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NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Decisão 01013/2019-1
Processo: 01435/2019-4
Classificação: Consulta
UG: FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensão Dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Consulente: CELMA APARECIDA GONCALVES MOREIRA
GOMES
CONSULTA – NÃO CONHECER – FUNÇÃO ORIENTATIVA
DO TRIBUNAL DE CONTAS - ENCAMINHAR OS PARECERES
CONSULTA Nos. 002/2013 e 015/2018 À CONSULENTE –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
I – RELATÓRIO:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Tratam os autos de consulta formulada pela senhora Celma
Aparecida Gonçalves Moreira Gomes, Presidente Executiva
do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí, nos seguintes termos:
Sr. Presidente, Sirvo-me do presente, com fulcro na
legislação pertinente, para apresentar CONSULTA que
tem por finalidade verificar a possibilidade de transferir
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investimentos monetários deste Instituto de Previdência,
que hoje se encontram disponíveis nos Bancos Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil e Banestes, diretamente
para o banco cooperado SICOOB, que possui filial neste
Município de Guaçuí/ES. (sublinhado no original).
Autuados nesta Corte, os autos foram encaminhados
ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
(NRC) que, por meio da Instrução Técnica de Consulta
00003/2019-6 opinou pelo não conhecimento da presente
consulta em razão do não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 122, caput, § 1º, IV, V e §
2º da LC nº 621/2012, porém, considerando a missão de
orientação afeta a este Tribunal de Contas, sugeriu o envio
à Consulente do Parecer em Consulta TC 002/2013, eis que
contempla a resposta à indagação proposta no presente
feito.
Em seguida, manifestou-se o senhor Procurador do
Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira (Parecer
1176/2019-1), pugnando pelo não conhecimento da
presente consulta e envio à Consulente do Parecer em
Consulta TC 002/2013.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes, consulente
subscritora, é Presidente do Fundo de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí,
entidade com natureza jurídica de autarquia previdenciária,
portanto, autoridade legítima para formular a consulta
em tela. Assim, encontra-se atendido o primeiro requisito
(artigo 122, §1º, I).
Em relação ao assunto por ela trazido, entende-se que
há pertinência com a atuação deste Tribunal de Contas
(artigo 122, § 1º, II), bem como, contém a indicação
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precisa da dúvida ou controvérsia suscitada, requisito
exigido pelo exposto no artigo 122, § 1º, III, da referida Lei
Complementar.
Lado outro, a consulta formulada pela Presidente Executiva
do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí não se encontra apta a
ser conhecida por este Tribunal de Contas, em razão do não
cumprimento dos seguintes requisitos de admissibilidade
dispostos no artigo 122 da Lei Complementar nº 621/2012
– LOTCEES:
caput do artigo 122 (não indicação na peça inicial do
dispositivo sobre o qual paira a dúvida);
§ 1º, IV, do artigo 122 (é manifestamente caso concreto);
§ 1º, V, do artigo 122 (o feito não se encontra instruído com
parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da
autoridade consulente) e,
§ 2º, do artigo 122 (o feito não se afigura com conteúdo
e profundidade suficientes de modo a ensejar repercussão
no âmbito da Administração Pública).
Nesse passo, tendo em vista que não foram atendidas todas
as formalidades previstas na Lei Orgânica deste TCEES,
tanto a equipe técnica quanto o Órgão Ministerial opinam
pelo não conhecimento da presente consulta.
Com efeito, considerando o teor do documento que deu
origem a este processo, em cotejo com os pressupostos de
admissibilidade presentes nos artigos 122 da LC nº 621/2012
(LOTCEES), verifico que assiste razão à SecexRecursos e ao
douto Ministério Público de Contas ao asseverarem que a
consulta em tela não se encontra apta a ser conhecida por
este Tribunal.
Nesse particular, também entendo que a averiguação das
condições necessárias de admissibilidade das consultas

propostas perante este Tribunal é atribuição de elevada
importância, a fim de impossibilitar que o referido instituto
não acabe por trilhar um caminho diferente daquele
idealizado pelo legislador infraconstitucional, evitandose, assim, que o TCEES exerça o papel de órgão de
consultoria, hipótese que não se coaduna com a sua função
constitucional.

3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Em outras palavras, as disposições contidas,
respectivamente, no caput, no § 1º, incisos IV e V, e no seu
§ 2º, do artigo 122 da LC 621/2012 são taxativas ao exigirem
que as consultas direcionadas a esta Corte contenham
a indicação na peça inicial do dispositivo sobre o qual
paira a dúvida; não se refiram apenas a caso concreto;
possuam relevância jurídica, econômica e social, de grande
repercussão no âmbito da Administração Pública; bem
como, devem estar instruídas com parecer do órgão de
assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente,
formalidades que não foram observadas pela consulente
na instrução processual em curso perante este Tribunal de
Contas.

Nota-se que o questionamento se insere no âmbito do
preceito contido no § 3º do art. 164 da Constituição Federal
de 1988, adiante transcrito:

Inobstante a isso, em razão da missão orientadora
atinente a esta Corte de Contas, observo que o Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas teceu algumas
considerações sobre o objeto da consulta em tela.
Em suma, a indagação apresentada pela consulente se
refere à possibilidade jurídica de se realizar aplicação de
recursos previdenciários disponíveis, geridos por instituto
municipal de previdência, em banco operado pelo Sicoob
(Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil).
Sobre a matéria em exame, o NRC houve por bem trazer
à luz os seguintes esclarecimentos (Instrução Técnica de
Consulta 00003/2019-6), verbis:
www.tce.es.gov.br

Da leitura da peça inicial é possível extrair-se que a
indagação ofertada se refere à possibilidade jurídica de se
realizar aplicação de recursos previdenciários disponíveis,
geridos por instituto municipal de previdência, em banco
operado pelo Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito
do Brasil).

Art. 164. [...]
[...]
§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do
Poder Público e das empresas por ele controladas, em
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos
previstos em lei. (grifos nossos).
Dito isto, tem-se que o Banco Cooperativo do Brasil S/A
(Bancoob) constitui-se na instituição bancária operada pelo
Sicoob, sendo descrito no sítio eletrônico do Sicoob nos
seguintes termos:
O Banco Cooperativo do Brasil S/A (Bancoob) é um
banco comercial privado, sociedade anônima de capital
fechado, cujo controle acionário pertence às cooperativas
centrais de crédito do Sicoob. Criado em 1996, é regido
e regulamentado pela Lei 4.595/64 e pela Resolução
2.788/00 do Conselho Monetário Nacional. (grifos nossos).
Observa-se, portanto, que o Bancoob possui natureza
jurídica de banco privado, não se amoldando à figura de
“instituição ﬁnanceira oﬁcial” preconizada no § 3º do art.
164 da Carta Magna, cabendo lembrar, nesse ínterim, a
Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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definição de instituição ﬁnanceira oﬁcial conferida pelo
Professor José Afonso da Silva: “São públicas (ou oﬁciais) as
instituições ﬁnanceiras instituídas pelo Poder Público, com
natureza de empresa pública ou de sociedade de economia
mista”.
Nesse passo, voltando-se ao questionamento da
Consulente, tem-se que não é juridicamente possível,
por clara ofensa ao § 3º do art. 164 da CF/88, a aplicação
de disponibilidades de caixa de autarquia previdenciária
municipal em banco privado, tal qual o banco operado pelo
Sicoob.
Aliás, convém ressaltar que indagação semelhante à
proposta pela Consulente já foi respondida por este Tribunal
através do Parecer em Consulta TC 002/2013 (Processo TC
259/2011) assim ementado:
EMENTA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS
- RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - DISPONIBILIDADES
DE CAIXA - OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS - ARTIGO 164,
§3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 43, §1º,
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA OFICIAL PARA OS FINS DO ARTIGO 164, §3º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL É AQUELA CONTROLADA
PELO PODER PÚBLICO - POSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO
ESCOLHER ENTRE INSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU
MUNICIPAL. (grifos nossos).
Por fim, ante as razões fáticas e jurídicas delineadas na
referida ITC, o NRC opinou pelo não conhecimento da
presente consulta em razão do não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 122, caput,
§ 1º, IV, V e § 2º da LC nº 621/2012; porém, considerando

a missão de orientação afeta a este Tribunal de Contas,
sugeriu o envio à Consulente do Parecer em Consulta TC
002/2013, por entender que esta contempla a resposta à
indagação proposta no presente feito.
Em termos suplementares, observo que o advento da Lei
Complementar 161/2018 superou entendimento relativo
à matéria até então vigente e foi objeto de manifestação
deste Tribunal de Contas por meio do Parecer Consulta
015/2018, por meio do qual afirmou a possibilidade do
Município, seus órgãos ou entidades e as empresas por
eles controladas manterem suas disponibilidades de caixa
em cooperativas de crédito, devendo observar as regras
prudenciais aplicáveis ao caso.

técnica.
III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, acompanhando o entendimento do
Corpo Técnico deste Tribunal e o posicionamento do
Ministério Público de Contas, PROPONHO VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão
que submeto à sua consideração.
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas
pelo relator, em:

Assim, dentro da função orientativa deste Tribunal, julgo
oportuno a remessa do Parecer Consulta 015/2018 como
suplemento ao material sugerido pela Área Técnica e pelo
Ministério Público de Contas.

1.1. NÃO CONHECER da presente Consulta, em razão do
não preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
especialmente o disposto no art. 122, caput, no § 1º, incisos
IV e V, e no § 2º da Lei Complementar nº 621/2012;

Desse modo, considerando que o Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo tem competência privativa
constitucional e legal em matéria de contas, bem como em
processos envolvendo consultas atinentes ao caso narrado
neste feito, conforme se observa no rol descritivo dos
artigos 71 da Constituição Federal, art. 71 da Constituição
Estadual e no art. 1º da Lei Complementar nº 621/2012,
alinho-me aos apontamentos suscitados pela área técnica
e pelo Douto MPC.

1.2. Pelo remessa à Consulente dos Pareceres Consulta nos
002/2013 e 015/2018, juntamente com cópias da Instrução
Técnica de Consulta 00003/2019-6; do Parecer Ministerial
nº 1176/2019-1 e desta Decisão.

Ato con�nuo, com base nas disposições contidas no
artigo 122, caput, § 1º, incisos IV e V, e no § 2º, da Lei
Complementar nº 621/2012, acolho as considerações
externadas por meio da Instrução Técnica de Consulta
00003/2019-6 e do Parecer Ministerial nº 1176/20191, tornando despiciendo o acréscimo de outras razões,
bastando aquelas já expendidas na referida instrução

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO DA 12ª SESSÃO
PLENÁRIA 23/04/2019:
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À SGS para as comunicações processuais.
1.3 Arquive-se, após o trânsito em julgado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO TC-01435/2019
RELATOR: CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
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LOVATTI – Estou acolhendo as manifestações da área
técnica e Ministerial e propondo o voto no sentido de não
conhecer da presente consulta e pelo envio do Parecer
Consulta nº 02/2013, juntamente com cópias da Instrução
Técnica de Consulta e do Parecer Ministerial. À Secretaria
Geral das Sessões para as comunicações. Arquive-se, após
o trânsito julgado.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
– Senhor presidente, esse assunto, concordo com o
conselheiro João Luiz, pelo não conhecimento da Consulta.
Mas, ele também se parece muito com a consulta que
vossa excelência está respondendo. No voto que o
conselheiro João Luiz emitiu está encaminhando para o
envio da Consulta nº 02/2013. Confesso que não tenho
conhecimento profundo da Consulta 02/2013, mas
entendo... e aqui estou consultando os senhores também,
para saber se tem efetividade o que estou suscitando de
dúvida. A consulta que vossa excelência está respondendo
trata exatamente... Desculpe... Exatamente, não, porque
fala de folha de pagamento. Essa é diferente. Perdoe-me!
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Essa é diferente.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – Até para esclarecer, conselheiro Domingos, a
Ementa do Parecer 02/2013 é no sentido de: recursos
previdenciários; disponibilidade da caixa; obrigatoriedade
de aplicação em instituições financeiras oficiais.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
Conselheiro João Luiz, me desculpe, mas é importante que
tirasse a dúvida para proferir o voto adequadamente.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
– Sim, sim. Essa, sim, que tem relação direta. [inaudível]

Qual? A de 2018? [inaudível] Não, não! É para efeito de
investimento. Quer dizer, vossa excelência está enviando a
consulta de 2013? Nesse caso aqui – foi bom ter levantado
essa questão –, é para não conhecer, porque é caso
concreto, não tem parecer, não tem nada. A situação para
não conhecimento é muito clara. Mas, no caso aqui, essa
empresa quer transferir recursos para a Sicoob. Foi até a
consulta que o conselheiro Rodrigo Chamoun foi o relator,
que depois houve algumas divergências no Plenário,
mas no final chegamos... a partir da nova legislação que
permite, sim, que, além de aplicar em bancos oficiais, uma
lei complementar federal permitiu que a aplicação fosse
feita em cooperativas. Então, cooperativas, no caso, só de
municípios. A Lei Complementar Federal apenas autorizou
em municípios. Assim, nesse caso, a pessoa cita um caso
concreto, além de não ter outros requisitos para uma
consulta, mas podemos, sim, mandar. Estou propondo,
então, que mande o Parecer Consulta de 2018.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – A Ementa da Consulta nº 15/2018 é no seguinte
sentido: Consulta – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim – Disponibilidade de Caixa – Ente Federado
– Cooperativa de Crédito – Possiblidade – Licitação –
Credenciamento – Contratação Direta nos Termos do art.
24, VIII, da Lei n° 8.666/93 – Possibilidade – Observância
de Resoluções em Vigor – Motivação – Vantajosidade.
Então, acrescento: remeter, além da Consulta nº 02/2013,
a Consulta nº 15/2018.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
– Sim, porque a de 2013 vai limitar que aplique nas
instituições privadas, só nas públicas. A de 2018 irá dizer:
“olha, essa exceção das instituições privadas não se aplica
às cooperativas”. Basicamente isso.
www.tce.es.gov.br

O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – Sim. Então, faço um complemento no texto e
acrescento a remessa do Parecer Consulta nº 15/2018.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – É o
caminho. Melhor. (Final).
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Não Conhecer da presente Consulta, em razão
do não preenchimento requisitos de admissibilidade,
especialmente o disposto no art. 122, caput, no § 1º, incisos
IV e V, e no § 2º da Lei Complementar nº 621/2012;
1.2 Remeter à Consulente os Pareceres Consulta nos
002/2013 e 015/2018, juntamente com cópias da Instrução
Técnica de Consulta 00003/2019-6; do Parecer Ministerial
nº 1176/2019-1 e desta Decisão.
1.3. À SGS para as comunicações processuais;
1.4. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 23/04/2019 – 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (VicePresidente no exercício da Presidência), Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges,
Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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Luciano Vieira.

submetido ao estágio probatório

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

INÍCIO DO EXERCÍCIO

Vice-Presidente no exercício da Presidência

02/05/2016

Decisão 01050/2019-2 – ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
Processos: 08510/2015-7, 10031/2016-1, 08450/2016-7
Classificação: Processo de Estabilidade
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Servidor TCEES: JOAO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHAL
PROCESSO DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR OCUPANTE
DO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO –
APROVAÇÃO NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO –
CONFIRMAÇÃO NO CARGO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a avaliação de desempenho
do servidor João Henrique Rodrigues Westphal, submetido
ao estágio probatório, durante o período de 2016 a 2019,
aprovado no concurso público para provimento de vagas no
cargo de auditor de controle externo, conforme Edital TCE/
ES nº 1 de 9 de agosto de 2012.
Nos termos do Manual de Orientação ao Avaliador e da
Portaria N nº 47 de 19 de maio de 2015, durante o período
de estágio probatório, o servidor foi submetido à avaliação
de desempenho pelas chefias imediatas que concluíram
pelo aproveitamento no cargo.

SERVIDOR
João Henrique Rodrigues Westphal

AVALIAÇÕES
MÉDIA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
GERAL
93,00 95,00 95,00 90,50 95,00 95,00 93,92

Assim sendo, a Comissão de Avaliação de Servidores em Estágio Probatório (CASEP) atestou a aptidão do servidor, nos termos
a seguir transcritos:
Considerando que o estágio probatório é o período de 3 (três) anos em que o servidor nomeado para o cargo de provimento
efetivo do TCEES terá o seu desempenho avaliado, em atendimento ao que estabelece o artigo 38 da LC 46/1994;
Considerando que o art. 12 da Portaria N nº 47/2015 determina que, no prazo máximo de até 75 (setenta e cinco) dias,
anteriores ao encerramento do estágio probatório, as conclusões da chefia imediata serão apreciadas, em caráter final, pela
CASEP, especialmente criada para esse fim;
Considerando as avaliações procedidas pelas chefias imediatas do servidor, que concluíram pelo seu aproveitamento;
Diante de todo o exposto, concluímos por considerá-lo APTO para desempenhar suas funções, ressalvado posterior
descumprimento de qualquer dos requisitos do estágio probatório (art. 39, I a IV, LC nº 46/1994) durante o restante do
período, a ser informados pela chefia imediata. (g.n.)
Realizados os procedimentos necessários para a avaliação do servidor em estágio probatório para o cargo de auditor de
controle externo e em cumprimento ao disposto nos artigos 40, II, III e 42, caput e §2º, da Lei Complementar Estadual 46
de 31 de janeiro de 1994, a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) encaminhou os autos a esta Corregedoria, nos termos do
artigo 15, III, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR
Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal e do art. 2º, XVII, da Resolução TC 302 de 18 de abril de 2017 (Regimento Interno
da Corregedoria), compete ao corregedor, no exercício do controle disciplinar e do aperfeiçoamento das ações de controle
externo, examinar e relatar os procedimentos sobre desempenho dos servidores submetidos ao estágio probatório, opinando,
fundamentadamente, por sua confirmação no cargo ou exoneração, observando as formalidades legais.
A matéria também se encontra devidamente disciplinada na Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
Tribunal), que reitera a competência do corregedor.

O resultado das avaliações parciais de desempenho do
servidor, bem como a média geral, consta da tabela 1, a
seguir disposta:

Dessa forma, com base nos dispositivos legais em vigor, passo ao exame dos procedimentos sobre o desempenho do servidor
João Henrique Rodrigues Westphal, submetido ao estágio probatório no cargo de auditor de controle externo.

Tabela 1 – Notas das avaliações de desempenho de servidor

De posse dos documentos, verifico que o procedimento seguiu a regra disposta na Portaria N nº 47/2015 e na Lei

II.2 ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS

www.tce.es.gov.br
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Complementar Estadual 46/1994.

8257/2018)

O servidor João Henrique Rodrigues Westphal, foi
submetido regularmente a avaliações de desempenho,
tendo obtido a pontuação necessária para aprovação
em cada período avaliado. Nestas avaliações constam as
assinaturas do chefe imediato, bem como a comprovação
de ciência do servidor avaliado.

0010640-31.2018.8.08.0035

Quanto ao conteúdo avaliativo da análise de desempenho,
observou-se o atendimento aos requisitos referentes à
idoneidade moral e ética, disciplina, dedicação ao serviço
e eficiência, devidamente atestados pelas respectivas
chefias, nos termos do artigo 39, I a IV, da LC 46/1994 e
artigo 6º, I e do anexo II, da Portaria N nº 47/2015.
Além disso, verifica-se que o servidor não incorreu em
nenhuma das hipóteses que ensejam exoneração, dispostas
no artigo 40, II e III da LC 46/1994 e artigo 4º, II e III, da
Portaria N nº 47/2015.
Art. 4º:
II – apresentar mais de 30 (trinta) dias de faltas não
justificadas e consecutivas ou mais de 40 (quarenta) faltas
não justificadas interpoladamente, durante o período de 12
(doze) meses; e

0005419-03.2018.8.08.0024
No entanto, analisando-se os procedimentos acima
descritos no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, verifico que todos os procedimentos encontram-se
devidamente extintos, sem qualquer condenação criminal
em desfavor do servidor.
Desta forma, quanto à análise conclusiva de avaliação do
servidor, a CASEP o considerou apto para desempenhar as
funções do cargo, ressalvando possível descumprimento
de quaisquer dos requisitos do estágio probatório, durante
o restante do período, já que tal manifestação foi firmada
antes do término do período de estágio probatório, nos
termos do art. 12 da Portaria N nº 047/2015.
Nesse ínterim, não chegou ao conhecimento da
Corregedoria qualquer fato novo capaz de alterar o
entendimento ora apresentado.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Cabe ressaltar que o servidor declara que não possui
sentença penal condenatória irrecorrível, mas que
responde ou está respondendo aos seguintes inquéritos
policiais/processos criminais:

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento Interno do TCEES
e pelo inciso III do artigo 15 da Lei Orgânica do Tribunal,
considerando, ainda, o cumprimento do período estágio
probatório pelo servidor João Henrique Rodrigues
Westphal, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto a sua
consideração:

0010934-19.2018.8.08.0024

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

0021395-17.2018.8.08.0035 (Protocolo SIPA PC/ES 067820/2018)

Conselheiro corregedor

0021689-69.2018.8.08

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os

III – tiver sentença penal condenatória irrecorrível.

(Protocolo

SIPA

PC/ES

06-

1. DECISÃO:

www.tce.es.gov.br

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão administrativa do Plenário, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONFIRMAR o servidor João Henrique Rodrigues
Westphal no cargo de auditor de controle externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.2. ENCAMINHAR os autos ao Presidente do Tribunal de
Contas para homologação da avaliação final do servidor em
estágio probatório, nos termos do artigo 22, III e § 3º, do
Regimento Interno e da Portaria TC N nº 47/2015;
1.3. DETERMINAR a juntada das vias originais da avaliação
de desempenho do servidor ao respectivo processo de
pessoal, após a homologação de que trata o item anterior;
1.4. DAR CIÊNCIA ao servidor interessado; e
1.5. DEVOLVER os autos à SGP para juntada das avaliações
de servidor que, porventura, ainda se encontre em estágio
probatório.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/06/2019 – 6ª Sessão Administrativa
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, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do
Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01051/2019-7
Processos: 06064/2017-2, 10229/2015-1, 01667/2015-7
Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: RONILDO HILARIO GOMES, JOSE DAS GRACAS
PEREIRA, NORMA AYUB ALVES, LUCIANO DE PAIVA ALVES,
FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, FERNANDA PINHEIRO DA SILVA,
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, RUBIA
RUFINO SALES, SANDRO AZEVEDO ALPOHIM, SERGIO
CUNHA MORAES
Recorrente: ZACARIAS CARRARETTO FILHO
Procuradores: FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508ES)
FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PEDIDO DE REEXAME
– JULGADO – ESCLARECIMENTOS SECRETARIA GERAL DAS
SESSÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos originariamente de Representação com
pedido liminar, formulada pelos Auditores de Controle
Externo desta Corte de Contas, em face da Prefeitura
Municipal de Itapemirim, haja vista a observância de
diversos indicativos de irregularidade na contratação
e na execução dos serviços de assessoria e consultoria
administrativa, conforme documentos de ﬂs. 01/65.
Ao após, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (ITC 657/2016, ﬂs.
663/758) e, na sequência, ao Ministério Público de Contas,
que emitiu o Parecer 3535/2016 de ﬂs. 772/778.
Na ocasião, ambos se manifestaram pela procedência
parcial da Representação, reconhecendo as seguintes

irregularidades descritas no relatório de auditoria: 2.1.1
15, 2.1.216, 2.1.317, 2.1.418, 2.2.1 19, 2.2.320 e 2.2.421
da peça inicial, entendendo pela anulação do Contrato no
276/2014.
Posteriormente à fase instrutória e o regular processamento
do feito, foi proferido o Acórdão TC 706/2017 (às ﬂs.
887/928; Processo TC 1667/2015) - Plenário, nos seguintes
termos:
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do
Processo TC-1667/2015, ACORDAM os Srs. conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão plenária realizada no dia treze de junho de dois mil
e dezessete, por maioria, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva:
1. Rejeitar preliminares constantes dos itens 1.1
(ilegitimidade passiva ad causam do parecerista) e 1.2
(nulidade da determinação de suspensão cautelar do
contrato 276/2014), correspondentes aos itens 2.1 e 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva 657/2016;
2. Acolher razões de justificativas, afastando-se
irregularidades relativas aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e 2. 7
do voto do relator, em face dos responsáveis, Luciano de
Paiva Alves, José das Graças Pereira, Fernanda Pinheiro
Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Zacarias Carrarêtto Filho,
Sandro Azevedo Alpohim, Sérgio Cunha Moraes, Rubia
Rufino Sales, Universidade Federal do Espírito Santo e
Norma Ayub Alves, com fundamento nas razões antes
expendidas, deixando-se de converter o presente feito em
Tomada de Contas Especial, tendo em vista a ausência de
irregularidades capaz de ensejar dano ao erário, nos termos
em que preceituados no artigo 152, do Regimento Interno;
3. Revogar a medida cautelar consubstanciada na Decisão
www.tce.es.gov.br

TC 1255/2015, em razão do afastamento da irregularidade
referente ao contrato 276/2014, com fulcro no disposto no
artigo 380, do Regimento Interno;
4. Considerar parcialmente procedente a presente
representação, com fundamento legal no artigo 95, 11 c/c
o artigo 99, § 2°, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
em razão da rejeição das razões de justificativas, com
manutenção das irregularidades indicadas nos itens 2.4,
2.5 e 2.8 do voto do relator, aplicando multa pecuniária
individual, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
relação aos responsáveis: Luciano de Paiva Alves, José
das Graças Pereira, Ronildo Hilário Gomes, Flávio da Silva
Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim, Sergio Cunha Moraes,
Zacarias Carrarêto e da Sra. Fernanda Pinheiro da Silva,
na forma do artigo 135, inciso 11, da Lei Complementar
Estadual621/2012;
5. Determinar ao atual gestor, embora o Sr. Luciano de
Paiva Alves tenha sido apenado com aplicação de multa
pecuniária, quanto à irregularidade analisada do item 3.4
da Instrução Técnica Conclusiva 657/2016, correspondente
ao item 2.4 do voto do relator, no sentido de que a
Prefeitura Municipal de ltapemirim promova, em futuras
licitações, a elaboração de projeto básico com maior
precisão e clareza, descrevendo analiticamente os serviços
ou resultados esperados com a contratação, permitindo o
controle quanto à eficiência dos serviços contratados pela
administração;
6. Dar ciência aos interessados;
7. Oficiar o Tribunal de Contas da União e o Ministério
Público Federal, a fim de informar sobre a realização, pela
UFES, de atividades não comtempladas em seu Estatuto
Social;
Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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8. Encaminhar ao Ministério Público Especial de Contas para
acompanhamento da decisão em razão da multa aplicada;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. Ficam os
responsáveis obrigados a comprovarem 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 Título VIII do
mesmo diploma normativo.
Vencidos os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de
Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que
votaram acompanhando a Area Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas.
Composição Plenária Presentes à sessão plenária de
deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda,
o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas, Luciano Vieira. Sala das Sessões, 13 de junho de
2017.
Posteriormente, houve a interposição de Pedido de
Reexame pelos Senhores Luciano de Paiva Alves - Prefeito
Municipal, Fernanda Pinheiro Silva (SubprocuradoraGeral), Flávio da Silva Ribeiro (Controlador-Geral),
Zacarias Carraretto Filho (Procurador Geral), Sandro
Azevedo Alpohim (Subsecretário de Administração e
Gestão de Pessoal) e Sérgio Cunha Moraes (Secretário de
Administração).

Ademais, verificou-se, igualmente, a existência de Pedido
de Reexame interposto pelo Parquet de Contas, às ﬂs.
56/115.
Foram então os autos encaminhados à Secex Recursos,
onde fora elaborada a Instrução Técnica de Recurso
338/2017 (ﬂs. 121), que se manifestou nos seguintes
termos:
Ante o exposto, quanto aos requisitos de admissibilidade,
sugere-se o CONHECIMENTO do presente recurso. Para o
regular prosseguimento do feito, solicita-se a esta relataria a
apreciação do pedido de efeito suspensivo e a determinação
da notificação dos interessados Zacarias Carraretto Filho,
Luciano de Pãiva Alves, Fernanda Pinheiro Silva, Flávio
da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim e Sérgio Cunha
Moraes, para apresentarem suas contrarrazões no prazo
regimental.

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente
Instrução Técnica de Recurso (ITR), opinamos pelo
CONHECIMENTO dos Pedidos de Reexame interposto pelos
Srs. Zacarias Carreto Filho, Luciano de Paiva Alves, Fernanda
Pinheiro da Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo
Alpohim, Sérgio Cunha Morais e Ronildo Hilário Gomes e
pelo Ministério Público de Contas, conforme disposto no
item 11 da presente ITR, e no mérito:
4.1. Considerando o disposto no item 3.1 da presente ITR,
pelo NÃO PROVIMENTO do Pedido de Reexame interposto
pelo Sr. Zacarias Carrareto Filho;
4.2. Considerando o disposto no item 3.2 da presente ITR,
pelo NÃO PROVIMENTO do Pedido de Reexame interposto
pelos Srs. Luciano de Paiva Alves, Fernanda Pinheiro da
Silva, Flávio da Silva Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim,
Sérgio Cunha Moraes e Ronildo Hilário Gomes;

Através da Decisão Monocrática 2018/2017, notificaramse os responsáveis para apresentarem suas contrarrazões,
no prazo de 30 dias, ao recurso interposto pelo Ministério
Público Especial de Contas.

4.3. Considerando o disposto no item 3.3 da presente ITR,
pelo PROVIMENTO dlo Pedido de Reexame interposto pelo
Ministério Púbico, sugerindo-se a reforma do Acórdão
706/2017, nos termos proposto pelo recorrente.

Na sequência, houve a juntada das contrarrazões ao
recurso, interposto em nome dos Senhores Luciano de
Paiva Alves, Fernanda Pinheiro da Silva, Flávio da Silva
Ribeiro, Sandro Azevedo Alpohim, Sérgio Cunha Moraes e
Ronildo Hilário Gomes, tendo sido informado através do
Despacho de nº 08824/2018-6, que os recorridos José
das Graças Pereira, Rubia Rufino Sales, Norma Ayub Alves,
Zacarias Carraretto Filho e Universidade Federal do Espírito
quedaram-se silentes.

Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas
manifestou-se às ﬂs. 221, através do Parecer 135/2018,
onde ratificou e reiterou os termos da peça inicial do
Pedido de Reexame proposto pela 3ª Procuradoria de
Contas, cujos pedidos foram corroborados pela proposta
de encaminhamento da Instrução Técnica de Recurso (ITR
138/2018), de lavra do Núcleo de Recursos e Consultas.

Ato con�nuo, instada novamente a se manifestar, a
área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso
00138/2018-4, discorreu, em síntese, nos seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

Ao após, foi por mim proferido o Voto 5886/2018, acolhido
à unanimidade, em 04/12/2018, na 43ª Sessão Ordinária
do Plenário, conforme termos do Acórdão 1748/2018.
Seguindo-se, a Secretária Geral da Sessões, através do
Despacho 18659/2019, solicitou esclarecimentos acerca da
Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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parte dispositiva do Acórdão supra, nos seguintes termos:
Considerando o provimento parcial do Pedido de Reexame
TC nº 6064/2017 e tendo em vista a multa aplicada nos
termos do item 4 do Acórdão TC-706/2017 – Plenário
(processo TC nº 1667/2015), encaminhamos os autos para
que, por gentileza, se pronuncie quanto à sua manutenção,
uma vez que remanesceu apenas a “irregularidade
constante apenas do item 10 constantes do edital do Pregão
115/2014”. Do mesmo modo, solicitamos esclarecimentos
quanto à manutenção dos itens 5 e 7 do Acórdão recorrido.
É o relatório.
MÉRITO
Conforme se verifica, trata-se tão somente de pedido de
esclarecimentos acerca da parte dispositiva constante do
Acórdão 1748/2018, relativamente quanto à manutenção
da irregularidade do item 10, do edital do Pregão
115/2014, bem como quanto à manutenção dos itens 5 e
7 do Acórdão recorrido nº 0706/2017 - Plenário, os quais
passo então a me manifestar.
Quanto ao item 10 - Pregão 115/2014, consta a seguinte
irregularidade: Visita técnica obrigatória do edital do pregão
115/2014, o qual me manifestei, fundamentadamente,
pela sua manutenção, conforme se verifica no item 2.3.4,
no Voto nº 5886/2018, por mim proferido: - Exigências
indevidas no Edital de Licitação para contratação de
assessoria e consultoria nas áreas administrativa, contábil
e jurídica, culminando em restrição ao caráter competitivo
da licitação (item 2.8 do Acórdão).
Contudo, observando que remanesceu apenas tal
irregularidade, entendo que, de fato, a multa constante
do item 4, Acórdão 0706/2017, não se perfaz de todo
proporcional nem tampouco razoável.

Assim sendo, proponho que a multa pecuniária individual
supra, arbitrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) no Acórdão 0706/2017, seja afastada, remanescendo,
contudo, apenas o aspecto irregular do ato constante do
item 10 do edital do Pregão 115/2014, recomendando ao
atual gestor evitar cláusulas restritivas em editais futuros.

fundamentadamente, no seguinte sentido:

Quanto aos itens 5 e 7 do Acórdão 0706/2017, vejamos:

Ademais, ainda que a área técnica entenda que não
se poderia fazer uma interpretação extensiva, visto
que o que se pretendia contratar caracteriza-se como
“desenvolvimento institucional”, e não “serviços
especializados à comunidade”, entendo que ambas as
atividades/nomenclaturas, acabam por atingir o mesmo
objetivo, qual seja, a prestação de serviços de assessoria e
consultoria em modernização administrativa, não restando
comprovado a existência de fraude ou dolo neste processo
administrativo.

5. Determinar ao atual gestor, embora o Sr. Luciano de
Paiva Alves tenha sido apenado com aplicação de multa
pecuniária, quanto à irregularidade analisada do item 3.4
da Instrução Técnica Conclusiva 657/2016, correspondente
ao item 2.4 do voto do relator, no sentido de que a
Prefeitura Municipal de Itapemirim promova, em futuras
licitações, a elaboração de projeto básico com maior
precisão e clareza, descrevendo analiticamente os serviços
ou resultados esperados com a contratação, permitindo o
controle quanto à eficiência dos serviços contratados pela
administração;
7. Oficiar o Tribunal de Contas da União e o Ministério
Público Federal, a fim de informar sobre a realização, pela
UFES, de atividades não comtempladas em seu Estatuto
Social;
De início, relativamente ao item 7, verifico que tal
determinação diz respeito ao item 2.3.3, do Voto nº
5886/2018 - Contratação direta indevida de serviço de
assessoria em modernização administrativa (item 2.5 do
Acórdão e item 3.2.3 da ITR), no qual os técnicos desta
Corte entenderam que o objeto do contrato não guardava
correlação com as atividades especificadas no estatuto
da entidade prestadora dos serviços, o que ensejaria a
ocorrência de irregularidade.
Neste

aspecto,

manifestei-me,

www.tce.es.gov.br

em

síntese

e

Em que pese as afirmações realizadas pela ITR, analisando
o caso concreto, verifico que a nomenclatura ““serviços
especializados à comunidade” encontrada no estatuto
da contratada, atinge exatamente o pretendido pela
municipalidade.

Seria desarrazoável, por simples diferença de terminologias,
imputar tamanha responsabilidade levando a mácula das
contas em questão, sendo que o objetivo do contrato
restou atingido.
Imperioso destacar ainda que existe entendimento
jurisprudencial, como já anteriormente citado, pela
possibilidade de ajuste de contrato que guarde correlação
com a atividade de ensino sem que o objeto seja
propriamente este, que pode ser encontrada no artigo:
https://jus.com.br/artigos/26980/da-licitacao-e-suasdispensas-as-entidades-sem-fins-lucrativos.
Em vista de todo o exposto, afasto a irregularidade.
Em vista da conclusão dos fatos narrados, tendo sido o
Voto acolhido à unanimidade em sessão plenária, afasto a
determinação de expedição de o�cio junto ao Tribunal de
Contas da União e o Ministério Público Federal, contida no
Quarta-feira, 12 de junho de 2019

11

ATOS DO PLENÁRIO

item 7 - Acórdão 0706/2017.
Por fim, quanto ao item 5, relativamente ao subitem
2.3.2 – Projeto Básico deﬁciente para a contratação de
assessoria e consultoria em modernização administrativa,
esclareço que, conforme termos do Voto nº 5886/2018,
por mim proferido, entendi por bem afastar a presente
irregularidade, motivo pelo qual acredito não se fazer
necessária a recomendação aposta no Acórdão 0706/2017,
qual seja a de “determinar ao atual gestor, embora o Sr.
Luciano de Paiva Alves tenha sido apenado com aplicação
de multa pecuniária, quanto à irregularidade analisada
do item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 657/2016,
correspondente ao item 2.4 do voto do relator, no sentido
de que a Prefeitura Municipal de Itapemirim promova, em
futuras licitações, a elaboração de projeto básico com maior
precisão e clareza, descrevendo analiticamente os serviços
ou resultados esperados com a contratação, permitindo o
controle quanto à eﬁciência dos serviços contratados pela
administração”.
Quanto aos demais itens do Acórdão 1748/2018, mantenho
incólume o teor da Decisão.
Pelo acima exposto, prestando esclarecimentos pugnados
pela Secretaria Geral das Sessões, VOTO para que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado nos seguintes termos:
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas
pelo relator, em:

1.1. AFASTAR a irregularidade do item 2.4 do Acórdão
0706/2017 (Projeto Básico deﬁciente para a contratação de
assessoria e consultoria em modernização administrativa)
e item 3.2.2 da ITR 00138/2018-4, DEIXANDO de aplicar a
recomendação aposta no Acórdão 0706/2017 - Plenário,
item 5;
1.2. AFASTAR a irregularidade disposta no item 2.3.3:
Contratação direta indevida de serviço de assessoria em
modernização administrativa (item 2.5 do Acórdão e
item 3.2.3 da ITR 00138/2018-4), DEIXANDO de aplicar
a determinação de expedição de o�cio ao Tribunal de
Contas da União e o Ministério Público Federal, contida no
item 7 do Acórdão 0706/2017;
1.3. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de justificativas
quanto ao item 2.3.4 - Exigências indevidas no Edital de
Licitação para contratação de assessoria e consultoria nas
áreas administrativa, contábil e jurídica, culminando em
restrição ao caráter competitivo da licitação (item 2.8 do
Acórdão), mantendo a irregularidade constante apenas
do item 10 constante do edital do Pregão 115/2014,
AFASTANDO a aplicação da multa, RECOMENDANDO ao
atual gestor da Prefeitura Municipal de Itapemirim evitar
cláusulas restritivas em editais futuros;
1.4. MANTER incólume os demais itens do Acórdão
1748/2018, a saber:
1.4.1. ACOLHER o Pedido de Reexame interposto pelo Sr.
Zacarias Carrarretto Filho (Procurador Geral), excluindo sua
responsabilidade;
1.4.2. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade da Sra.
Fernanda Pinheiro (item 2.3.1 deste Voto);
1.4.3. AFASTAR a irregularidade disposta no item 2.3.3:
Contratação direta indevida de serviço de Assessoria em
www.tce.es.gov.br

modernização administrativa (item 2.5 do Acórdão e item
3.2.3 da ITR);
1.4.4. NÃO PROVIMENTO quanto ao Pedido de Reexame
interposto pelo Ministério Público de Contas;
1.5. REMETER os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção
do acórdão deste julgamento, nos termos do art. 62,
parágrafo único da LC 621/2012;
1.6. DAR ciência aos interessados;
1.7. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1.

Conselheiros:

Sérgio

Aboudib

Ferreira

Pinto

(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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