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São José do Calçado-ES, em 20 de junho de 2018. 
 
 
Ato nº 60/2018 
 

Excelentíssimo Prefeito. 

 

Recomendação faz para: 

 

1. rescisão unilateral urgente do Contrato/PMSJC/nº 268/2017, oriundo do Pregão nº 

029/2017, firmado com Empresa Void Systems Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.845.334/0001-10; 

2. contratação emergencial de empresa especializada para a prestação dos referidos 

serviços; 

3. cancelamento imediato de empenhos realizados, ainda que liquidados, em favor da 

Void, comunicando à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças; 

4. vedação de acesso ao sistema da Prefeitura pela Void; 

5. vedação de contratação com a Prefeitura pela Void; 

6. o encaminhamento à Procuradoria Geral do Município; 

7. o encaminhamento ao Pregoeiro Municipal; e 

8. comunicação so Secretário Municipal de Administração. 

 
Nota: Os Processos nº 1394, de 22/03/2018, e nº 1851, de 17 de abril de 2018, vão 
acostados ao presente Ato. 
 
É notório que o Portal www.pmsj.es.gov.br não funciona ou funciona precariamente, o que 
tem resultado em aborrecimentos, além de cobranças do Tribunal de Contas e, inclusive, por 
tais fatos, resultado em condenação do Município pela Justiça Federal, na 1ª Vara da Justiça 
Federal em Cachoeiro de Itapemirim, no Processo nº 0015307-69.2016.4.02.5002- Número 
antigo: 2016.50.02.015307-0 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, cuja sentença, datada de 26/02/2018, 
em síntese, assim sanciona:  
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“O MPF, ciente deste comando normativo, requereu que o Município de SÃO JOSÉ DO 
CALÇADO promova a correta implantação do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, enumerando 
diversos pontos específicos que deveriam constar neste referido portal, sempre com 
fundamento nas disposições da Lei 12.527/2011, LC 131/2009, LC 101/2000, e do Decreto 
nº 7.724/2012. 
O serviço de informação ao cidadão – SIC físico- (Artigo 8º, § 1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 
12.527/11) requerido no ponto 5 aparentemente não foi desenvolvido, uma vez que não 
consta qualquer informação no site. Há apenas uma página10 informando o endereço, 
telefone, e e-mail para contato com a Prefeitura. 
Por fim, no que toca ao pedido 8, foi constatado que os endereços e telefones das 
respectivas unidades constam na parte inferior direita da página principal12 e também em 
página própria do portal da transparência13. Não obstante, os horários de atendimento 
não foram encontrados em qualquer das páginas, desrespeitando parte do Art. 8º, §1º, 
inciso I, Lei 12.527/11. Assim, o ponto 8 foi apenas parcialmente atendido. 
Quanto à disponibilização no portal de possibilidade de gravação de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos (ponto 4), também não identificamos a referida opção no portal 
municipal. 
Destarte, levando em conta tudo o que foi aduzido e verificado o não cumprimento do 
Município de SÃO JOSÉ DO CALÇADO de disposições da Lei 12.527/11, LC 101/2000, LC 
131/2009 e do Decreto nº 7.724/2012, conclui-se pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais 
de adequação do Portal da Transparência municipal às disposições normativas. 
...JULGO PROCEDENTES os demais pedidos formulados, na forma do art. 487, I, do CPC, 
confirmando integralmente a decisão antecipatória em sede de tutela de evidência para 
que sejam regularizadas todas as pendências encontradas no Portal da Transparência já 
implantado (conforme discriminado no ponto 2.2 desta sentença), sempre de acordo com a 
disciplina da Lei nº 12.527/2011, Lei Complementar nº131/2009, Lei Complementar nº 
101/200 e do Decreto nº 7.724/2012, assegurando que nele estejam inseridos e 
atualizados, em tempo real, todos os dados previstos nos mencionados diplomas legais e 
no regulamento. 
Como se trata de obrigação de fazer que já foi previamente determinada em sede de tutela 
de evidência, tendo ocorrido inclusive a dilação do prazo razoável de 60 dias para sua 
efetivação, determino imediato cumprimento desta decisão. Visto que o Município de SÃO 
JOSÉ DO CALÇADO cumpriu parte dos pedidos da exordial, reduzo equitativamente a multa 
para o valor de R$ 500,00 (setecentos reais), nos moldes do art. 537, §1º, II, do CPC, a ser 
computada desde o vencimento do prazo de 60 dias para cumprimento da tutela de 
evidência, tudo conforme previsão expressa do art. 11 c/c art. 12, §2º, ambos da Lei 
7.347/85. 
Quanto à UNIÃO FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 
do CPC, determinando que a União Federal, através do seu órgão de contas (Tribunal de 
Contas da União), proceda à devida fiscalização quanto ao cumprimento das providências 
dos artigos 48, parágrafo único, II e III e 48-A da LC 101/2000 antes de efetuar qualquer 
transferência voluntária de recursos federais para o Município de SÃO JOSÉ DO CALÇADO, 
suspendendo as transferências voluntárias se não forem cumpridos os requisitos legais, 
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tudo em concordância com a previsão do art. 73-C da mesma Lei. Determino o 
cumprimento imediato desta obrigação de fazer, sob pena de multa no valor de 1% da 
transferência voluntária indevidamente realizada, conforme disciplina do art. 11 da Lei 
7.347/85. 
Sanciono o Município de SÃO JOSÉ DO CALÇADO, nos termos da fundamentação, por ato 
atentatório à dignidade da justiça decorrente de sua ausência à audiência de conciliação, 
no importe de 2% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, valor este que será 
revertido em favor da União Federal, nos termos do art. 334, §8º, do CPC. 

 

 

Problemas graves ocorrem, também, por bloqueios na transmissão de dados, 
principalmente na SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social), que geram multas ao ente público e bloqueios de repasses, além 
de irregularidade perante todos os órgãos. 

Os arquivos gerados pela SEFIP tem a obrigatoriedade de ser transmitido pela 
internet no canal eletrônico Conectividade Social (na CAIXA), sendo destinado a todas 
as pessoas físicas ou jurídicas  e contribuintes equiparadas à empresa, sujeitos ao 
recolhimento de FGTS, e à prestação de informações à Previdência Social. Sendo um 
aplicativo que permite a qualquer empregador gerar a GFIP – Guia de Recolhimento 
do FGTS e Informações à Previdência Social, e a GRPS – Guia de Recolhimento da 
Previdência Social. 

 
GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) que 
contém as informações de vínculos  empregatícios e remunerações, geradas pela 
SEFIP. Todas as empresas estão obrigadas a entregar a GFIP ainda que não haja 
recolhimento para o FGTS, caso em que está GFIP declaratória, contendo todas as 
informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social. 

Constantes situações ocorrem com a manutenção do sistema, principalmente com 
bloqueios em períodos de pagamento de servidores, por ocorrência de bloqueios nas 
portas do sistema, onde o responsável pela empresa Void Systems, Bruno Teixeira 
Barreto, diz ser um problema da Acesse Comunicação, Empresa de acesso à internet, 
o que já foi constatado não ser verdadeiro, visto que a internet sempre funcionou 
normalmente. 

Fato mais grave cometido pela Empresa Void Systems foi o “sumiço” de todos os e-
mails de todos os órgãos, onde o mesmo alegou que perdeu totalmente o acesso ao 
site devido à alteração “DNS”. Ora, a Empresa é responsável por manter todos os 
dados, ainda que “tenha perdido o acesso”, como alegou no processo 1394/2018. Foi 
necessária a interferência do técnico Maurício Miranda para a manutenção dos e-
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mails e a permanência de acesso ao sistema pelos servidores do Município, só não 
conseguindo recuperar os e-mails antigos, que detem informações importantes do 
Município. 

 
Trata-se de crime grave que deve ser apurado pela administração ou encaminhado 
para apuração. 
 

No Processo 1851, de 17/04/2018, verificado por esse Controlador, o Secretário 
Municipal de Administração, Almir de Almeida Lima, solicita o pagamento do valor de 
R$3.000,00 (três mil reais) em favor da Empresa Void Systems Ltda ME-EPP, referente 
ao período de 15/03/2018 a 15/04/2018, conforme autoriza o Contrato/PMSJC nº 
268/2017, oriundo do Pregão nº 029/2017. Em 11/05/2018 esse processo chegou na 
Controladoria. Consta nota de empenho às fls. 04. Consta AF às fls. 05 com a 
descrição dos serviços prestados, com base na nota fiscal de fls. 07 e no relatório de 
serviços prestados de fls. 08 a 11, emitido por Bruno Teixeira Barreto. Consta às fls. 
12 a nota de liquidação. É preciso esclarecer que não é necessário ser técnico para 
não concordar com o relatório de serviços prestados. Vejamos:  
 

Servidor Linux de controle de banda: a respeito do servidor Iproxy, funcionou com 
restrições, pois funcionava controlando a banda mas limitando  o envio de alguns arquivos 
por sua configuração, o que não foi resolvido pelo Bruno da Void. Como exemplo, os 
usuários encontravam dificuldades nos envios da SEFIP e da RAIS, bloqueados pelo seu 
firewall  e alguns outros, relatado pelo próprio técnico atual da municipalidade. 
Funcionamento do controle: funciona só na sede da prefeitura, ou  seja, as secretarias fora 
da sede não tem acesso ao controle. 
Servidor de backup e domínios: o servidor de backup funcionava da mesma forma citada 
acima, pois só funciona na rede interna da prefeitura, ou seja, só atendia a sede da 
Prefeitura, ficando fora da rede externa as Secretarias externas, não sendo atendidas com o 
serviço. 
Servidor de Domínio: nunca foi prestado o serviço AD/active directory à Prefeitura, 
conforme consta  do contrato firmado com a empresa referenciada, pois os usuários não 
utilizam “usuário e senha” para se autenticar em suas estações de trabalho.  
Portal de Transparência: o menu dinâmico nunca existiu, mesmo que fosse para ser “criado 
e alterado por responsáveis”, não sendo necessário dizer que não continha inúmeros 
recursos, pois quem implanta ou cria é o responsável pela empresa e não o usuário. 
 
Além de não ter prestado serviços adequados ou de não ter efetivamente prestado os 
serviços conforme contratado, vê-se no verso da nota fiscal de fls. 07 do processo 1851, que 
o Secretário Municipal de Administração “declarou a veracidade da nota”, o que não revela a 
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realização do serviço, pois, para o efetivo pagamento o Secretário deve atestar que o serviço 
foi realizado. E os serviços não foram realizados! 
 
Inobstante quaisquer argumentos, esse Controlador Geral solicitou verbalmente por várias 
vezes ao Bruno, responsável pela Void, a implementação de inúmeros serviços e, no mínimo 
o funcionamento adequado, além de ter enviado e-mails para as adequações, os quais não 
mais tem acesso, pelos fatos já narrados. 
 
Assim recomenda a Vossa Excelência nos termos apostos inicialmente e ante as razões 
expendidas, que se configurará no melhor para a Administração municipal, em face de suas 
necessidades funcionais e legais.   
 
Atenciosamente. 

 

José Carlos Bernardes 
Controlador Interno Geral do Município 

Decreto nº 5.523/2017 


