
ACÓRDÃO TC-783/2020 – PLENÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – 

DAR PROVIMENTO– REFORMAR OS TERMOS DO 

ACÓRDÃO TC 1808/2015-1 – JULGAR REGULAR – 

QUITAÇÃO DETERMINAR – ENCAMINHAR OS AUTOS 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – DAR 

CIÊNCIA – ARQUIVAR. 

 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA: 

 

1. RELATÓRIO 

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Ângelo Cezar 

Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, no exercício 

de 2011, em face do Acórdão TC nº 01808/2015-1, prolatado nos autos do 

Processo TC 01855/2012-5 (Prestação de Contas Anual), em apenso, que julgou 
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irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe o débito de ressarcimento 

individual no valor de 52.635,32 VRTE (item 2.1) e em solidariamente com a  Sra. 

Rosana Júlia Binda, no valor de 30.780,89 VRTE (item 2.3), bem como aplicando-

lhe multa de 3.000 VRTE. 

O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, anulando o dispositivo do 

item 3.2.1 do v. Acórdão atacado; no mérito, a reforma total do acordão recorrido, 

bem como o reconhecimento da boa-fé e pela aplicação do art. 407 do Regimento 

Interno, viabilizando a abertura de prazo para o recolhimento do débito e o 

saneamento das contas. 

Registre-se que o presente recurso foi conhecido, através da Decisão Monocrática 

nº 00900/2016-2 (fls. 18-19). 

Instada a se manifestar, a Área Técnica, através do Núcleo de Controle Externo de 

Recursos e Consultas, nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº 00178/2019-

7, opinou pelo provimento parcial do presente recurso, em razão da exclusão da 

irregularidade constante do item 3 e a manutenção das irregularidades, relativas aos 

itens 1, 2 e 4 da sobredita instrução. 

O Ministério Público de Contas, através do Parecer nº 03858/2019-4, da lavra do 

Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu o posicionamento da Área 

Técnica. 

Registre-se que na 6ª Sessão Ordinária do Colegiado do Plenário de 10/03/2020, o 

requerente, por seu patrono, realizou sustentação oral, sendo colacionada aos autos 

as Notas Taquigráficas nº 00051/2020-9 (fls. 50-52) e o Memorial nº 00030/2020-7 

(fls. 55-63). 

É o relatório. 

V O T O 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
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Interposto Recurso de Reconsideração pelo Sr. Ângelo Cezar Figueiredo, em face 

do Acórdão TC nº 01808/2015-1, prolatado nos autos do Processo TC 01855/2012-

5 (Prestação de Contas Anual), necessário é sua análise. 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Cabe informar que o v. Acórdão atacado, assim decidiu, litteris: 

[...] 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1855/2012, ACORDAM os 
Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezoito de novembro de dois mil e 
quinze, unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião 
Carlos Ranna de Macedo: 
 
1. Rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pela senhora Rosana 
Júlia Binda – Procuradora da Câmara de Conceição da Barra – e pelo senhor 
Jadson da Costa Quartezani – Chefe de Gabinete da Câmara de Conceição da 
Barra; 
 
2. Manter as seguintes irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 
Ordinária RA-O 30/2013: 

 
2.1 Despesa irregular com diárias. 
Base legal: art. 37, caput, da Constituição Federal/88; art. 32, caput, da 
Constituição Estadual (Princípios da Moralidade, Finalidade e do Interesse 
Público); art. 7º da Resolução 7/2009. 
Agente responsável: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 
Municipal 
Ressarcimento: 52.635,32 VRTE 
 
2.2 Ausência de controle eficiente, justificativa e finalidade pública 
com gastos de combustível. 
Base legal: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 32, caput, 
e art. 45, § 2º, da Constituição Estadual (Princípios da finalidade e do 
interesse público). 
Agentes responsáveis: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 
Municipal, Jadson da Costa Quartezani – Chefe de Gabinete. 
 
2.3 Contratação irregular de consultoria – despesas sem finalidade e 
interesse público. 
Base legal: infração aos princípios da impessoalidade e da moralidade 
contidos no artigo 37, caput, da CF/88 e princípios da finalidade e do 
interesse público, da motivação suficiente e da razoabilidade proclamados, 
respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2º, da CE/89. 
Agentes responsáveis: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 
Municipal, Rosana Júlia Binda - Procuradora 
Ressarcimento: 30.780,89 VRTE. 
 
2.4 Despesas sem motivação, finalidade e interesse público. 
Base legal: infração aos princípios da impessoalidade e da moralidade 
contidos no artigo 37, caput, da CF/88 e princípios da finalidade e do 
interesse público, da motivação suficiente e da razoabilidade proclamados, 
respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2º, da CE/89. 
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Agente responsável: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 
Municipal. 
 

3. Por julgar REGULARES as contas da empresa contratada H. O. Dias de Freitas, 
nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe quitação; 
 
4. Por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Jadson da 
Costa Quartezani – Chefe de Gabinete da Câmara de Conceição da Barra no 
exercício de 2011, tendo em vista a evidência de impropriedade de natureza 
formal, que não é de natureza grave e que não representa dano injustificado ao 
erário, pela prática do ato descrito no item 2.2 deste Acórdão; 
 
5. Por julgar IRREGULARES as contas do senhor Ângelo Cezar Figueiredo - 
Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra no exercício de 2011, 
pela prática de ato ilegal descrito nos itens 2.2 e 2.4 deste Acórdão, e pelo 
cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário descrito 
nos itens 2.1 e 2.3, condenando-o ao ressarcimento ao erário, com amparo 
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, 
da seguinte forma: 

 
4.1 individualmente ao ressarcimento do valor equivalente a 52.635,32 
VRTE, referente ao item 2.1 deste Acórdão; 
 
4.2 solidariamente com a senhora Rosana Júlia Binda – Procuradora 
da Câmara de Conceição da Barra, ao ressarcimento do valor 
equivalente a 30.780,89 VRTE, referente ao item 2.3 deste Acórdão; 
 

6. Por julgar IRREGULARES as contas da senhora Rosana Júlia Binda - 
Procuradora da Câmara de Conceição da Barra no exercício de 2011, com 
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012, 
pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no 
item 2.3 deste Acórdão, condenando-a, solidariamente ao senhor Ângelo Cezar 
Figueiredo - Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra no exercício 
de 2011, ao ressarcimento ao erário do valor equivalente a 30.780,89 VRTE; 
 
7. Por aplicar MULTA individual de 3.000 VRTE ao senhor Ângelo Cezar 
Figueiredo, bem como MULTA individual de 1.000 VRTE à senhora Rosana Júlia 
Binda, com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma dos artigos 95 e 
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão 
punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados; 
 
8. DETERMINAR ao gestor atual, com fundamento no inciso VI, do artigo 87 da LC 
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) que: 

 
8.1 Adote controle efetivo dos gastos com combustíveis, a fim de possibilitar 
a comprovação da finalidade pública das despesas realizadas, 
confeccionado relatório mensal, atestado pelo fiscal do contrato, que 
contenha: quantidade de combustível adquirido em cada abastecimento, 
gasto de combustível por cada automóvel, quilometragem de saída e 
chegada do veículo, requisições para uso do veículo, dados do veículo 
abastecido, datas de abastecimento, identificação do condutor, percurso 
realizado e a finalidade do trajeto; 
 
8.2 Exija, por ocasião da liquidação de despesas decorrentes de contratos 
de prestação de serviços, mormente os de natureza predominantemente 
intelectual, relatórios com descrição mais minuciosa das atividades 
realizadas, atendendo efetivamente – e não apenas formalmente – ao que 
determinam os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. 
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Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação 
deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa 
e/ou débito aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
 
Composição 
 
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias 
Chamoun e a Senhora Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. 
 
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do 
Ministério Público Especial de Contas. 
 
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2015. 
 
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Presidente 
 
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
 
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 
Em substituição 
 
Fui presente: 
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 
Procurador-Geral 
 
Lido na sessão do dia: 
 
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 
Secretário Adjunto das Sessões – g.n.  
 
 
 

A Área Técnica, através do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas, 

nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº 00178/2019-7, assim opinou, litteris: 

[...] 
 
Observa-se, portanto, já ter sido exaustivamente esmiuçada por este Tribunal a 
questão da responsabilização do parecerista e considerando o disposto no artigo 
38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93, opina-se pela rejeição da preliminar de 
ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, na qualidade de procuradora 
da Câmara Municipal de Conceição da Barra. 
 
(...) 
 
IV. CONCLUSÃO 
 
Ante as razões expostas, tendo em vista que o exame de admissibilidade 
recursal foi realizado, conforme Decisão Monocrática nº 00901/2016-7, 
opinamos quanto ao mérito pelo PROVIMENTO do presente Recurso de 
Reconsideração. – g.n. 
 

 

O douto representante do Parquet de Contas, emitiu o Parecer nº 03858/2019-4, 

acompanhando o posicionamento da Área Técnica. 
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Na sequência dos atos e fatos, na 6ª Sessão Ordinária do Colegiado do Plenário de 

10/03/2020, o requerente, por seu patrono, realizou sustentação oral, sendo 

colacionada aos autos as Notas Taquigráficas nº 00051/2020-9 (fls. 50-52) e o 

Memorial nº 00030/2020-7 (fls. 55-63). 

Assim, passa-se à análise quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso 

interposto.  

2. 2 DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi conhecido, através da 

Decisão Monocrática nº 00900/2016-2 (fls. 18-19), por estarem presentes os 

requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo que deve ser mantido o 

conhecimento do recurso intentado, conforme antes decidido. 

2.3 DO MÉRITO RECURSAL 

2.3.1. DESPESA IRREGULAR COM DIÁRIAS (ITEM 2.1 DO ACÓRDÃO TC Nº 

01808/2015-1): 

Base legal: art. 37, caput, da Constituição Federal/88; art. 32, caput, da 

Constituição Estadual (Princípios da Moralidade, Finalidade e do Interesse 

Público); art. 7º da Resolução 7/2009. 

Agente responsável: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 

Municipal. 

Ressarcimento: 52.635,32 VRTE. 

O recorrente, em suas razões recursais, em síntese, aduz o seguinte: 

Assevera o recorrente que a concessão de diárias era regulamentada pela 
Resolução 007/2009 da Câmara Municipal e que as diárias concedidas ao 
Presidente da Câmara para se atender a finalidade pública. Diz que eventual 
ausência da exposição detalhada do motivo não vulnera esse princípio, dado o 
atributo de legitimidade e presunção de veracidade do ato administrativo. 
 
Diz o recorrente que não era de sua responsabilidade adotar providências quanto 
a eventuais irregularidades na concessão de diárias, o que era de competência da 
Secretaria de Finanças da Câmara. Assevera que este Tribunal se equivocou ao 
atribuir responsabilidade dos atos praticados ao Presidente do Legislativo 
Municipal uma vez que imputou a ele o débito de todas as diárias concedidas, 
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deixando de chamar aos autos os verdadeiros beneficiários, ou seja, os que 
receberam os valores. 

 
  

A subscritora da Instrução Técnica de Recurso nº 00178/2019-7, em sua análise, 

traz os seguintes argumentos, litteris: 

Quanto à responsabilização do Presidente da Câmara, ora recorrente, no 
pagamento das diárias, não prosperam as argumentações apresentadas. O 
recorrente alega ter-lhe sido imputada a responsabilidade objetiva, por estar 
ausente a demonstração da conduta culposa ou dolosa e o nexo de causalidade. 
 
A conduta culposa caracteriza-se pela inobservância de um dever de cuidado. É 
dever do administrador público motivar seus atos e instruir adequadamente os 
processos administrativos para que não pairem dúvidas quanto ao feito. Zelar pela 
boa e regular aplicação dos recursos públicos não é uma faculdade e sim, um 
dever de qualquer Administrador Público. Na verdade, o gestor na Administração 
Pública só pode fazer o que está na Lei, ao contrário do gestor privado que pode 
fazer tudo que não esteja proibido. 
 
Fica patente, nestes termos, a vinculação do ordenador de despesa na esfera 
pública de agir em consonância com os princípios constitucionais da 
Administração Pública. 
 
Em exame das concessões das diárias, acostadas aos autos (fls.  26/106 do 
Processo TC 3959/2012, em apenso), observa-se que elas não foram 
devidamente instruídas, estando insuficientes algumas informações tais como: a 
motivação para o deslocamento; o local do deslocamento; demonstração do 
interesse público; relatório e o boletim de viagem tal como aos que a 
lei municipal determina. Em verdade, conforme ficou demonstrado nos autos, o 
controle das diárias concedidas se mostrava frágil, e, não cabe 
ao ordenador eximir-se de sua responsabilidade sob a alegação da ausência ou 
deficiência no controle. 
 
O ato de autorizar uma despesa não é simbólico, é um ato de gestão que 
atrai responsabilidade. Praticá-lo sem os cuidados necessários, contrariando 
preceitos legais, implica na sua responsabilização. 
 
Caberia ao Presidente da Câmara Municipal observar a deficiência da instrução 
dos processos de pagamento de diárias, que nos presentes autos se encontravam 
visíveis, e devolvê-los para a correta instrução e não simplesmente seguir com os 
procedimentos, autorizando os pagamentos. 
 
Desse modo, por ser dever do gestor público velar pela regular liquidação 
das despesas, pelo que lhe cabe evitar que pagamentos sejam efetuados sem a 
devida comprovação do interesse público, bem como sem a devida instrução da 
prestação de contas. 
 
Contudo, para melhor deslinde do feito, analisamos cada diária de forma 
individual, verificando sua regularidade e motivação. Da análise das despesas com 
diárias, verificamos que algumas despesas que foram consideradas irregulares, 
sem finalidade pública na verdade não o são. Constatamos no Anexo I (fls. 26/106 
do Proc. TC 3969/2012) que houve a comprovação e motivação insuficientes em 
algumas diárias, mas outras merecerem ser relevadas, como as diárias pagas aos 
motoristas. 
 
As fls. 29/35 constam as diárias pagas ao motorista, Sr. Alexandre Gonçalves 
Marques no total de R$ 8.200,00 (82 diárias no valor de R$ 100,00 cada uma) e às 
fls. 42/47 as diárias pagas ao motorista Sr. Cícero Renato da Silva no total de R$ 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 2DC9A-4AE15-A94A6



ACÓRDÃO TC-783/2020 

Hm/fbc 

  

8.000,00 (80 diárias no valor de R$ 100,00 cada uma). Todas com a descrição de 
conduzir algum servidor ou Vereador no Relatório de Viagem. O Acórdão 
manifestou-se pela irregularidade com base na opinião da área técnica que 
considerou a “viagem sem motivação em razão da ausência de interesse público 
na diária dos envolvidos”.  
 
A descrição da atividade dos motoristas não implica em verificar a adequação da 
atividade realizada pela autoridade conduzida. Deve-se verificar o cumprimento 
dos deveres de cada qual. Os compromissos a serem desenvolvidos pela 
autoridade, mesmo que não tenham sido caracterizados como de finalidade 
pública, não determinam que o motorista tenha descumprido seus deveres. Desse 
modo o motorista tem que cumprir sua obrigação, ou seja, conduzir, sem que faça 
qualquer juízo sobre as atividades da autoridade. A cada um bastam suas 
obrigações. 
  
Assim, entendemos que os valores pagos aos motoristas a título de diárias 
encontram-se devidamente comprovados, devendo ser desconsiderados, do total 
da devolução, o valor de R$ 16.200,00. 
 
Quanto aos demais itens, as irregularidades devem ser mantidas diante da 
ausência de informações ou informações deficitárias nos processos de diárias 
conforme entendimento consolidado por esta Corte contas. Vejamos: 

 
ACÓRDÃO TC-368/2013

1
 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, com Relatório 
de Auditoria apenso, da Câmara Municipal de Ecoporanga, referente ao 
exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. (...), então Presidente da 
Câmara Municipal. 
(...) 2. PAGAMENTOS DE DIÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO DE 
INTERESSE PÚBLICO 
Indicou a área técnica que a defesa do gestor confunde as noções de 
motivo e motivação. 
Aponta que o motivo é o pressuposto de fato e de direito que vincula a 
prática do ato, ressaltando que todo ato administrativo tem seu motivo, mas 
existem atos que não precisam de enunciação, explicitação, enfim, 
motivação. 
Afirma a equipe técnica que a irregularidade apontada não está relacionada 
à ausência de motivação, mas a de motivo, já que registrou o pagamento 
de diárias sem que estivessem presentes os pressupostos que justificassem 
o inafastável interesse público de tais viagens. 
(...) Sabe-se que os requisitos de validade do ato administrativo são: 
competência, finalidade, forma, motivo e objeto, com sua origem clara no 
art. 2º da Lei 4.717/65, antes transcrita. 
Assim, tem razão a área técnica quando afirma que há confusão ao se fazer 
afirmações referente ao requisito de validade do ato administrativo motivo, 
posto que a motivação diz respeito à forma como o ato administrativo é 
praticado. 
A título de exemplo, a Lei 9.784/99, que rege o contencioso administrativo 
federal, em seu art. 50, impõe que os atos administrativos sejam 
motivados, portanto, a motivação diz respeito à forma de prática do ato e 
não aos pressupostos de fato e de direito. 
Desta maneira, a regra é a motivação, com vistas a preservar o interesse 
público, consubstanciado nos princípios basilares da supremacia do 
interesse público e da indisponibilidade do interesse público, seja de forma 
mediata ou imediata. 
Apontou, mais, a área técnica que o gestor, em sua defesa, afirmou que o 
pagamento de diárias ocorreu no estrito cumprimento do que determina a 

                                                 
1
 Processo:   1828/2009    Data da sessão:   25/07/2013   Relator:   Marco Antônio da Silva   Natureza:   Controle 

Externo > Contas > Prestação de Contas > Ordenador > Prestação de Contas Anual de Ordenador 
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Resolução nº 2/2006, ou seja, a partir do momento em que eram 
apresentados comprovantes de realização das viagens. 
Bom, a definição de diárias diz respeitos a indenizações, definidas em 
norma local, para agentes políticos, in casu, a fim de cobrir despesas com 
alimentação, hospedagem e transporte. 
Desta maneira, em se tratando de cargo de agente político, há posição 
divergentes de outros tribunais acerca do tema, sendo que o Tribunal de 
Contas de Minas Gerais entende que a prestação de contas pode ser do 
tipo simplificada, no que, neste particular, perfilho o mesmo entendimento. 
É que a dificuldade de o edil obter documentos de relativos às viagens 
realizadas, é deveras factível, sendo razoável que o pagamento de diárias 
realizado com base em normativo local, no caso a Resolução nº 2/2006, 
com a apresentação do respectivo relatório de viagens, atende ao interesse 
público de forma mediata, o que não impede a identificação por parte da 
equipe técnica de viagens realizadas sem interesse público algum. 
O que não se mostra proporcional é imputar ressarcimento pelo valor total 
despendido, a título de diárias realizadas, tendo havido prestação de contas 
simplificada por relatório de viagens, sem clara identificação das viagens 
realizadas sem interesse público. 
Por estas razões, divirjo da área técnica e do Ministério Público Especial de 
Contas, e afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento a ela 
relativo, em face das razões antes expendidas.  

 
Diante do exposto entendemos que a irregularidade deva ser mantida retirando-se 
o ressarcimento das diárias referentes aos motoristas no valor de R$ 16.200,00, 
mantendo-se as demais. 
 
 

Em sede de sustentação oral, no que tange as Notas Taquigráficas nº 00051/2020-9, 

o patrono do recorrente, assim arguiu, litteris: 

[...] 
 
A primeira irregularidade diz respeito à “despesa irregular com diárias”. Em 
síntese, o acórdão recorrido assentou a irregularidade na pretensa violação aos 
princípios da finalidade e do interesse público, art. 32, da Constituição do Estado e 
também no princípio da moralidade, art. 37, "caput", da Constituição Federal. Com 
a devida vênia, deve-se rejeitar a conclusão do acórdão recorrido. Com efeito, a 
premissa adotada pelo acórdão recorrido deve ser aclarada, nessa fase de 
sustentação oral, a fim de se evitar uma conclusão equivocada que foi imputada 
ao recorrente, sr. Ângelo, ex-presidente da Câmara Municipal de Conceição da 
Barra. De início, gostaríamos de registrar que a concessão das indenizações, feita 
por diária, era regulamentada por uma resolução interna da câmara de 
vereadores, a Resolução 007/2009. E o art. 7° dessa resolução, diz o seguinte: 
“Até o quinto dia após o regresso do afastamento, o vereador ou servidor deverá 
apresentar à Secretaria de Finanças desta Câmara, a devida prestação de contas, 
que deverá ter o boletim de diárias e o respectivo relatório de viagem devidamente 
datados e assinados. Parágrafo único. A Secretaria de Finanças apreciará a 
legalidade de despesas e providenciará, quando necessário, a sua regularização, 
inclusive, reposição de importâncias indevidamente pagas, que dar-se-á no prazo 
máximo de dois dias úteis após a sua notificação por escrito”. Ou seja, existe uma 
resolução interna que diz quem é responsável por analisar se tem irregularidades 
ou não na prestação de contas das diárias concedidas aos servidores e aos 
vereadores daquela câmara. Então as diárias para custeio de alimentação e de 
estadia, fornecida para os servidores da câmara, para deslocamento em serviço, 
eram concedidas pelo presidente da câmara, sempre atendendo à finalidade 
pública daquela concessão da diária. Então, eventualmente, na ausência da 
exposição detalhada do motivo, não vulnera esse princípio, dado o atributo de 
legitimidade e presunção de veracidade do ato administrativo, feito pelo gestor, à 
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época. Que, em momento algum, foi desconstituído por esse acórdão ora recorrido 
ou pela unidade técnica, no bojo da instrução técnica conclusiva. Além dessa 
situação, pela norma acima transcrita, na resolução da própria casa, gostaríamos 
de acrescentar que não competia ao presidente da câmara adotar qualquer tipo de 
providência quanto a eventuais irregularidades nas concessões das diárias. Isso 
sim era finalidade e responsabilidade da secretaria de finanças da câmara 
municipal, a quem competia apreciar a legalidade daquelas concessões das 
diárias, das despesas das diárias. Então, responsabilidade exclusiva da secretaria 
de finanças da câmara. Por fim, a imputação de débito de todas as diárias 
concedidas ao presidente do legislativo, sem o ingresso no polo passivo dos reais 
beneficiários daquelas diárias, tanto dos servidores, quanto os vereadores, é uma 
falha grave de procedimento deste egrégio Tribunal de Contas. Uma vez que 
desprezou toda a sustentação, que edifica a matriz de responsabilidade por atos 
praticados, do próprio Tribunal, da própria Lei Orgânica - a lei complementar daqui 
do Tribunal de Contas -, e também da nossa Constituição. Então, deve alcançar aí 
todos aqueles que tenham, supostamente, se beneficiado ou provocado algum 
tipo de dano ao erário das diárias concedidas, não só, apenas, o presidente da 
câmara, sr. Ângelo. Desse modo, o acórdão que ora recorremos, baseou-se em 
grave falha de procedimento ao, inicialmente, apontar a irregularidade de todas as 
diárias concedidas naquele exercício financeiro, sem perquirir, efetivamente, a 
ocorrência de irregularidade material no ato concessivo. Então, apenas, imputado 
ao presidente. Então, após, ainda sob a premissa de irregularidade, baseou-se em 
outra falha ao excluir de toda a responsabilidade a secretaria de finanças da 
câmara municipal. Assim como os reais beneficiários, que são tanto os servidores, 
que receberam diárias, ou vereadores que receberam. Então isso quer perceber, 
de forma ilegal, desproporcional e desarrazoada, a imputação de débito 
unicamente ao presidente da câmara, ora recorrente, pelos atos autorizativos das 
diárias concedidas. Por esses fundamentos que trazemos aqui, é de rigor que este 
Plenário acolha o ponto do presente recurso para afastar a irregularidade atribuída 
ao recorrente. Com o afastamento do ressarcimento imputado ou, 
alternativamente, anule o acórdão para que seja chamado o feito à ordem e 
incluídos os reais beneficiários das diárias. E também o responsável pela análise e 
imputação das irregularidades, que é o secretário de finanças da câmara 
municipal. Então, entendemos nesse ponto que a lógica da decisão como 
assentada, importa na imputação de responsabilidade objetiva no âmbito do 
Tribunal de Contas, o que é vedado por este Tribunal, é vedado pelo ordenamento 
pátrio. Então, que prestigia a aferição de responsabilidade subjetiva do agente 
público. Então, nesse primeiro item, solicito o afastamento da irregularidade, do 
ressarcimento ao sr. Ângelo. 

 
 

Em relação ao Memorial nº 00030/2020-7 (fls. 55-63), ainda em sede de sustentação 

oral, o patrono do recorrente, trouxe a seguinte argumentação, a qual se transcreve, 

litteris: 

[...] 

A) Item 3.2.1 - Despesa irregular com diárias. 
 
Em síntese, o acórdão recorrido assentou a irregularidade na pretensa violação 
aos princípios da finalidade e do interesse público, art. 32, "caput", da Constituição 
do Estado e no princípio da moralidade, art. 37, "caput", da Constituição Federal.  
 
Com a devida vênia, rejeita-se a conclusão do acórdão recorrido. Com efeito, a 
premissa adotada pelo acórdão recorrido deve ser aclarada, a fim de se evitar a 
conclusão equivocada que foi imputada ao recorrente.  
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De início, registre-se que a concessão de indenizações na modalidade de diárias 
era regulamentada pela Resolução nº 007/2009 da Câmara que previa, em seu 
art. 7°, verbis: 

 
Art. 7°. Até o quinto dia após o regresso do afastamento, o Vereador ou 
Servidor deverá apresentar à Secretaria de Finanças desta Câmara, a 
devida prestação de contas, que deverá ter o boletim de diárias e o 
respectivo relatório de viagem devidamente datados e assinados. Parágrafo 
único. A Secretaria de Finanças apreciará a legalidade de despesas e 
providenciará, quando necessário, a sua regularização, inclusive, reposição 
de importâncias indevidamente pagas, que dar-se-á no prazo máximo de 
dois dias úteis após a sua notificação por escrito. 

 
As diárias para o custeio de alimentação e estadia, quando em deslocamento a 
serviço, eram concedidas pelo Presidente da Câmara sempre para atender 
finalidade pública. Eventual ausência da exposição detalhada do motivo não 
vulnera esse princípio, dado o atributo de legitimidade e presunção de veracidade 
do ato administrativo, o que em nenhum momento foi desconstituído pelo acórdão 
recorrido ou pela unidade técnica no bojo da instrução. Além disso, pela norma 
acima transcrita, é cristalino assentar, desde já, que não competia ao Presidente 
do Legislativo adotar providências quanto a eventuais irregularidades, mas sim à 
Secretaria de Finanças da Câmara, a quem competia apreciar a legalidade das 
despesas das diárias. Por fim, a imputação de débito de todas as diárias 
concedidas ao Presidente do Legislativo, sem o ingresso no polo passivo dos reais 
beneficiários das importâncias, é falha grave de procedimento do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado que, a um só tempo, desprezou toda a sustentação que 
edifica a matriz de responsabilidade por atos praticados, assim como o art. 71, lI, 
da CF e do art. 5°, lI, da Lei Complementar nº 621/122, que asseveram o alcance 
de todos aqueles que tenham supostamente provocado dano ao erário. 
 
Desse modo, o acórdão recorrido baseou-se em grave falha de procedimento ao, 
inicialmente, apontar a irregularidade de todas as diárias concedidas no exercício 
financeiro, sem perquirir, efetivamente, a ocorrência de irregularidade material no 
ato concessivo.  
 
Após, ainda sob a premissa de irregularidade, baseou-se em outra falha ao excluir 
o responsável pela Secretaria de Finanças, assim como os reais beneficiários das 
diárias concedidas, isto é, os quer perceberam os valores, concentrando, de forma 
ilegal, desproporcional e desarrazoada, a imputação de débito unicamente ao 
Presidente da Câmara, ora recorrente, pelos atos autorizativos.  
 
Por esses fundamentos, é de rigor que o Egrégio Plenário acolha o ponto do 
presente recurso para afastar a irregularidade atribuída ao recorrente, com o 
afastamento do ressarcimento imputado ou, alternativamente, anule o acórdão 
recorrido para chamar o feito à ordem e, em consequência, amplie o polo passivo 
do processo originário, no sentido de se observar estritamente o art. 57, 1, da LC 
nº 621/12, que determina o dever do Tribunal em "definir a responsabilidade 
individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como 
contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano".  
 
A lógica da decisão, como assentada, importa na imputação de responsabilidade 
objetiva no âmbito do Tribunal de Contas, o que é vedado pelo ordenamento 
pátrio, que prestigia a aferição de responsabilidade subjetiva do agente público. 

 

Da análise dos autos, verifico das informações constantes da sustentação oral 

realizada pelo patrono do recorrente, que praticamente repete os termos das 

alegações de defesa apresentada na fase preliminar do Processo TC nº 03959/2012, 
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acrescentando que “a imputação de débito de todas as diárias concedidas ao 

presidente do legislativo, sem o ingresso no polo passivo dos reais beneficiários 

daquelas diárias, tanto dos servidores, quanto os vereadores, é uma falha grave de 

procedimento deste egrégio Tribunal de Contas. Uma vez que desprezou toda a 

sustentação, que edifica a matriz de responsabilidade por atos praticados”. 

Pois bem, examinando os autos, verifico da documentação juntada em auditoria nos 

autos do Processo TC nº 3959/2012, em apenso, que todas as concessões de 

diárias foram justificadas com os objetivos das respectivas viagens, documentadas 

com os boletins de diárias respectivos, conforme documentação colacionada às 

folhas 556-2488. 

Entretanto, é importante frisar que a documentação constante às folhas 1866-1999, 

2168-2276, referem-se a diárias pagas à duas servidoras, respectivamente, relativas 

a “presença nas aulas de pós-graduação, Contabilidade e Auditoria Pública na UVV-

Centro Universitário Vila Velha” e “presença nas aulas do Mestrado em Direitos e 

Garantias Constitucionais Fundamentais”, totalizando R$ 15.600,00 (quinze mil e 

seiscentos reais). 

Lado outro, ressalta-se que, a competência dos vereadores se resume nas funções 

legislativa e fiscalizadora da Câmara Municipal, haja vista que os vereadores além 

de legislar, fiscalizar, também emitem sugestões em questões em que não possam 

apresentar um projeto de lei, por exemplo, competindo-lhes alertar o Executivo sobre 

determinada necessidade da população, estimulando as providências cabíveis, bem 

como de representar, tendo em vista que é o porta voz da população, do partido que 

representa e de movimentos organizados, cabendo organizar e conscientizar a 

população. A realização de seminários, debates e audiências públicas são funções 

dos parlamentares que contribuem neste aspecto, pois funcionam como caixa de 

ressonância dos interesses gerais. 

Ademais, sendo o vereador o representante mais próximo da população, não se 

pode atribuir às suas ações de busca por recursos públicos junto aos Poderes 

Legislativo e Executivo Estadual ou Federal, à busca de falsa paternidade de 

recursos públicos com fins pessoais e eleitorais. 
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Entretanto, o cerne da questão é em relação à suposta despesa irregular com 

diárias, a saber, pagamento de diárias a duas servidoras, conforme mencionado 

anteriormente, relativamente à “presença nas aulas de pós-graduação, 

Contabilidade e Auditoria Pública na UVV-Centro Universitário Vila Velha” e 

“presença nas aulas do Mestrado em Direitos e Garantias Constitucionais 

Fundamentais”, totalizando R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). 

Para o enfrentamento da questão, é necessário observarmos velhas lições de 

Direito. Vamos a elas.  

O Direito Administrativo brasileiro, e, portanto, o agir da Administração Pública, 

encontra-se atualmente constitucionalizado. A Constituição Federal de 1988 trouxe 

diversas disposições aplicáveis a essa área, de modo que, as condutas dos gestores 

públicos não podem descurar das disposições constitucionais.  

 

Do conjunto de normas constitucionais são extraídos os princípios basilares do 

Direito Administrativo. Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, esses seriam o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio 

da indisponibilidade do interesse público.  

 

Não se pode esquecer que, conforme doutrina clássica, o Direito se forma por 

degraus. Claude Du Pasquier, em sua obra “Introdução à Teoria Geral e à Filosofia 

do Direito” (Introduction a la Théorie Générale et a la Philosophie du Droit), 

rememora que a Escola de Viena aponta que entre a criação do direito pela lei e a 

sua aplicação não haveria uma diferença de natureza, mas sim de degraus, já que 

as fontes de criação do direito comportariam vários níveis. No mais alto degrau 

estaria a Constituição, mais abaixo a lei, e então as decisões administrativas e os 

atos jurídicos2.  

 

                                                 
2
 DU PASQUIER, Claude. Introduction á la théorie générale et á la philosophie du droit. Recueil 

Sirey, 1937. Trecho extraído: Entre la création du droit (Rechtserzeugung) par la loi et l'application 
du droit (Rechtsanwendung) par un acte juridique, il n'y a qu'une différence de degré et non de nature 
3. L'Ecole de Vienne proclame donc que le droit se forme « par degrés », c'està-dire que les sources 
de la création juridique comportent plusieurs degrés (Stufen) de moins en moins généraux, de plus en 
plus individuels : au degré suprême la Constitution; plus bas la loi, ensuite les décisions 
administratives et les actes juridiques. L'ensemble des règles soit générales soit spéciales forme 
l'ordonnancement juridique (Rechtsordnung) et le droit subjectif est semblable au droit objectif. Pg. 94.  
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Assim, na análise da conduta dos gestores, é preciso levarmos em conta todo esse 

arcabouço normativo. A Constituição Federal, em razão da Emenda Constitucional 

19/98, trouxe expressamente para dentro do texto constitucional o princípio da 

eficiência, a exigir do gestor público que sua atuação alcance os objetivos 

pretendidos pela mesma ordem constitucional.  

 

Tendo isso como pano de fundo, é necessário que a análise quanto às condutas 

praticadas seja feita sem desconsiderar esses mandamentos constitucionais, e 

verificando, ainda a intencionalidade dos agentes envolvidos. Dessa forma, das 

condutas em questão, não verifico que essas mereçam ser sancionadas pelo Direito, 

considerando que as diárias foram adquiridas em uma finalidade que aproveita no 

funcionamento das engrenagens da Administração Pública, diante da temática dos 

cursos realizados.  

 

Assim, penso que, sem prejuízo da obrigação que o Município tem de, cada vez 

mais, exercer um efetivo controle sobre as despesas públicas que estão sendo 

realizadas, afasto a irregularidade e consequente ressarcimento, nesse caso 

concreto, por não deslumbrar que as despesas incorridas se constituem em dano ao 

erário.  

 

2.3.2. AUSÊNCIA DE CONTROLE EFICIENTE, JUSTIFICATIVA E FINALIDADE 

PÚBLICA COM GASTOS DE COMBUSTÍVEL (ITEM 2.2 DO ACÓRDÃO TC Nº 

01808/2015-1): 

Base legal: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 32, caput, 

e art. 45, § 2º, da Constituição Estadual (Princípios da finalidade e do 

interesse público). 

Agentes responsáveis: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 

Municipal, Jadson da Costa Quartezani – Chefe de Gabinete. 

O recorrente, em suas razões recursais, em síntese, aduz o seguinte, vejamos: 

Da análise detida do acórdão recorrido observa-se, na verdade, a plena 
regularidade do procedimento de controle de abastecimentos de veículos em 
utilização na Câmara, sendo de destaque que a média das despesas se mantém 
ao longo dos anos. 
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Com efeito a eventual ausência do “motivo do deslocamento” a cada movimento 
dos veículos oficiais é exigência desarrazoada desse ínçlito órgão de controle 
externo, visto que o recorrente assenta, com todo vigor, que nenhum órgão da 
Administração Pública pátria chega a esse nível de detalhamento no controle de 
deslocamentos de seus veículos oficiais. Assim, é suficientemente cristalina a 
plena regularidade do controle existente no âmbito do Poder Legislativo da 
Câmara de Conceição da Barra no período em que foi comandada pelo 
recorrente. 
 
Assim, deve ser reformado esse ponto do acórdão, no sentido de afastar a 
irregularidade apontada, sendo suficiente a incorporação da determinação do item 
3.8.1 às rotinas administrativas do Poder Legislativo municipal. 

 

A subscritora da Instrução Técnica de Recurso nº 00178/2019-7, em sua análise, 

traz os seguintes argumentos, litteris: 

No Acórdão, em análise, o Relator, afastou o ressarcimento proposto pela área 
técnica pois considerou que havia, os autos, elementos comprobatórios (placas, 
dia, quantidade fornecida) de que os veículos abastecidos eram de propriedade da 
Câmara Municipal ou à sua disposição, no caso de veículo locado. Verificou, 
ainda, que em comparação com exercícios anteriores (2008 a 2012), o montante 
dispendido em 2011 encontrava-se dentro de uma média razoável diante do 
número de vereadores e de veículos da Câmara. Manteve, entretanto, a 
irregularidade e de forma alinhada com o exercício de 2010, reiterou a 
determinação ao ente para a adoção de um controle efetivo dos gastos com 
combustível. 
 
Conforme pudemos constatar, por reiteradas vezes já houve determinação deste 
Tribunal para a Câmara Municipal de Conceição da Barra para a adoção de um 
controle efetivo de gastos com combustível, o que não foi realizado por parte do 
gestor. 
  

Sendo assim, entendemos que a irregularidade deve ser mantida. 
 

Em sede de sustentação oral, no que tange as Notas Taquigráficas nº 00051/2020-9, 

o patrono do recorrente, assim arguiu, litteris: 

[...] 
 
Passamos agora ao segundo item de apontamento de irregularidade, que é 
“ausência de controle eficiente, justificativa e finalidade pública com gastos de 
combustível”. Em síntese, o acórdão ora recorrido assentou a irregularidade por 
violação ao princípio da eficiência, art. 37, "caput", e art. 70, da Constituição 
Federal. Com a devida vênia, rejeita-se a conclusão do acórdão recorrido. Ora, é 
de crucial importância o papel do controle interno e do controle externo da câmara 
para a lisura dos atos praticados pela administração pública. Não obstante, a 
própria eficiência da administração fica vulnerada quando o controle suplanta a 
própria atividade finalística da entidade, câmara de vereadores. Da análise detida 
do acórdão recorrido, observamos, na verdade, uma plena regularidade do 
procedimento de controle de abastecimentos dos veículos em utilização na 
câmara. Sendo de destaque que a média de despesas de combustível se manteve 
idêntica aos anos anteriores. Não teve nenhuma alteração drástica no valor das 
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despesas, da média anual das despesas com combustível na câmara municipal. 
Com efeito, a eventual ausência do motivo do deslocamento, é o que a área 
técnica coloca, “ausência do motivo do deslocamento”, a cada movimento dos 
veículos oficiais é uma exigência desarrazoada. Então, nenhum órgão da 
administração pública faz um nível de detalhamento de deslocamentos de seus 
veículos oficiais, como está sendo exigido aqui, pela área técnica, nessa instrução 
técnica conclusiva. Está exigindo um nível de controle que não é exigido por 
nenhum órgão da administração pública, que temos conhecimento. Então, 
entendemos também que deve ser reformado esse item do acórdão, no sentido de 
afastar essa irregularidade. Tendo em vista que já é suficiente o apontamento feito 
pela própria área técnica e pelo acórdão na determinação feita àquela câmara, no 
item 3.8.1, colocando como novas rotinas administrativas a serem executadas pelo 
poder legislativo municipal. Então, o próprio acórdão já coloca uma determinação 
de como se proceder. Para a frente, a gente entende que isso é já é razoável para 
se afastar a irregularidade e se manter a determinação contida no acórdão. 

 

Em relação ao Memorial nº 00030/2020-7 (fls. 55-63), ainda em sede de sustentação 

oral, o patrono do recorrente, trouxe a seguinte argumentação, a qual se transcreve, 

litteris: 

[...] 

B) Item 3.2.2 - Ausência de controle eficiente, justificativa e finalidade pública 
com gastos de combustível. 
 
Em síntese, o acórdão recorrido assentou a irregularidade por violação ao 
princípio da eficiência, previsto no art. 37, "caput", e no art. 70, ambos da 
Constituição Federal.  
 
Com a devida vênia, rejeita-se a conclusão do acórdão recorrido.  
 
Ora, é de crucial importância o papel do controle interno e do controle externo para 
a lisura dos atos praticados pela Administração Pública. Não obstante, a própria 
eficiência da Administração fica vulnerada quando o controle suplanta a própria 
atividade finalística da entidade.  
 
Da análise detida do acórdão recorrido observa-se, na verdade, a plena 
regularidade do procedimento de controle de abastecimentos dos veículos em 
utilização na Câmara, sendo de destaque que a média de despesas se mantém ao 
longo dos anos.  
 
Com efeito, a eventual ausência do "motivo do deslocamento" a cada movimento 
dos veículos oficiais é exigência desarrazoada desse ínclito órgão de controle 
externo, visto que o recorrente assenta, com todo o vigor, que nenhum órgão da 
Administração Pública pátria chega a esse nível de detalhamento no controle de 
deslocamentos de seus veículos oficiais.  
 
Assim, é suficientemente cristalina a plena regularidade do controle existente no 
âmbito do Poder Legislativo da Câmara de Conceição da Barra no período em que 
foi comandada pelo recorrente. Assim, deve ser reformado esse ponto do acórdão, 
no sentido de afastar a irregularidade apontada, sendo suficiente a incorporação 
da determinação do item 3.8.1 às rotinas administrativas do Poder Legislativo 
municipal. 
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Da análise dos autos, verifico das informações constantes da sustentação oral 

realizada pelo patrono do recorrente, que praticamente repete os termos das 

alegações de defesa apresentada na fase preliminar do Processo TC nº 03959/2012. 

Pois bem, denota-se às folhas 131-134 do Processo TC nº 3959/2012 

(Fiscalização/Auditoria), em apenso, a existência do Contrato nº 015/2011, firmando 

entre a Câmara Municipal de Conceição da Barra e o Posto da Barra Ltda, com o fito 

de fornecer óleo lubrificante, filtros de óleo e gasolina. 

Convém informar, que coube ao Sr. Jadson da Costa Quartezani – Chefe de 

Gabinete, a fiscalização do fornecimento, que inclusive teve suas contas julgadas 

regulares com ressalva, conforme item 4, do v. Acórdão atacado. 

Desse modo, coube ao recorrente a imputação da irregularidade e, 

consequentemente, do débito de ressarcimento, que em suas alegações defesa 

constante às folhas 302-309 do Processo TC nº 1855/2012 (Prestação de Contas 

Anual), em apenso, aduziu que em respeito ao princípio da eficiência, entendeu pela 

desnecessidade de confecção de planilhas para controle de gastos com gasolina, já 

que possui apenas dois veículos próprios (Placa MSD-0004 – Polo Sedan e MRE-

5513 – Pálio) e um locado (Placa MTA-0455 – Siena), argumentando que a simples 

conferência dos bloquetos fornecidos pelo posto de gasolina, com a anotação das 

placas dos veículos abastecidos, dias do abastecimento, quantidade fornecida e 

valor pago, permitiria o acompanhamento individual dos abastecimentos e o controle 

eficaz do gasto com combustível. 

Examinando os autos, verifico da documentação juntada em auditoria (fls. 142-156 – 

Processo TC nº 3959/2012), que o recorrente apresenta as Notas Fiscais nº 2592, 

2628, 1, 020, 027, 039, 059, 074, 101, 144, 173 e 179, emitidas pelo Posto da Barra 

Ltda, atestadas por servidor que o material foi entregue, ou seja, o combustível foi 

fornecido. 

Nesse sentido, embora o gestor tenha demonstrado que houve o fornecimento do 

serviço contratado, a Área Técnica, acompanhada pelo Parquet de Contas, 

constatou que já houve determinação deste Tribunal para a Câmara Municipal de 

Conceição da Barra para a adoção de um controle efetivo de gastos com 

combustível, o que não foi realizado por parte do gestor, mantendo a irregularidade. 
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Desse modo, filio-me ao entendimento do Relator dos autos do Processo TC nº 

1855/2012, no sentido de que o ente deve adotar “um controle efetivo dos gastos 

com combustíveis, que contenha: quantidade de combustível adquirido em cada 

abastecimento, gasto de combustível por cada automóvel, quilometragem de saída e 

chegada do veículo, requisições para uso do veículo, dados do veículo abastecido, 

datas de abastecimento, identificação do condutor, percurso realizado e a finalidade 

do trajeto”, com o fito de ter controle eficaz, evidenciando a finalidade, aliada a 

necessidade e ao interesse público. 

Isto posto, divirjo do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de 

Contas, afasto a presente irregularidade. No entanto, deve o gestor observar a 

determinação relativa ao item 2.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1213/2014 

(Processo TC nº 1855/2012), em apenso, qual seja, que o atual Presidente Câmara 

Municipal de Conceição da Barra adote um controle efetivo dos gastos com 

combustíveis, a fim de possibilitar a comprovação da finalidade pública das 

despesas realizadas, confeccionado relatório mensal, atestado pelo fiscal do 

contrato, que contenha: quantidade de combustível adquirido em cada 

abastecimento, gasto de combustível por cada automóvel, quilometragem de saída e 

chegada do veículo, requisições para uso do veículo, dados do veículo abastecido, 

datas de abastecimento, identificação do condutor, percurso realizado e a finalidade 

do trajeto.   

2.3.3.  CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CONSULTORIA – DESPESAS SEM 

FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO (ITEM 2.3 DO ACÓRDÃO TC Nº 

01808/2015-1). 

Base legal: infração aos princípios da impessoalidade e da moralidade 

contidos no artigo 37, caput, da CF/88 e princípios da finalidade e do 

interesse público, da motivação suficiente e da razoabilidade proclamados, 

respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2º, da CE/89. 

Agentes responsáveis: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 

Municipal, Rosana Júlia Binda – Procuradora. 

Ressarcimento: 30.780,89 VRTE. 
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O recorrente, em suas razões recursais, em síntese, aduz o seguinte, vejamos: 

[...] 
 
O recorrente afirma que tal contratação já fora objeto de análise por esta Corte de 
Contas no Processo 1163/2011 gerando o Acórdão TC 219/2014, cujo voto 
vencedor fora o do Conselheiro Rodrigo Chamoun que se manifestou pela 
regularidade da contratação dos serviços de assessoria contábil na Câmara 
Municipal de Conceição da Barra entendendo que houve atendimento do interesse 
público diante do cumprimento integral dos deveres relativos à prestação de 
contas. 
 
Diante da situação fática de ambos os exercícios, 2010 e 2011 serem idênticas, o 
recorrente requer que se utilize da jurisprudência para reformar o Acórdão 
recorrido. 
 

 
A subscritora da Instrução Técnica de Recurso nº 00178/2019-7, em sua análise, 

traz os seguintes argumentos, litteris: 

Quanto ao mérito, a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1213/2014 narrou o 
seguinte: 

 
A Câmara Municipal de Conceição da Barra licitou serviço de consultoria 
técnica contábil (Tomada de Preços nº 01/2011), sendo contratada a 
empresa H. O. Dias de Freitas. Confrontando o objeto da Tomada de 
Preços nº 01/2011 com as atribuições dos cargos da estrutura 
administrativa da Câmara Municipal de Conceição da Barra, entendeu-se 
que o Legislativo Municipal não necessitava dos referidos serviços, uma vez 
que tem, em seu quadro de pessoal, servidores cuja função é exatamente 
realizar as tarefas contratadas daquele prestador. 
A execução do objeto da contratação é em sua essência atribuição de 
contabilista, profissional que a CMCB mantém em sua estrutura 
administrativa sob a denominação de Analista Financeiro, Resolução 
01/2010, e preenchido pela servidora Lorenna Machado Queiroz. Assim, 
conclui-se que a mencionada contratação não tem finalidade pública e não 
atende ao interesse da coletividade, uma vez que implica em realização de 
serviços rotineiros da área contábil e administrativa. 

 
No Acórdão TC 1808/2015 – Primeira Câmara, o Conselheiro Relator considerou 
que a contratação em tela constituiu ato de gestão antieconômico que importou 
em dano ao erário uma vez que já havia uma servidora no quadro de servidores 
da Câmara Municipal apta a realizar as tarefas para as quais a empresa fora 
contratada. 
 
Registrou o Relator: 

 
Vê-se, portanto, que, diferentemente de outros processos sob análise desta 
Egrégia Corte de Contas, nos quais se discutiu a economicidade da 
contratação de uma assessoria diante dos custos de manutenção de 
servidores concursados, nos termos determinados pela Carta Magna, a 
contratação de assessoria foi realizada apesar do Legislativo Municipal 
possuir em seus quadros a servidora efetiva admitida para 
acompanhamento da execução orçamentaria, recebendo vencimentos para 
tanto. 
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Com o advento do Parecer em Consulta 0019/2018 (Processo TC 2512/2017), o 
Plenário desta Corte de Contas manifestou-se acerca da terceirização da 
atividade-fim da Administração Pública, opinando pela possibilidade nos seguintes 
casos: 
 
1- A contratação de terceiros como estratégia adicional à especialização do setor 
contábil desses órgãos;  
2- A contratação de terceiros como estratégia necessária para a contenção do 
crescimento desmesurado e insustentável das despesas com pessoal, devido, 
principalmente, ao seu caráter rígido e perene. 
 
Transcreve-se: 

 
1. PARECER EM CONSULTA TC-019/2018 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão 
plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:  
1.1. preliminarmente, CONHECER a presente consulta;  
1.2. no mérito, RESPONDE-LA nos seguintes termos: 
A Lei Federal nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, alterada pela Lei Federal nº 
13.429, de 31 de março de 2017, não se aplica à Administração Pública, 
devendo sobre ela incidir as previsões do artigo 37, II e XXI, da Constituição 
Federal, devendo as entidades municipais da administração direta e indireta 
jurisdicionadas estruturar, mínima e suficientemente, um quadro de 
servidores públicos, remunerado adequadamente à realidade local, com o 
quantitativo de cargos efetivos necessários para o desempenho das 
atividades de natureza contábil, admitindo-se a possibilidade de a direção 
da unidade contábil responsável pelo planejamento, coordenação e 
supervisão ser exercida por servidor sem vínculo efetivo, desde que 
devidamente habilitado e em situação de regularidade perante o Conselho 
Regional de Contabilidade, exceto quando na unidade estiver lotado apenas 
um servidor efetivo, situação em que, necessariamente, o encargo deverá 
recair sobre ele. Tais exigências, contudo, não afastam a possibilidade de 
que as atividades auxiliares e de apoio aos serviços contábeis sejam 
desempenhadas por outros servidores, bem como por profissionais ou 
empresa de assessoria ou consultoria contábil, quando necessária e 
justificada, sobretudo quanto à avaliação de custo-benefício da decisão, 
desde que precedida de regular procedimento licitatório; 

 
Feitas as considerações, analisaremos as razões recursais com base no atual 
entendimento desta Corte de Contas. 
 
O objeto da prestação dos serviços determinado no edital do procedimento 
licitatório (Tomada de Preços 001/2011), referente à contratação de assessoria 
contábil, apresenta-se descrito conforme se segue: 

 
4 - OBJETO  
4.1 – O objeto da presente Licitação é a Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de Consultoria Técnica e Contábil junto ao Setor 
Financeiro desta Casa de Leis, seguindo as seguintes atribuições: 
a) Acompanhamento da Execução Orçamentária; 
b) Aplicação dos dispositivos da LRF – Lei Complementar nº 101/2000; 
c) Verificação dos Relatórios da LRF - Lei Complementar nº 101/2000; 
d) Consultoria à Comissão de Licitação; 
e) Demais atividades concernentes à atividade técnica contábil da Câmara 
Municipal. 

 
Confrontando a manifestação atual desta Corte de Contas com o caso em análise 
observamos que a contratação realizada atende aos requisitos lançados no 
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Parecer em consulta TC 019/2018 uma vez que a contratação precedeu de 
licitação (Tomada de Preços 01/2011) e que restou demonstrado que os serviços 
de assessoria jurídica contratados eram de apoio e consultoria. Além disso, a 
contratação de assessoria se deu como estratégia adicional à especialização do 
setor contábil, conforme descrito no edital de licitação e da documentação de fls. 
187/367. 
 
Além disso, não há que se falar em ressarcimento uma vez que não houve 
pagamento sem contrapartida de serviços prestados pela contratada, sob pena de 
enriquecimento ilícito da municipalidade uma vez que foram devidamente 
executados e pagos conforme notas fiscais apresentadas entre as fls. 187/367. 
 
Nesse sentido citam-se as seguintes decisões desta Corte de Contas: 

 
ACÓRDÃO TC-537/2016 – PLENÁRIO  
Cuidam os presentes autos de Fiscalização Ordinária realizada na 
Prefeitura Municipal de São Mateus, referente ao exercício de 2003, com 
base no Plano de Auditoria nº 283/2005 (fls. 01). 
(...) VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO 
FREIRE FARIAS CHAMOUN 
(...) II.4 - Do Mérito: 
Primeiramente, em relação à irregularidade constante no item 3.1.1 da ITC 
2675/2015 - Pagamento de itens além das quantidades contratadas, há que 
se ressaltar que apesar dos itens terem ultrapassado o previsto no Contrato, 
ou seja, executadas em quantidades não contempladas originalmente, sem 
que fosse firmado o respectivo Termo Aditivo, o pagamento dos 
serviços/obras foi efetuado por parte da Administração Municipal com a 
comprovação de sua execução, através de Termos de Recebimento 
Definitivos e Boletins de Medição (fls. 105/176), o que afasta a hipótese de 
dano ao erário, como asseverou a área técnica. 
Nesse sentido, a condenação em dano ao erário depende da prática de ato 
que resulte em perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação do 
patrimônio público, o que a meu ver não se confirmou no caso em tela. 
(...) Neste contexto, em dissonância do entendimento da área técnica, 
especialmente respaldado na tese da inviabilidade de imputação de 
ressarcimento por dano presumido, afasto a devolução ao erário apontada, 
mantendo, contudo, a irregularidade de não formalização de Termos 
Aditivos por aquela Municipalidade, em atendimento pleno a legislação 
sobre a matéria, sem aplicar penalidade em face da decretação de 
prescrição. 
 
ACÓRDÃO TC-788/2016 – PLENÁRIO  
Trata-se de Auditoria Ordinária realizada na Secretaria de Estado da Cultura 
– SECULT, relativa ao exercício de 2012, em cumprimento ao Plano e 
Programa de Fiscalização nº 035/2013 (fls. 01), a qual deu origem ao 
Relatório de Auditoria RAO 48/2013 (fls. 17/68) e à Instrução Técnica Inicial 
ITI 729/2013 (fls. 519/550) (...). 
(...) II FUNDAMENTAÇÃO 
(...) II.2 MÉRITO 
(...) II.2.3 – FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, 
“COFFEE BREAK” E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (item 2.3 da ITC 
4360/2015) 
Consta do relatório de auditoria que as despesas com refeições, 
hospedagens e coffee break foram pagas sem a devida observância da 
regra legal estabelecida na Lei 4320/1964, não havendo assim a regular 
liquidação de despesa, ou seja, porque realizada sem elementos capazes 
de comprovar a efetiva prestação dos serviços. 
(...) A defesa argumenta em síntese que apesar das liquidações ocorrerem 
de forma inconsistente, não houve má-fé e sequer prejuízo ao erário, 
afirmando que as notas fiscais foram conferidas e atestadas pelo gestor do 
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contrato, inclusive com acompanhamento e fiscalização “in loco” dos 
serviços e fornecimentos prestados. 
Após análise das justificativas, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 
Conclusivas - NEC sugere a manutenção da irregularidade e devolução ao 
erário do montante de R$ 70.604,79 (setenta mil seiscentos e quatro reais e 
setenta e nove centavos), uma vez que manteve o valor total de R$ 
6.500,00 relativo à Nota fiscal 4793, R$ 33.070,79 relativo à Nota Fiscal 
4909, R$ 14.550,00 relativo à Nota Fiscal 4910 e R$ 16.484,00 relativo à 
Nota Fiscal 4911. 
(...) Pelos documentos acostados aos autos, entendo que embora existam 
falhas formais na comprovação da prestação dos serviços, os elementos 
trazidos são suficientes para concluir pela sua adequada execução, de 
modo que a devolução de valores constituiria enriquecimento ilícito sem 
causa da Administração. 
Há de se ressaltar que consta dos autos documentos que comprovam a 
realização dos eventos (...). 
Além disso, consta relatório de serviços prestados em relação aos eventos 
supracitados (fls. 439/440, 464/467), devidamente assinado pela 
Subsecretária de Patrimônio Cultural, Sra. (...), onde atesta a execução dos 
serviços. 
Neste contexto, ainda que reconheça a existência de falhas formais, estas 
não são suficientes para condenar os responsáveis à devolução dos valores 
despendidos, sob pena de se configurar ressarcimento por dano presumido, 
rechaçado pela jurisprudência dominante do STJ. 
(...) Por outro giro, de todos os eventos realizados, não verifiquei nenhuma 
despesa constante das prestações de contas que tivesse evidente desvio 
de finalidade, tratando todas, basicamente, de gastos com refeições, coffee 
break e hospedagem de eventos (...). 
Nesse sentido, na linha das alegações da defesa e da jurisprudência 
pacificada do STJ, não vislumbro, no caso concreto, elementos suficientes 
que comprovem a má-fé ou conduta dolosa do responsável, e nem mesmo 
prejuízo ao erário, afasto o ressarcimento e considero que as falhas na 
liquidação não têm o condão de macular as contas ora analisadas. 

 
Sendo assim, de acordo com o atual entendimento desta Corte de Contas 
(Parecer em Consulta 019/2018) acerca da terceirização dos serviços públicos, 
entendemos por relevar a irregularidade ora analisada. 

 

Cabe ressaltar, que em sede de sustentação oral, o recorrente por seu patrono, não 

abordou a presente irregularidade, em razão do afastamento da mesma pela Área 

Técnica. 

Extrai-se da sobredita Instrução Técnica de Recurso, que a Área Técnica, 

acompanhada pelo Ministério Público de Contas, observou “que a contratação 

realizada atende aos requisitos lançados no Parecer em Consulta TC 019/2018 uma 

vez que a contratação precedeu de licitação (Tomada de Preços 01/2011) e que 

restou demonstrado que os serviços de assessoria jurídica contratados eram de 

apoio e consultoria. Além disso, a contratação de assessoria se deu como estratégia 

adicional à especialização do setor contábil, conforme descrito no edital de licitação 

e da documentação de fls. 187/367”. 
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Isto posto, frisa-se que a presente irregularidade guarda pertinência com o Parecer 

em Consulta TC 019/2018, suscitado pela Área Técnica, que assim dispõe, litteris: 

[...] 
 
1. PARECER EM CONSULTA TC-019/2018 
  
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, 
ante as razões expostas pelo relator, em: 
  
1.1. preliminarmente, CONHECER a presente consulta; 
  
1.2. no mérito, RESPONDE-LA nos seguintes termos: 
  
A Lei Federal nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, alterada pela Lei Federal nº 
13.429, de 31 de março de 2017, não se aplica à Administração Pública, devendo 
sobre ela incidir as previsões do artigo 37, II e XXI, da Constituição Federal, 
devendo as entidades municipais da administração direta e indireta jurisdicionadas 
estruturar, mínima e suficientemente, um quadro de servidores públicos, 
remunerado adequadamente à realidade local, com o quantitativo de cargos 
efetivos necessários para o desempenho das atividades de natureza contábil, 
admitindo-se a possibilidade de a direção da unidade contábil responsável pelo 
planejamento, coordenação e supervisão ser exercida por servidor sem vínculo 
efetivo, desde que devidamente habilitado e em situação de regularidade perante 
o Conselho Regional de Contabilidade, exceto quando na unidade estiver lotado 
apenas um servidor efetivo, situação em que, necessariamente, o encargo deverá 
recair sobre ele. Tais exigências, contudo, não afastam a possibilidade de que 
as atividades auxiliares e de apoio aos serviços contábeis sejam 
desempenhadas por outros servidores, bem como por profissionais ou 
empresa de assessoria ou consultoria contábil, quando necessária e 
justificada, sobretudo quanto à avaliação de custo-benefício da decisão, 
desde que precedida de regular procedimento licitatório; e (...) 

 

Frisa-se, que foi atribuído ao recorrente, em solidariedade com a Sra. Rosana Júlia 

Binda (Procuradora da Câmara Municipal de Conceição da Barra), o débito de 

ressarcimento no valor de 30.780,89 VRTE e multas com valores distintos. 

Em relação ao referido ressarcimento, como bem opinou a Área Técnica, 

acompanhada pelo Ministério Público de Contas, destacou que “não há que se falar 

em ressarcimento uma vez que não houve pagamento sem contrapartida de serviços 

prestados pela contratada, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade 

uma vez que foram devidamente executados e pagos conforme notas fiscais 

apresentadas entre as fls. 187/367”. 

Lado outro, cabe ressaltar que a presente irregularidade foi afastada, em relação a 

Sra. Rosana Júlia Binda, conforme Acórdão TC nº 01520/2019-5, constante dos 

autos do Processo TC nº 2255/2016-3, em apenso. 
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Isto posto, em consonância com o entendimento da Área Técnica e do Ministério 

Público de Contas, afasto a presente irregularidade, bem como o débito de 

ressarcimento. 

2.3.4.  DESPESAS SEM MOTIVAÇÃO, FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO 

(ITEM 2.4 DO ACÓRDÃO TC Nº 01808/2015-1): 

Base legal: infração aos princípios da impessoalidade e da moralidade 

contidos no artigo 37, caput, da CF/88 e princípios da finalidade e do 

interesse público, da motivação suficiente e da razoabilidade proclamados, 

respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2º, da CE/89. 

Agente responsável: Ângelo Cezar Figueiredo – Presidente da Câmara 

Municipal. 

O recorrente, em suas razões recursais, aduz o seguinte, vejamos: 

Em síntese, o Acórdão recorrido fundou a irregularidade do presente item ao 
fundamento de que não teria havido motivação suficiente na locação de um 
veículo para atender o Legislativo municipal, o que caracterizaria infração aos 
princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 37, “caput”, CF/88) e princípios 
da finalidade, do interesse público, da motivação suficiente e da razoabilidade (art. 
32 e 45, § 2º, CE/89). 
 
Com efeito, com a devida vênia, há um equívoco conceitual no acórdão recorrido. 
Conforme se extrai da fundamentação, foi reconhecido expressamente o interesse 
público na contratação, embora com apontamento residencial de deficiência na 
motivação. 
 
Ora, se é o motivo suficiente, claro e congruente que indica, no plano teórico, a 
finalidade pública da contratação, não há sentido em se reconhecer a necessidade 
e a finalidade pública da locação de um veículo e, ao revés, permanecer a 
irregularidade do item por deficiência de motivação. 
 
Observa-se, com a devida vênia, que muito embora a motivação tenha apontado 
que o veículo da locação seria para tratar de assuntos do Poder Legislativo 
municipal, é relevante destacar que o contrato engloba única e exclusivamente um 
veículo. Nesse sentido, não há razoabilidade em se exigir que a demanda fosse 
motivada com o rol taxativo de hipóteses de uso do veículo, sendo evidente que o 
veículo foi locado para atender as necessidades do órgão. 
 
Ao revés, agora no plano hipotético, acaso uma frota fosse locada, seria 
necessário a descrição minuciosa de emprego dos referidos veículos. No caso em 
análise, contudo, tal providência é desnecessária, sendo suficiente a motivação 
exarada nos autos da contratação para que o veículo fosse utilizado no interesse 
do Poder Legislativo local. 
 
Assim, deve ser reformado esse ponto do acórdão, no sentido de afastar a 
irregularidade apontada. 
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A subscritora da Instrução Técnica de Recurso nº 00178/2019-7, em sua análise, 

traz os seguintes argumentos, litteris: 

Observamos que nas razões recursais o responsável limita-se a repetir os fatos 
lançados em sede de defesa. 
  
Compulsando os autos verificamos que a motivação para a locação do veículo 
mostra-se insuficiente. Transcreve-se: 

 
.... requerer, a locação de um veículo, espécie/tipo passageiros, 04 (quatro) 
portas, motor 1.4 a 1.8, capacidade para 05 (cinco) passageiros, com ar 
condicionado e direção hidráulica para atender a Presidência desta Casa de 
Leis, tendo em vista que os veículos de propriedade deste Poder se 
encontram a disposição dos vereadores para ratar de assuntos de interesse 
deste Poder Legislativos Municipal para o exercício de 2011. 

 
O entendimento dos Tribunais quanto da importância da motivação dos atos 
administrativos vem sendo demonstrado nas decisões, que a motivação é 
necessária para todo e qualquer ato administrativo.  Importantíssimo esse 
entendimento porque ficaria extremamente prejudicado a análise das condutas 
administrativas sem as razões motivadoras que permitissem reconhecer seu 
afinamento ou desafinamento com os princípios administrativos como da 
legalidade, da finalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade, 
do contraditório e ampla defesa, permitindo assim formar uma linha divisória entre 
os atos praticados dentro da legalidade ou atos que acarretara a possível 
nulidade. 
 
O Poder Judiciário tem se posicionado em suas decisões que o Princípio da 
Motivação é fundamental para o controle da legalidade dos atos administrativos. 
 

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. 
TERMO DE APREENSÃO SEM DISPOSITIVOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO QUE REGE TODOS OS ATOS 
ADMINISTRATIVOS E DO DIREITO DA AMPLA DEFESA.NULIDADE DE ATO. 
REEXAME NÃO PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME. 1-Termo de Apreensão sem 
constar os dispositivos que demonstram a infração cometida. Exigência necessária 
em virtude do direito que se tem em saber a motivação que gerou a imposição da 
penalidade. 2-Violação flagrante do princípio da motivação que rege todos os 
atos administrativos. 3-Reexame Necessário não provido. 4-Decisão Unânime. 
Processo: REEX 379915220068170001 PE 0037991-52.2006.8.17.0001; Relator(a): 
José Ivo de Paula Guimarães; Julgamento: 12/04/2012; Órgão Julgador: 8ª Câmara 
Cível; Publicação: 76.”(grifo nosso) 
 “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO NÃO 
CONFIGURADA. DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA 
PROVA DE REDAÇÃO, DE VISTA DA ALUDIDA PROVA E DE PRAZO PARA 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 
PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. I - Não se vislumbra, na espécie, o exaurimento do objeto da 
presente impetração, decorrente do cumprimento da decisão liminarmente proferida 
nestes autos, na medida em que tal decisão não tem o condão de caracterizar, por si 
só, a prejudicialidade do mandamus, em face da natureza precária daquele decisum, 
a reclamar o pronunciamento judicial quanto ao mérito da demanda, até mesmo para 
se confirmar, ou não, a legitimidade do juízo de valor liminarmente emitido pelo 
julgador. II - O acesso aos critérios de correção da prova de redação, bem assim de 
vista da aludida prova e de prazo para interposição de recurso é direito assegurado 
ao candidato, encontrando respaldo nos princípios norteadores dos atos 
administrativos, em especial, o da publicidade e da motivação, que visam 
assegurar, por fim, o pleno exercício do direito de acesso às informações, bem 
como do contraditório e da ampla defesa, com observância do devido 
processo legal, como garantias constitucionalmente consagradas (CF, art. 5º, 
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incisos XXXIII, LIV e LV). TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. AMS 
2004.34.00.021156-9/DF. Relator: Desembargador Federal Souza Prudente, julgado 
em 30/6/2008, DJF1 4.ago.2008. p. 452.” (grifo nosso) 

   
Como bem aponta o Relator no Acórdão recorrido, tal irregularidade já havia 
sido apontada no exercício de 2010, e permaneceu no exercício ora analisado. 
Sendo assim, entendemos que a irregularidade deva ser mantida. 

 
 

Em sede de sustentação oral, no que tange as Notas Taquigráficas nº 00051/2020-9, 

o patrono do recorrente, assim arguiu, litteris: 

[...] 
 
O último item colocado pela área técnica em que persistiu no recurso de 
reconsideração feito, “despesas sem motivação, finalidade e interesse 
público”. Em síntese, o acórdão recorrido fundou a irregularidade do presente 
item ao fundamento de que não teria havido motivação suficiente na locação de 
um veículo para atender o poder legislativo municipal, o que caracterizaria infração 
aos princípios da impessoalidade e da moralidade. A área técnica entendeu a 
manutenção dessa irregularidade. Com efeito, conselheiro relator, e com devida 
vênia, aqui há um equívoco conceitual no acórdão recorrido. Conforme se extrai 
da fundamentação, foi reconhecido expressamente o interesse público na 
contratação. Então a própria área técnica entende aqui e coloca que houve 
interesse público na contratação. Embora, com apontamento residual de 
deficiência na motivação. Aqui, a área técnica entende que não houve motivação 
aprofundada da contratação do veículo. Então, ora se o motivo é suficiente, claro e 
congruente que indica, no plano teórico, a finalidade pública da contratação não 
há sentido em se reconhecer a necessidade e a finalidade pública da locação de 
um veículo. E, ao revés, permanecer a irregularidade por deficiência de motivação. 
Aqui, é importante frisar que foi a contratação de um único veículo. A motivação foi 
a contratação de um veículo para atender o poder legislativo municipal. E a área 
técnica entende que deveria especificar o que esse veículo faria. Não estão 
contratando aqui uma frota de veículo. É apenas um único veículo; que é o único 
veículo que atende a estrutura da Câmara Municipal de Vereadores de Conceição 
da Barra, à época. Então, observa-se, com a devida vênia, que muito embora a 
motivação tenha apontado que o veículo locado seria para tratar de assuntos do 
poder legislativo municipal, é relevante destacar, como já falei, que o contrato 
engloba apenas um único um veículo. Nesse sentido, não há razoabilidade em se 
exigir que a demanda fosse motivada com o rol taxativo de hipóteses de uso do 
veículo, sendo evidente que o veículo foi locado para atender todas as demandas 
necessárias do órgão, da câmara municipal. Ao revés, agora no plano hipotético, 
acaso uma frota fosse locada, seria necessário a descrição minuciosa de emprego 
dos referidos veículos.  Mas aqui não se trata de frota, não se trata de um grande 
número de veículo, apenas de um veículo contratado para atender o poder 
legislativo municipal. Entendemos também que nesse item deve ser reformada 
essa irregularidade, deve ser reformado o acórdão e afastada essa irregularidade. 
Diante do   exposto, relator, solicitamos a reforma integral do acórdão. Já foi feita a 
reforma parcial pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas. Solicitamos 
a reforma integral do acórdão recorrido, afastando as três irregularidades 
mantidas. Reformando, assim, o acórdão e o julgamento do exercício de 2011, da 
Câmara Municipal de Conceição da Barra, pela regularidade, ou regularidade com 
ressalva. E se persistir o entendimento da manutenção da irregularidade, que seja 
anulado o acórdão para se reabrir o rol de responsáveis, para que seja o acórdão 
anulado. E novamente seja dado direito de defesa para todos os beneficiários das 
diárias, tanto os servidores como os vereadores e também a secretaria de 
finanças, que é responsável por todo o acompanhamento do pagamento dessas 
diárias após anuência do presidente. Então fica solicitado aprovação com 
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ressalvas das contas do sr. Ângelo. E solicito também, conselheiro relator, a 
juntada dos memoriais de defesa oral e das notas taquigráficas. (...) 
 

 

Em relação ao Memorial nº 00030/2020-7 (fls. 55-63), ainda em sede de sustentação 

oral, o patrono do recorrente, trouxe a seguinte argumentação, a qual se transcreve, 

litteris: 

[...] 
 
C) Item 3.2.4 - Despesas sem motivação, finalidade e interesse público. 
 
Em síntese, o Acórdão recorrido fundou a irregularidade do presente item ao 
fundamento de que não teria havido motivação suficiente na locação de um 
veículo para atender o Legislativo municipal, o que caracterizaria infração aos 
princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 37, "caput", CF/88) e princípios 
da finalidade, do interesse público, da motivação suficiente e da razoabilidade (art. 
32 e 45, §2°, CE/89).  
 
Com efeito, com a devida vênia, há um equívoco conceituai no acórdão recorrido. 
Conforme se extrai da fundamentação, foi reconhecido expressamente o interesse 
público na contratação, embora com apontamento residual de deficiência na 
motivação.  
 
Ora, se é o motivo suficiente, claro e congruente que indica, no plano teórico, a 
finalidade pública da contratação, não há sentido em se reconhecer a necessidade 
e a finalidade pública da locação de um veículo e, ao revés, permanecer a 
irregularidade do item por deficiência de motivação.  
 
Observa-se, com a devida vênia, que muito embora a motivação tenha apontado 
que o veículo locado seria para tratar de assuntos do Poder Legislativo municipal, 
é relevante destacar que o contrato engloba única e exclusivamente um veículo. 
Nesse sentido, não há razoabilidade em se exigir que a demanda fosse motivada 
com o rol taxativo de hipóteses de uso do veículo, sendo evidente que o veículo foi 
locado para atender a todas as necessidades do órgão. 
 
Ao revés, agora no plano hipotético, acaso uma frota fosse locada, seria 
necessário a descrição minuciosa de emprego dos referidos veículos. No caso em 
análise, contudo, tal providência é desnecessária, sendo suficiente a motivação 
exarada nos autos da contratação para que o veículo fosse utilizado no interesse 
do Poder Legislativo local.  
 
Assim, deve ser reformado esse ponto do acórdão, no sentido de afastar a 
irregularidade apontada. 

 

Da análise dos autos, verifico das informações constantes da sustentação oral 

realizada pelo patrono do recorrente, que praticamente repete os termos das 

alegações de defesa apresentada na fase preliminar do Processo TC nº 03959/2012. 

Pois bem, ressalta-se de que todo ato administrativo deve ser devidamente 

fundamento e revestido de motivação suficiente, sob pena de sua invalidade.  
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Neste contexto, a motivação importa na exposição dos motivos que determinam a 

prática do ato, a declaração escrita dos motivos que levaram a Administração a 

praticá-lo, indicando as razões, os fatos, o fundamento de direito, o resultado 

almejado para sua justificativa. 

Da análise do procedimento administrativo em que ocorreram as despesas em 

questão, verifico que a contratação foi precedida de exposição de motivos, explícita 

não somente no objeto contratual, como também no requerimento que solicitou os 

serviços, emanado pela Chefia de Gabinete (fl. 395 – Processo 3959/2012), 

ratificado pela Dra. Rosana Júlia Binda – Procuradora da Câmara (fls. 423 e 457-

461).  

Lado outro, transcrevo o entendimento do eminente Conselheiro Rodrigo Flávio 

Freire Farias Chamoun, em seu voto de vista, constante dos autos do Processo TC 

nº 1163/2011, vejamos, litteris: 

[...] 
 
O agente apontou que os dois veículos de propriedade da prefeitura são 
insuficientes para atender a demanda dos 9 vereadores, da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal e das atividades administrativas da Casa Legislativa.  
 
Aduziu ainda que o território municipal é vasto, englobando diversos distritos, 
sendo que em um deles ocorrem sessões da Câmara Municipal.  
 
Verifica-se que na solicitação do Chefe de Gabinete da Câmara Municipal, ainda 
que com motivação insuficiente, ficou esclarecida que a contratação em tela 
visava atender demanda da Presidência da Câmara Municipal.  
 
Por outro lado, como bem asseverou o Em. Relator, “Em momento algum a 
auditoria apontou o uso indevido do veículo locado. Assim, pelas justificativas 
apresentadas, afigura-se aparente o interesse público na contratação. Portanto, 
incabível o ressarcimento ao erário preconizado pela auditoria.”  
 
Neste particular, respeitosamente, divirjo do entendimento exposto, já que a 
motivação para a realização de uma despesa está embrionariamente ligada ao 
interesse público que a mesma comporta, ou seja, se o interesse público da 
despesa foi suficiente para não ensejar o ressarcimento, também deve ser 
considerada suficiente para legitimar sua motivação.  
 
Desta forma, divirjo do Em. Relator, pois ainda que de forma resumida, sem 
explicitar fartamente os fundamentos jurídicos e fáticos para a contratação em 
comento, entendo que a motivação para a realização das referidas despesas foi 
verificada quando da determinação do objeto requerido, que se presume 
necessário para atender uma demanda existente naquela Câmara Municipal. 
  
Nesse sentido, presentes a motivação do ato que deu origem a contratação, 
bem como o interesse público da despesa, afasto a irregularidade deste 
tópico e respectivo ressarcimento imputado. 
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Assim, a despeito dos argumentos da auditoria, resta claro que o pedido para a 

consecução das despesas ocorreu nos exatos termos da necessidade de serviços 

daquele Legislativo, pois ainda que de forma resumida, sem explicitar fartamente os 

fundamentos jurídicos e fáticos para a contratação da empresa em comento, a 

motivação para a realização da referida despesa foi verificada quando da 

determinação do objeto requerido, decorrente de uma demanda existente naquela 

Câmara Municipal. 

Isto posto, divergindo do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de 

Contas, afasto a presente irregularidade. 

 

3. DISPOSITIVO  

Ante o exposto, acompanhando parcialmente a Área Técnica e o Ministério Público 

de Contas, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de 

Acórdão que submeto à sua consideração. 

 

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Conselheiro Relator 

 

1. ACÓRDÃO TC-783/2020: 

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

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

razões expostas pelo relator, em: 

1.1.  CONHECER do presente Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. 

Ângelo Cezar Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, 

no exercício de 2011, em face do Acórdão TC nº 01808/2015-1, prolatado nos autos 

do Processo TC 01855/2012-5 (Prestação de Contas Anual), em apenso, para no 

mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, REFORMANDO-SE o Acórdão atacado, 

AFASTANDO-SE as irregularidades constantes do item 2.1 (Despesa irregular 

com diárias), 2.2 (ausência de controle eficiente, justificativa e finalidade 

pública com gastos de combustível), 2.3 (Contratação irregular de consultoria 
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– despesas sem finalidade e interesse público) e 2.4 (Despesas sem 

motivação, finalidade e interesse público), bem como os respectivos débitos de 

ressarcimento, JULGANDO-SE REGULARES as contas do referido gestor, pelas 

razões antes expendidas, dando-lhe quitação. 

1.2. DETERMINAR ao atual Presidente Câmara Municipal de Conceição da Barra 

que adote controle efetivo dos gastos com combustíveis, a fim de possibilitar a 

comprovação da finalidade pública das despesas realizadas, confeccionado relatório 

mensal, atestado pelo fiscal do contrato, que contenha: quantidade de combustível 

adquirido em cada abastecimento, gasto de combustível por cada automóvel, 

quilometragem de saída e chegada do veículo, requisições para uso do veículo, 

dados do veículo abastecido, datas de abastecimento, identificação do condutor, 

percurso realizado e a finalidade do trajeto.  

1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o 

trânsito em julgado. 

 

2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o conselheiro 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou os pareceres técnico e 

ministerial. 

 

3. Data da Sessão: 18/08/2020 - 18ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Luiz Carlos 

Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo 

Coelho do Carmo. 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente 
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CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO  

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANÁSTÁCIO DA SILVA  

Procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das Sessões 
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