
  

ACÓRDÃO TC- 225/2018 – PLENÁRIO 

Processos:  06043/2017-1, 04014/2013-8 

Classificação:  Recurso de Reconsideração 

UG:  FUEFUM - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha 

Relator:  Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Recorrente: ROSA MARIA CASER VENTURIM 

Interessado: MURILO CABRAL DE LACERDA 

 

Ementa: 

 

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – 

EXERCÍCIO DE 2011 1) CONHECER 2) DAR 

PARCIAL PROVIMENTO  3) CONTAS 

REGULARES COM RESSALVAS - QUITAÇÃO 4) 

DETERMINAR 5) ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

 

I – RELATÓRIO 

 

Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pela Senhora 

Rosa Maria Caser Venturim, em face do Acórdão TC-531/2017 constante do 

processo TC nº 4014/2013 (fls. 254/264), que resultou no julgamento pela 

irregularidade das Contas do Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB de 

São Gabriel da Palha, sob responsabilidade da Sra. Rosa Maria Caser Venturim, 

referente ao exercício de 2011, mantendo a seguinte irregularidade: 
 

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. 

 

Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex 

Recursos, esta se manifestou por intermédio da Instrução Técnica de Recurso 

00189/2017-9 (fls. 38/41), nos seguintes termos: 
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 

Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui 

interesse e legitimidade processual. 
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Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo com o despacho da 

Secretaria Geral das Sessões – SGS, de fl. 35, a notificação do Acórdão TC – 

531/2017 foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 

24/07/2017, considerando-se publicada em 25/07/2017, nos termos dos 

artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 

c/c art. 5º da Resolução TC nº 262/2013. 

 

Assim, interposto o Recurso de Reconsideração em 17/08/2017, tem-se o 

mesmo como TEMPESTIVO, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento 

Interno do TCEES, motivo pelo qual se sugere o seu CONHECIMENTO. 

 
III. DO MÉRITO 
 

Compulsando os autos, verifica-se que a rejeição das contas se deu em 

virtude da seguinte irregularidade: 

 

 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. 

 

Considerando que o mérito recursal diz respeito à matéria eminentemente 

contábil, sugere-se o encaminhamento à Secex Contas, a fim de que seja o 

feito analisado por profissional habilitado. 

 
IV. CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, quanto aos requisitos de admissibilidade, sugere-se o 
CONHECIMENTO do presente recurso. 

Quanto ao mérito, sugere-se a remessa dos autos à Secex Contas, 

considerando que a matéria em questão possui natureza contábil. 

 

Adiante, a Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, após apreciar 

a matéria de natureza eminentemente contábil, emitiu a Manifestação Técnica 

01612/2017-7 (fls. 43/), nos seguintes termos: 

 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Diante dos fatos acima, sugere-se o encaminhamento à Secretaria de 

Controle Externo de Recursos, para prosseguimento da análise, na forma 

regimental, com a proposta de não provimento das razões recursais.  

 

Em nova Instrução Técnica de Recurso 0318/2017-4 (fls. 66/69), a Secex 

Recursos manifestou-se nos seguintes termos: 

 
III – CONCLUSÃO  

 

Ante o exposto, opina-se, quanto ao mérito, no que diz respeito às razões 

apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo NÃO 
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PROVIMENTO, nos termos da Manifestação Técnica 1612/2017-7 (fls. 

43/63), exarada pela Secex Contas. 

 

Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público 

Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira manifestou-

se no mesmo sentido da Secretaria de Controle Externo de Recursos. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO: 

 

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 

(Corresponde ao subitem 1.5.1 do RTC 317/2014) 

Base legal: Art. 85 c/c 104 da Lei 4.320/64; Princípio da Competência – art. 9 da 

Resolução CFC nº 1.282/2010. 

 

O apontamento da equipe técnica reportou a divergência (R$ 480.059,08) apurada 

entre o valor do resultado superavitário evidenciado na Demonstração das Variações 

Patrimoniais (R$ 2.449.434,02) e aquele incorporado ao Ativo Real Líquido do 

Balanço Patrimonial (R$ 1.969.374,94). 

 

Da defesa: 

 

A recorrente esclareceu que a irregularidade se referiu à omissão de procedimento 

na conciliação das contas pelo contabilista e não meramente a realização de 

lançamentos contábeis dos atos de gestão que se consolidaram nas demonstrações 

financeiras. 

 

Informou que o Plenário decidiu pela falta de veracidade dos documentos 

encaminhados pelo atual gestor do fundo, senhor Sandro Vagno Bastos, posto que 

não se comprovou, por meio de lançamentos, a regularização da divergência 

apurada entre o valor do superávit evidenciado na demonstração das variações 

patrimoniais e aquele adicionado ao ativo real líquido do balanço patrimonial. Ou 

seja, a decisão Plenária fundou-se em prováveis perdas de bens e investimentos ou 

na deficiência dos controles relacionados à gestão patrimonial, sem considerar – de 

fato – que a inconsistência originou-se da ausência de conciliação do valor 

constante nos demonstrativos devido à falta do procedimento de encerramento do 

exercício. 

 

Por fim, a recorrente buscou os demonstrativos e demais peças contábeis 

atualizados (razão e lançamentos contábeis de encerramento do exercício) e 

assinados pelos responsáveis e as informações no departamento de contabilidade e 

na controladoria geral da municipalidade com vistas a comprovar a autenticidade 
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desses novos documentos e sustentar as suas justificativas de defesa o que 

possibilitaria, no reexame de toda a matéria, reconsiderar a decisão prolatada na 

prestação de conas anual. 

 

Da Manifestação Técnica 1612/2017-7: 
 

Analisando os esclarecimentos e documentos trazidos ao feito, constatou-se 
que a manutenção pela irregularidade lançada na manifestação técnica foi 
procedente da ausência de registros contábeis capazes de comprovar a 

retificação da incorporação realizada, de modo impróprio, ao ativo real líquido 
do balanço patrimonial. 

 

Faz-se importante lembrar que o somatório do ativo e passivo apresentado no 
balanço patrimonial do recurso de reconsideração (R$ 27.759.860,28 - TC 
6043/17 – fls. 16/17) divergiu, qualitativa e quantitativamente, daquele 

comparecido na prestação de contas anual (R$ 27.279.801,20 - TC 4014/13 - 
fls. 25/26). 

 

A diferença (R$ 480.059,08) proveio do acréscimo acontecido na conta de 
equipamentos e material permanente (R$ 14.792,25 – BP - TC 4014/13 – fl. 
26 e R$ 494.851,33 – RR – TC 6043/17 – fl. 17) o que resultou, por 

conseguinte, na mesma variação aumentativa contabilizada no patrimônio 
líquido (R$ 12.912.596,92 – BP - TC 4014/13 – fl. 26 e R$ 13.392.656,00 – 
RR – TC 6043/17 – fl. 17). 

 

Esse acréscimo nos revelou que entre a data do envio do balanço patrimonial 
contido na prestação de contas e aquela demonstrada no balanço juntado ao 
recurso de reconsideração sucedeu uma incorporação (R$ 480.059,08) de 

bens em almoxarifado – material permanente cujo reflexo dessa variação 
aumentativa ficou evidenciado diretamente no patrimônio líquido (R$ 
480.059,08). 

 
Nesse sentido, averiguou-se que o procedimento adotado se afastou das 
orientações contidas na NBC T 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº 

1.132/08, que tratou dos registros dos atos e fatos contábeis nas entidades 
do setor público, porque os ajustes decorrentes de erros ou omissões de 
registros ocorridos em exercícios anteriores deveriam ser levados à conta 

específica do patrimônio líquido para não impactar a apuração do resultado 
deste exercício e as informações que motivaram os ajustes contábeis no PL 
deveriam constar detalhadamente nas notas explicativas ao balanço 

patrimonial. 
 
Ora, se houve alteração na situação patrimonial líquida caberia a responsável 

encaminhar as cópias dos lançamentos contábeis levados diretamente à 
conta do patrimônio líquido no exercício em que se procedeu a regularização 
da divergência entre o valor do superávit apurado na demonstração das 

variações patrimoniais e aquele adicionado ao ativo real líquido do balanço 
patrimonial acompanhado das notas explicativas às demonstrações, porque 
são fatos considerados relevantes. 

Com relação à responsabilização pela ausência das cópias dos lançamentos 
contábeis de regularização na prestação de conta e no recurso de 
reconsideração, relativa à gestão dos recursos encerrados em 31/12/11, não 

se pode conjecturar-se que a culpabilidade pela incompletude das contas ser-
lhe-ia atribuída aos responsáveis pelos serviços de contabilidade porque 
compete ao TCEES julgar as contas prestadas pelos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta do Poder Público Estadual e Municipal, na forma do art. 71, 
inciso III, da CE/89, a saber: 
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Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou 
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas do Estado ao qual compete: 

[...] 
III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e 

indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, exceto as 
previstas nos arts. 29, § 2°, e 56, XI e XXV; 

 

Diante dos fatos acima, sugere-se julgar improcedentes as alegações de 
defesa apresentadas pela recorrente porquanto se entende que os ajustes 
decorrentes de erros ou omissões registrados em exercícios anteriores 

deveriam ser levados à conta representativa do patrimônio líquido e o 
detalhamento de todas as informações deveria consignar nas notas 
explicativas ao balanço patrimonial. 

 

Pois bem. 

 

Assiste razão a área técnica quanto à não utilização correta das técnicas contábeis 

de lançamentos através das partidas dobradas e da retificação de lançamento 

contábil, conforme a Resolução CFC 1.330/11. 

 

Entretanto, o parágrafo 2° do art. 1° da Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) n. 750/93 expressa uma regra máxima da Contabilidade: “Na 

aplicação dos princípios fundamentais de Contabilidade há situações sobre as 

quais a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos 

formais”. 

 

A Resolução CFC nº 1.111/07, por sua vez, aprova o Apêndice II da Resolução CFC 

n. 750/93, o qual constitui uma interpretação dos princípios de Contabilidade, 

expressos na Resolução n. 750/93, sob a perspectiva do setor público. Na 

interpretação do princípio da oportunidade, sob a perspectiva do setor público, a 

mesma regra máxima está presente: 

 
[...] a integridade e a fidedignidade dizem respeito à necessidade de as 
variações serem reconhecidas na sua totalidade, independentemente do 
cumprimento das formalidades legais para sua ocorrência, visando ao 

completo atendimento da essência sobre a forma. (g.n) 

 

Neste caso concreto, ficou evidenciado claramente que se conhece a 

materialidade da diferença (essência), entretanto, foi corrigida de forma 

equivocada (forma), não respeitando as regras contábeis de registros, conforme 

afirma a área técnica às fls. 61:: 

 
A diferença (R$ 480.059,08) proveio do acréscimo acontecido na conta 
de equipamentos e material permanente (R$ 14.792,25 – BP - TC 4014/13 

– fl. 26 e R$ 494.851,33 – RR – TC 6043/17 – fl. 17) o que resultou, por 
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conseguinte, na mesma variação aumentativa contabilizada no patrimônio 

líquido (R$ 12.912.596,92 – BP - TC 4014/13 – fl. 26 e R$ 13.392.656,00 – 
RR – TC 6043/17 – fl. 17). 

 

Esse acréscimo nos revelou que entre a data do envio do balanço patrimonial 
contido na prestação de contas e aquela demonstrada no balanço juntado ao 
recurso de reconsideração sucedeu uma incorporação (R$ 480.059,08) de 

bens em almoxarifado – material permanente cujo reflexo dessa 
variação aumentativa ficou evidenciado diretamente no patrimônio 
líquido (R$ 480.059,08). 

 
Nesse sentido, averiguou-se que o procedimento adotado se afastou das 
orientações contidas na NBC T 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº 

1.132/08, que tratou dos registros dos atos e fatos contábeis nas 
entidades do setor público, porque os ajustes decorrentes de erros ou 
omissões de registros ocorridos em exercícios anteriores deveriam ser 

levados à conta específica do patrimônio líquido para não impactar a 
apuração do resultado deste exercício e as informações que motivaram os 
ajustes contábeis no PL deveriam constar detalhadamente nas notas 

explicativas ao balanço patrimonial. (g.n.) 

 

Verifiquei também, que a área técnica, ao analisar as contas do exercício de 2012 

(Processo TC 3991/2013-6), considerou o saldo do Ativo Real Líquido de 2011 o 

valor de R$ 13.392.656,00, ou seja, o valor já com a incorporação de R$ 480.059,08. 

 

Diante dos fatos, mantenho a irregularidade, pois houve a transgressão do correto 

registro contábil, mas deixo de considera-lo de natureza grave, visto que, mesmo 

que a incorporação tenha sido feita de forma incorreta, foi possível verificar a origem 

da divergência (essência sobre a forma) e o valor do Ativo Real Líquido de R$ 

13.392.656,00 foi considerado para a análise da composição patrimonial no 

exercício de 2012. 

 

Por fim, determino que à atual gestão do Fundo Municipal de Educação Básica – 

FUNDEB de São Gabriel da Palha realize os registros dos atos e fatos contábeis em 

conformidade com a NBC T 16.5, aprovada pela Resolução CFC nº 1.132/08. 

 

III – CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, divergindo do entendimento da Área Técnica e do Ministério 

Público Especial de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte 

minuta de Acórdão que submeto à sua consideração. 

 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro Relator 

 

1. ACÓRDÃO 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 

1.1.  CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pela Srª Rosa Maria 

Caser Venturim e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando 

parcialmente o Acórdão 00531/2017-5 nos seguintes termos: 

1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas do Fundo Municipal de 

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

Rosa Maria Caser Venturim, referente ao exercício de 2011, nos termos do inciso II 

do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, mantendo a seguinte irregularidade, sem 

o condão de macular as contas, conforme fundamentado neste voto: 

 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 (Corresponde ao 

subitem 1.5.1 do RTC 317/2014) 

1.3. DAR QUITAÇÃO à Sra. Rosa Maria Caser Venturim, nos termos do art. 85, da 

Lei Complementar 621/2012; 

1.4. MANTER A EXTINÇÃO DO PROCESSO  sem  resolução do mérito em  relação 

ao Sr. 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. 

1.5. ENCAMINHAR a seguinte determinação à atual gestão do Fundo Municipal de 

Educação Básica – FUNDEB de São Gabriel da Palha: que realize os registros dos 

atos e fatos contábeis em conformidade com a NBC T 16.5, aprovada pela 

Resolução CFC nº 1.132/08. 

1.6. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais. 

2. Unânime. 
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3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto 

Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges. 

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva. 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Relator  

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição  

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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