das questões levantadas nestes autos, cabe inicialmente 

analisar acerca da responsabilidade do contabilista em processo de prestação de 

contas anual.  

 

É cediço que são legitimados para figurar no polo passivo de processos de 

prestação de contas, os responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais e 

municipais, entretanto, conforme já se manifestou esta Corte de Contas no Parecer 

em Consulta TC 034/2013, o profissional contábil responde apenas pelo conteúdo 

informativo das demonstrações contábeis e ao ordenador de despesas a 

responsabilidade pelos atos de gestão praticados em decorrência de tais registros 

contábeis, ficando assentado que o contador não pratica atos de gestão e logo, não 

seria parte ilegítima para figurar em processo de prestação de contas. 

 

Importa ressaltar, contudo, que o contador está sujeito à jurisdição desta Corte de 

Contas, e eventuais erros e irregularidades praticadas pelo contador deverão ser 

apurados em processo de fiscalização, bem como poderá ser determinada a 

instauração de tomada de contas especial, e oficiado ao Conselho Regional de 

Contabilidade, entretanto, no presente caso apenas efetuou os registros dos atos 

de gestão, devendo ser afastada a sua responsabilidade. 

 

Passo, então, à apreciação do mérito. 

 

DA DIVERGÊNCIA NO RESULTADO DA DVP EM CONFRONTO COM O 

ADICIONADO NO BALANÇO PATRIMONIAL NO VALOR DE R$ 480.059,08 

(ITEM 1.5.1 do RTC 317/2014) 

 

Da Manifestação Técnica 00760/2016-9 

 
2 - DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS E DA DOCUMENTAÇÃO 
ENCAMINHADA 
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Por ocasião da nova notificação, o Sr. Sandro Vagno Basto apresentou 
documentos (fls. 213/222) juntamente com os seguintes esclarecimentos, 
abaixo transcritos: 
 

O técnico subscritor responsável pela elaboração do 
respeitável Relatório Técnico Contábil - RTC nº. 
317/2014 relatou que o Demonstrativo das 
Variações Patrimoniais em confronto os 
lançamentos do Balancete contábil, evidenciou 
que, os valores consignados nas Variações 
Patrimoniais Aumentativas – VPA e nas 
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD, não 
foram contabilizados pelo método das partidas 
dobradas, conforme determina a Lei 4.320/64 
onde, ficou evidenciado em perda de bens e 
investimentos não registrados no Patrimônio com 
redução do Patrimônio Liquido em 2011 divergindo 
assim do valor adicionado no Balanço Patrimonial, 
conforme quadro abaixo: 
 

Patrimônio Liquido 2010 (fls. 
194 Processo TC 2925/2011)  R$     10.943.221,98  

{ +) Superávit Patrimonial em 
2011  R$       1.969.374,94  

Patrimônio Liquido em 2011  R$     12.912.596,92  

 
Da analise do quadro acima, constatamos que na 
verdade o sistema de contabilidade gerou o Anexo 
XIV deixando de computar o real valor do Superávit 
Patrimonial conforme poderá ser constatado no 
Anexo XV. 
 
Assim, se este ínclito órgão julgador atentar para o 
Ativo Real Líquido de 2010 que totalizou R$ 
10.943.221,98 mais o Superávit Patrimonial de 2011 
conforme consta do Anexo XV que totalizou R$ 
2.449.434,02, poderá verificar que as 
inconsistências inexistem, o que ocorreu foi um erro 
na geração do anexo XIV o qual depõem contra a 
realidade dos fatos contábeis apresentando uma 
diferença de R$ 480.059,08 que não existe pelo 
que, demonstramos abaixo: 
 

SALDO PATRIMONIAL 

Ativo Real Liquido Conforme 
Anexo XIV -Exercicio de 2010 

 R$     
10.943.221,98  

( + ) Superávit Patrimonial em 
2011 - Anexo XV 

 R$       
2.449.434,02  

Ativo Real Líquido em 2011 - 
Anexo XIV 

 R$     
13.392.656,00  
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Denota-se assim, que não há dúvida que ao 
processar os relatórios anexo XIV, o mesmo não 
recebeu os lançamentos conforme demonstrado no 
Anexo XV, apresentando assim a divergência de R$ 
480.059,08 no Ativo Real Liquido. 
 
Diante dos fatos apresentado, estamos 
encaminhando os Anexos XIV e XV pelo que, 
esclarecemos não haver a necessidade de 
quaisquer lançamentos contábeis uma vez que no 
confronto dos valores não existem quaisquer 
divergências, onde, na verdade o erro ocorreu no 
sistema E & L em virtude de configuração errada. 
 
Nossas alegações são tão verdadeiras e 
condizentes pelo que, conforme quadro 
apresentado pelo técnico subscritor responsável 
pela elaboração do respeitável Relatório Técnico 
Contábil - RTC nº. 317/2014 relatou que o valor do 
Ativo Real Liquido de 2010 (Fls. 194 Processo TC 
2925/2011) foi de R$ 10.943.221,98 e, conforme 
consta do Anexo XV já em vosso poder, o Superávit 
Patrimonial de 2011 foi de 2.449.434,02, que 
totalizaram em Ativo Real Liquido em 2011 de R$ 
13.392.656,00 inexistindo assim a diferença de R$ 
480.059,08. 
 

A presente irregularidade se refere à divergência entre o valor apurado 
de superávit patrimonial e o valor adicionado ao Balanço Patrimonial. 
 
Observa-se que defesa mais uma vez repete os argumentos 
apresentados quando da citação anterior, ou seja, afirma que a 
divergência se deve a erro na geração do Anexo XIV (Balanço 
Patrimonial) pelo sistema contábil, uma vez que este não recebeu os 
lançamentos conforme Anexo XV (Demonstrativo das Variações 
Patrimoniais), além de acostar um novo Balanço Patrimonial a fim de 
corroborar seus argumentos. 
 
Entretanto, compulsando o Balanço encaminhado (fls. 218/219), 
constata-se ser idêntico ao apresentado anteriormente (fls. 166/167), e 
diferente daquele enviado quando da Prestação de Contas Anual (fls. 
25/26), ou seja, um novo demonstrativo que apresenta alteração nos 
saldos das contas de Estoque- Equipamentos e Material Permanente e 
Ativo Real Líquido no montante da divergência apontada por esta Corte 
de Contas, no valor de R$ 480.059,08 (quatrocentos e oitenta mil, 
cinquenta e nove reais e oito centavos). Tal alteração patrimonial ratifica 
o fato de que houve a realização de registros contábeis após o 
encerramento do exercício o que contraria as Normas Brasileiras de 
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Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, NBCT 16, conforme já exposto 
na ICC 18/2015. 
 
Além disso, não foram acostados aos autos documentos que comprovem 
os registros contábeis realizados que causaram a alteração patrimonial 
acima descrita, conforme solicitado pelo Ministério Público de Contas e 
determinado pela Segunda Câmara. 
 
Diante do exposto, considerando que a norma contábil não permite a 
substituição de demonstrativos contábeis, bem como o fato da defesa 
não apresentar nos autos os documentos hábeis que comprovem a 
veracidade dos registros contábeis a fim de sanear a divergência 
apontada pela área técnica, opina-se no sentido de manter o indicativo 
de irregularidade nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 
2571/2015. 
 
3 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 
Nesta manifestação técnica, fora mantido o indicativo de irregularidades 
descrito na ITC 2571/2015, uma vez que não foram apresentados nos 
autos os documentos hábeis que comprovem a veracidade dos registros 
contábeis realizados. 
 
Sendo assim, opina-se no sentido de que esta Corte de Contas julgue as 
presentes contas nos termos propostos na ITC 2571/2015 (fls.. 
185/192). 
 
Nesse sentido, propomos o prosseguimento da apreciação do feito, na 
forma do art. 329 da Res. TC 261/2013. 

 

Pois bem. 

 

Assiste razão a área técnica, pois, por se tratar de descumprimento de uma norma 

legal, qual seja, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

NBCT 16 , e que este Tribunal oportunizou através dos Termos de Citação 

1825/2014, 1826/2014 e Termo de Notificação 989/2016-2 ao gestor que 

encaminhasse documentação que dessem suporte aos lançamentos contábeis, e 

este, nas duas ocasiões não apresentou documentos que comprovassem as 

alterações apresentadas na situação patrimonial. 

 

Diante dos fatos expostos, mantenho a irregularidade, acompanhando o 

entendimento da área técnica e do ministério público especial de contas. 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: C4AB4-D1041-41408



ACÓRDÃO TC-531/2017 

rg/mm 

  

III – DECISÃO 

 

Por todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas e VOTO por: 

 

III.1  seja mantida a seguinte irregularidade, conforme já fundamentado neste voto: 

 

 DA DIVERGÊNCIA NO RESULTADO DA DVP EM CONFRONTO COM O 

ADICIONADO NO BALANÇO PATRIMONIAL NO VALOR DE R$ 

480.059,08 (ITEM 1.5.1 do RTC 317/2014) 

 

III.2 que sejam julgadas IRREGULARES as contas do Fundo Municipal de 

educação Básica – FUNDEB de São Gabriel da Palha referentes ao exercício 

de 2011, de responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, financeiros, 

orçamentários e patrimoniais da senhora Rosa Maria Caser Venturim, nos termos 

do artigo 84 inciso III da Lei Complementar Estadual 621/2012; 

 

III.3com fulcro nos artigos 941 e 962 inciso I da Lei Complementar 32/1993, aplicar 

à senhora Rosa Maria Caser Venturim MULTA de 500 VRTE. 

 

III.4 - extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao senhor 

Murilo Cabral de Lacerda, contador responsável pela elaboração das 

demonstrações contábeis do Fundo Municipal de Educação Básica de São Gabriel 

da Palha – FUNDEB, por ilegitimidade da parte, com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 

621/12 e 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. 

 

III.5 - expedir determinação ao atual gestor do Fundo Municipal de Educação 

Básica de São Gabriel da Palha, para que proceda aos levantamentos necessários 

para a identificação das causas da divergência ora verificada, fazendo-se as 

                                                 
1
 Art. 94 O Tribunal de Contas poderá aplicar aos administradores ou responsáveis, nos âmbitos 

Estadual e Municipal, e na forma estabelecida no seu Regimento Interno, as sanções previstas 
neste Capítulo. 
 
2
 Art. 96 O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da  

UPFEES aos responsáveis por:  
I  - contas  julgadas  irregulares  de  que  não  resulte  débito nos termos desta lei; 
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correções contábeis pertinentes, sem prejuízo de instauração de procedimento 

administrativo para apuração de responsabilidade. 

 

Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4014/2013, ACORDAM os 

Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no três de maio de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto 

Taufner: 

1.  Manter a seguinte irregularidade, conforme já fundamentado no voto do relator: 

“Da divergência no resultado da DVP em confronto com o adicionado no balanço 

patrimonial no valor de R$ 480.059,08” (item 1.5.1 do RTC 317/2014); 

2. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Educação 

Básica – FUNDEB de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da senhora 

Rosa Maria Caser Venturim, relativa ao exercício de 2011, nos termos do artigo 84, 

inciso III, da Lei Complementar Estadual 621/2012; 

3. Aplicar multa no valor de 500 VRTE a senhora Rosa Maria Caser Venturim, 

com fulcro nos artigos 94 e 96, inciso I, da Lei Complementar 32/1993; 

4. Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao senhor Murilo 

Cabral de Lacerda, contador responsável pela elaboração das demonstrações 

contábeis do Fundo Municipal de Educação Básica de São Gabriel da Palha – 

FUNDEB, por ilegitimidade da parte, com fulcro nos artigos 70 da LC 621/12 e 485, 

VI, do Novo Código de Processo Civil; 

5. Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de Educação Básica de São 

Gabriel da Palha que proceda aos levantamentos necessários para a identificação 

das causas da divergência ora verificada, fazendo-se as correções contábeis 

pertinentes, sem prejuízo de instauração de procedimento administrativo para 

apuração de responsabilidade; 
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6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

Fica a responsável obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do 

débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da 

publicação deste Acórdão, 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. 

Composição Plenária  

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e José 

Antônio Almeida Pimentel. 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, 3 de maio de 2017. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator  

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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