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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR, 

Processo TC:  6016/2015 
Assunto:  Prestação de Contas Anual 
Responsável:  José Renato Casagrande - Governador 
Exercício:  2014 
Relator:  Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges 

O Ministério Público de Contas (MPC), no exercício de suas atribuições 

institucionais, com fundamento nos art. 152, inciso III, 156, 157, 159 e 167 da Lei 

Complementar Estadual 621/20121, no art. 3º, inciso III, da Lei Complementar 

Estadual 451/20082, bem como nos art. 395, 396, inciso III, 402, inciso III, e 411 da 

Resolução TC 261/20133, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do 

                                                 
1
  Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em tramitação no Tribunal de Contas: 

[...] 
III - embargos de declaração; 
[...] 
Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, 
mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar de recurso 
tendente a agravar a situação do responsável ou do interessado. 
Art. 157. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas disporá de prazo em dobro para interposição de recurso. 
[...] 
Art. 159. Cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo. 
[...] 
Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer 
prévio emitido pelo Tribunal de Contas. 
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, em petição dirigida ao Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro do 
prazo improrrogável de cinco dias, vedada a juntada de qualquer documento. 
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e 
para interposição dos demais recursos previstos nesta Lei Complementar. 

2
   Art. 3º Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições estabelecidas na Norma Interna do 

Ministério Público Especial de Contas: 
[...] 
III - interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei; 

3
  Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades: 

I - ser interposto por escrito; 
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo; 
III - conter a qualificação indispensável à identificação do recorrente; 
IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada; 
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico; 
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for o caso. 
Art. 396. Poderão interpor recurso: 
[...] 
III – o Ministério Público junto ao Tribunal. 
[...] 
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Espírito Santo (TCEES), vem opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do 

Parecer Prévio TC 50/2015, emitido nos autos do Processo TC 6016/2015, 

Prestação de Contas Anual do Governador, que recomendou à Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) a aprovação das contas prestadas 

pelo Sr. José Renato Casagrande, referentes ao exercício de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público junto ao Tribunal, serão notificados os demais interessados para se 
manifestarem, nos termos do art. 156 da Lei Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos: 
I - trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso de reconsideração; 
II - dez dias, nos casos de agravo; 
III - cinco dias, nos casos de embargos de declaração. 
[...] 
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer 
prévio emitido pelo Tribunal. 
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo 
Ministério Público junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator. 
§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados na forma da Lei 
Orgânica do Tribunal. 
§ 3º Os embargos de declaração interrompem os prazos para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados, bem 
como para interposição dos demais recursos previstos na Lei Orgânica do Tribunal. 
§ 4º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os prazos recomeçam a contagem a partir da publicação do acórdão que 
julgou os embargos. 
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1 SÍNTESE DOS FATOS 

Em 16 de julho de 2015, o Plenário do TCEES aprovou por unanimidade, nos 

termos do Voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, a emissão de 

Parecer Prévio recomendando ao Parlamento Estadual a aprovação da prestação 

de contas anual do governador do Estado, Sr. José Renato Casagrande, relativa ao 

exercício financeiro de 2014. 

O referido Parecer Prévio, registrado sob o número TC 50/2015, foi publicado em 

conjunto com os votos que lhe deram suporte na edição de 3 de agosto de 2015 do 

Diário Oficial Eletrônico do TCEES4 e encontra-se encartado nos autos do Processo 

TC 6016/2015 (fl. 2214 a 22175), verbis: 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6016/2015, 
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, em Sessão Especial realizada no dia dezesseis de julho de 
dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, 
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que incluiu nos fundamentos de 
seu voto as manifestações dos demais Conselheiros: 

1. Rejeitar as preliminares: 1.1) quanto à necessidade de submeter a 
julgamento Plenário o Processo TC-6099/15 (que trata de requerimento de 
inclusão de itens na análise das contas anuais do Governador, relativas ao 
exercício de 2014, que versam sobre o limite constitucional de aplicação em 
ensino e abertura de créditos suplementares para coberturas de despesas 
previdenciárias) e 1.2) quanto a necessidade de sobrestar a apreciação dos 
presentes autos, interrompendo o prazo para emissão do Parecer Prévio, 
haja vista a desnecessidade de complementação do processo e de se 
aguardar o relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito 
instaurada pela Assembleia Legislativa para aferir possíveis irregularidades 
na emissão de empenhos pelo Executivo em 2014, bem como não ser 
necessária a reabertura da instrução processual; 

2. Recomendar à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a 
APROVAÇÃO das Contas prestadas pelo Governador do Estado do 
Espírito Santo, Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande, 
referentes ao exercício de 2014, nos termos do artigo 71, inciso I da 
Constituição Estadual c/c os artigos 72 e 80, inciso I, da Lei Complementar 
Estadual nº 621/2012, bem como os artigos 105 e 118, caput, do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 

                                                 
4
  Disponível em: http://diario.tce.es.gov.br/Home/OpenPdf?edicaoJornal=DOETCEES_20150804. Acesso em: 4 ago. 2015. 

5
  Salvo disposição em contrário, as folhas citadas neste recurso se referem aos autos do Processo TC 6016/2015, onde se 

encontra o Parecer Prévio embargado. 

http://diario.tce.es.gov.br/Home/OpenPdf?edicaoJornal=DOETCEES_20150804
http://diario.tce.es.gov.br/Home/OpenPdf?edicaoJornal=DOETCEES_20150804
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3. Recomendar a proposição contida no subitem 3.3.4, alínea “a” do 
parecer do Ministério Público Especial de Contas, qual seja: para que o 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo promova a transparência no 
exercício da atividade de controle externo, disponibilizando, no seu portal, a 
íntegra dos documentos que compuseram as Prestações de Contas do 
Governador do Estado dos exercícios de 2010 a 2014 e seguintes; 

4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

Composição Plenária 

Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros Domingos 
Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José 
Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o 
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. 
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em 
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2015. 

Por sua vez, o Voto do Conselheiro Relator (fl. 1832 a 1982) acolheu in totum os 

termos do Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 01/2015 (fl. 21 a 

601), verbis: 

[...] 

Portanto, considerando o afastamento das preliminares suscitadas pelo 
Ministério Público Especial de Contas, bem como considerando a análise 
das proposições elaboradas pelo Parquet e, ainda, diante de toda 
argumentação aduzida anteriormente, acolho in totum os termos do 
Relatório Técnico das Contas do Governador – RTCG 01/2015, pela 
aprovação da Prestação de Contas Anual do Governador do Estado do 
Espírito Santo, Sr. José Renato Casagrande, relativas ao exercício de 2014, 
motivo pelo qual deixo de acatar as razões expostas no Parecer do 
Ministério Público Especial de Contas - PPJC 3684/2015, com exceção das 
recomendações e encaminhamentos admitidos neste voto. 

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto e de tudo o que dos autos consta, nos termos do artigo 
71, I da Constituição Estadual c/c com os artigos 72 e 80, I, da LC 
621/2012, bem como os artigos 105 e 118, caput, do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Resolução TC nº 
261/2013), observando-se que o Balanço Geral do Estado do Espírito Santo 
representa adequadamente a posição contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial em 31 de dezembro de 2014, bem como o resultado das 
operações, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade 
aplicados à Administração Pública Estadual, VOTO para que esta Corte de 
Contas emita PARECER PRÉVIO recomendando à Augusta Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo a APROVAÇÃO da Prestação de 
Contas Anual do Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor JOSÉ 
RENATO CASAGRANDE, referente ao exercício de 2014, nos termos do 
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Relatório Técnico das Contas do Governador do Estado do Espírito Santo – 
RTCG 01/2015 com as suas recomendações, com exceção daquelas que já 
foram objeto da análise, previamente, nos processos TC 1224/2014 e 
processo TC 1223/14, relativos à análise da Lei de Diretrizes Orçamentária - 
LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, respectivamente. 

Recomendo, ainda, a observância da proposição de recomendação 
contida no subitem 3.3.4, alínea “a” do parecer ministerial. 

O Relatório Técnico das Contas do Governador do Estado do Espírito Santo 
– RTCG 01/2015 é parte integrante deste voto, como se aqui estivesse 
transcrito. 

Vitória, 16 de julho de 2015. 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 
Conselheiro Relator 

Finalmente, em cumprimento ao disposto no art. 360, parágrafo único, da Resolução 

TC 261/20136, Regimento Interno do TCEES, os autos foram remetidos a este 

Parquet de Contas em 07 de agosto de 2015 (sexta-feira) para ciência do Parecer 

Prévio emitido, oportunizando-se, primeiramente, a eventual oposição de Embargos 

de Declaração no prazo de 10 dias, iniciado, in casu, em 12 de agosto de 2015, 

primeiro dia útil seguinte ao recebimento dos autos pelo MPC7, consoante previsão 

contida no art. 67, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 621/20128, bem 

como a subsequente interposição de Recurso de Reconsideração no prazo de 60 

dias. 

Registre-se que os autos foram entregues incompletos ao Ministério Público de 

Contas, sem o encarte das notas taquigráficas da sessão em que houve a 

apreciação das contas do governador, circunstância que dificulta o pleno exercício 

da defesa do interesse público realizado por este Parquet de Contas perante o 

TCEES, porquanto não consta no caderno processual documento hábil para permitir, 

                                                 
6
  Art. 360. A comunicação dos atos e decisões presume-se perfeita com a publicação no Diário Oficial do Estado ou outro 

meio de divulgação oficial do Tribunal, salvo as exceções previstas em lei. 
Parágrafo único. A comunicação dos atos e decisões ao Ministério Público junto ao Tribunal, em qualquer caso, será feita 
pessoalmente mediante a entrega dos autos com vista, sob pena de nulidade. 

7
  Nos dias 10 e 11 de agosto, segunda e terça-feira seguintes, respectivamente, não houve expediente no TCEES. 

Informação disponível em: http://www.tce.es.gov.br/portais/portaltcees/imprensa/noticias.aspx?id=1&itemid=876. Acesso 
em: 13 ago. 2015. 

8
  Art. 67. Para efeito do disposto nesta Lei Complementar, os prazos serão contínuos, não se interrompendo nem se 

suspendendo nos finais de semana e feriados, e serão computados excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do 
vencimento, salvo disposição legal em contrário. 
Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente, se o início ou o término coincidir com 
final de semana, feriado ou dia em que o Tribunal não esteja em funcionamento ou que tenha encerrado o expediente 
antes da hora normal. 

http://www.tce.es.gov.br/portais/portaltcees/imprensa/noticias.aspx?id=1&itemid=876


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Procuradoria Especial de Contas 
 

 

  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

                                                Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600 

7 

por exemplo, a apreciação e eventual utilização em sede recursal dos argumentos 

surgidos durante as discussões ocorridas em Plenário. De acordo com informações 

fornecidas pela Secretaria Geral das Sessões (SGS), o Processo foi remetido ao 

MPC sem as notas taquigráficas devido ao fato de ainda não terem sido 

completamente transcritas. 

Visando solucionar o problema, este órgão ministerial solicitou as referidas notas por 

meio de expediente interno (CI nº 06506/2015-1), datado de 12 de agosto de 2015. 

O expediente foi prontamente atendido em 14 de agosto de 2015, mediante e-mail 

remetido a este Parquet de Contas pela SGS, encaminhando as notas taquigráficas. 

Em síntese, são esses os fatos que contextualizam o presente Recurso. Passe-se à 

fundamentação dos pontos constantes no Parecer Prévio TC 50/2015, passíveis de 

esclarecimentos em razão da existência de omissão e de contradição. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Do Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015 

Por meio do Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 01/2015 (fl. 21 a 

601), a Comissão Técnica de Análise das Contas do Governador propôs a 

aprovação das contas do Sr. José Renato Casagrande, referentes ao exercício de 

2014. Para os fins destes Embargos Declaratórios, cumpre destacar na mencionada 

peça técnica os seguintes trechos: 

1.3 SÍNTESE DO RELATÓRIO TÉCNICO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(2013) 

Os levantamentos, as pesquisas, os estudos e as auditorias desenvolvidas 
no intuito de subsidiar a análise técnica das contas do Governador do 
Estado, referentes ao exercício de 2013, implicaram, sucintamente, nas 
seguintes constatações (fl. 44): 

[...] 

1.3.2 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 

A análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei nº. 9.890/2012) do 
Governo do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2013, 
permitiu-nos concluir que: 

[...] 

 Quanto à divergência entre o valor da receita total prevista na LDO e na 
LOA, em decorrência de valores foram previstos em épocas diferentes, 
recomendou-se que nas situações em que haja necessidade de ajustes 
das metas fiscais na Lei Orçamentária, restem consignadas de forma 
expressa e inequívoca, quais foram as alterações da conjuntura nacional 
e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa 
das receitas e despesas, do comportamento da execução dos 
orçamentos do ano anterior e de modificações na legislação que 
afetaram os parâmetros estabelecidos na LDO, ocasionando ajustes. (fl. 
45) 

[...] 

 O Demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 
exercício anterior) do Anexo de Metas Fiscais adotou o modelo proposto 
pela STN. Entretanto, recomendou-se que, na elaboração das próximas 
LDOs, seja informado o PIB estadual estimado e realizado em nota 
explicativa do demonstrativo. Quanto aos parâmetros básicos utilizados 
para se compor o referido Demonstrativo, constatou-se que as metas 
previstas na LDO do Exercício 2011 conferem com os dados do 
demonstrativo, caracterizando o cumprimento da LRF no que tange à 
compatibilidade entre os instrumentos de planejamento. (fl. 45 e 46) 

[...] 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 

A análise da Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 9.979/2013) do Governo 
do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2013, permitiu-nos 
concluir que (fl. 48): 

[...] 

 O Relatório de Análise de Leis (RAL) nº 1/2013, constante no Processo 
TC-2006/2013 (LOA Exercício 2013) propôs citar os responsáveis quanto 
a não apresentação do caráter regionalizado de que fala a Constituição 
(Constituição Federal, art. 165, § 6º c/c Constituição Estadual, art. 150, § 
6º), bem como pela elaboração do demonstrativo de estimativa e 
compensação de renúncia de receita sem informar as medidas de 
compensação e/ou demonstrar que as renúncias foram consideradas na 
estimativa da receita (Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 5º, 
inciso II). O Relator à época, mediante a Decisão Monocrática Preliminar 
nº 587/2013

9
 acatou o encaminhamento da área técnica, citando os 

                                                 
9
  “DETERMINO, com fundamento no inciso XXII do art. 1º, no inciso I do art. 63 e no inciso II do art. 56, todos da LC nº 

621/2012, a CITAÇÃO do Senhor Robson Leite Nascimento com relação aos indícios de irregularidades tratados nos 
Item 3 do quadro 01 e no Item 6 do quadro 02 do Relatório Análise das Leis – RAL 1/2013, bem como tratado na 
Instrução Técnica Inicial – ITI 372/2013, abaixo descrito, fixando o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para 
apresentação das razões de justificativas, na forma do art. 207, §1° do Regimento Interno do Tribunal. 
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responsáveis pelos indícios de irregularidades e recomendando ações. 
Em análise do contraditório, a Instrução Técnica de Monitoramento 
Fiscal (ITMF) nº 9/2014, acatada pelo Plenário (Decisão TC-2850/2014 – 
Plenário), acolheu as justificativas da defesa de modo a afastar a 
suposta irregularidade referente à elaboração do demonstrativo de 
estimativa e compensação de renúncia de receita sem informar as 
medidas de compensação e/ou demonstrar que as renúncias foram 
consideradas na estimativa da receita. Quanto ao demonstrativo 
regionalizado de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
fiscais, a ITMF 9/2014, acatada pelo Plenário (Decisão TC-2850/2014 – 
Plenário), entendeu que cabe a avaliação e acompanhamento por parte 
deste Tribunal de Contas da efetiva implantação do sistema 
informatizado, prevista para 2014, que permitirá a disponibilização dos 
dados regionalizados referentes à renúncia de receita para atendimento 
ao disposto no artigo 145, inciso I da Constituição Estadual (fl. 49 e 50). 

[...] 

Por fim, recomendou-se: 

 a avaliação e acompanhamento por parte deste Tribunal de Contas da 
efetiva implantação do sistema informatizado

10
, prevista para 2014, que 

permitirá a disponibilização dos dados regionalizados referentes à 
renúncia de receita para atendimento ao disposto no artigo 145, inciso I 
da Constituição Estadual; 

 que fosse dada total transparência, inclusive por meio eletrônico, às 
informações que dão suporte ao demonstrativo previsto no art. 5º, inciso 
II, da LRF, notadamente quanto à relação dos beneficiários da renúncia 

                                                                                                                                                         
Itens/Subitens do Relatório Análise das Leis (RAL) nº 01/2013, fls. 305/342  
- GESTÃO FISCAL. LOA. O demonstrativo não apresenta o caráter regionalizado de que fala a Constituição 
(Constituição Federal, art. 165, § 6º c/c Constituição Estadual, art. 150, § 6º), conforme item 3, quadro 01;  
- GESTÃO FISCAL. LOA. DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA. 
Elaboração do demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita sem informar as medidas de 
compensação e/ou demonstrar que as renúncias foram consideradas na estimativa da receita (Lei Complementar 
Federal nº 101/2000, art. 5º, inciso II), conforme item 6, quadro 02; 

Ademais, RECOMENDO que:  

 seja dada total transparência, inclusive por meio eletrônico, às informações que dão suporte ao demonstrativo 
previsto no art. 5º, inciso II, da LRF, notadamente quanto à relação dos beneficiários da renúncia de receita, por 
setor, com o valor do benefício a que cada um tem direito, cumprindo o disposto nos arts. 48, § único, II, e 48-A, I, da 
LRF;  

 que, após o exercício financeiro, observe o disposto no art. 145, incisos I e II, da CE, dando publicidade aos 
benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os beneficiários e o montante do imposto 
reduzido/dispensado, bem como às isenções ou reduções de impostos incidentes sobre bens e serviços. 

Outrossim, DETERMINO para que fique o interessado cientificado, de que poderá exercer sua defesa por todos os meios 
em Direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será publicada no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma 
regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, 
bem como da publicidade. Igualmente, que seja informado ao responsável que as demais comunicações pós-citação serão 
feitas na forma do inciso III do artigo 359 da Resolução nº 261/2013, ou seja, pela Imprensa Oficial. 
Para tanto, determino que seja encaminhada cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI 372/2013 de fls. 344/346, bem como 
do Relatório Análise de Leis – RAL 1/2013 de fls.305/340, aos interessados. 
Em        ,     de             de 2013. 
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
Conselheiro Relator 

10
  Salvo melhor juízo, trata-se do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Espírito Santo (SIGEFES), implantado no 

exercício de 2014. A utilização desse sistema pelo corpo técnico do TCEES durante o exercício de 2014 gerou limitação de 
escopo às análises realizadas, motivando este Parquet de Contas a propor a realização de uma auditoria de sistema no 
SIGEFES, de modo a verificar, dentre outros aspectos, sua integridade, confiabilidade, privacidade, acuidade, 
disponibilidade, auditabilidade, versatilidade, manutenibilidade e eventuais vulnerabilidades. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Procuradoria Especial de Contas 
 

 

  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

                                                Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600 

10 

de receita, por setor, com o valor do benefício a que cada um tem direito, 
cumprindo o disposto nos arts. 48, § único, II, e 48-A, I, da LRF

11
; 

 que fosse observado o disposto no art. 145, incisos I e II, da CE, dando 
publicidade aos benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os 
beneficiários e o montante do imposto reduzido/dispensado, bem como 
às isenções ou reduções de impostos incidentes sobre bens e serviços

12
 

(fl. 54). 

[...] 

1.3.3 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A análise das Demonstrações Contábeis, relativo ao exercício de 2013, 
permitiu-nos concluir que (fl. 54): 

[...] 

 Conforme exposto, sugere-se recomendar o registro de ajustes da dívida 
ativa de acordo com os princípios de contabilidade e às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP (fl. 59 
e 60). 

[...] 

 Observou-se no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da dívida 
fundada a existência de nota explicativa informando que os valores dos 
‘precatórios da trimestralidade’ não se encontravam ali contabilizados, 
apesar de o estado ter ingressado com Ação Declaratória de nulidade de 
ato jurídico para os chamados ‘precatórios da trimestralidade’, e ter 
conseguido um provimento cautelar, tal fato, não extinguiu, por si só a 
obrigação consubstanciada nas sentenças judiciais existentes. A 
obrigação de pagar continuou existindo, e assim sendo, esta deveria 
estar registrada no Balanço. Assim, sugeriu-se que fosse recomendado 
ao Estado que providenciasse o registro dos precatórios da 
trimestralidade em seu Balanço, de forma a dar cumprimento aos 
princípios e normas contábeis vigentes (fl. 60 e 61). 

[...] 

1.3.8 PARECER PRÉVIO TC-056/2014 (EXERCÍCIO DE 2013) 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunido em sessão 
plenária especial, em dois de julho de dois mil e quatorze, no uso da 
competência que lhe é atribuída pelo inciso I, artigo 71, da Constituição 
Estadual, e o inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei 
Orgânica do TCEES), resolveu à unanimidade, recomendar à Assembleia 
Legislativa a APROVAÇÃO das Contas prestadas pelo Governador do 

                                                 
11

  Por meio de consulta realizada no portal da transparência do governo do Estado (http://www.transparencia.es.gov.br/) em 

13 de agosto de 2015, este Parquet de Contas não localizou a relação dos beneficiários da renúncia de receita, 
evidenciando indícios do permanente descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), apontado pela Comissão 
Técnica do TCEES ainda no exercício de 2013. 

12
  Apesar dessas contundentes proposições feitas pela Comissão Técnica do TCEES, atinentes ao descumprimento da Lei 

de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Estadual, o Parecer Prévio TC 56/2014, referente ao exercício de 2013, 
consignou apenas duas recomendações, a saber: 

1. O registro de ajustes da dívida ativa de acordo com os princípios de contabilidade e às Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP; 
2. A melhoria da qualidade da base de dados cadastrais por meio de recadastramentos periódicos dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas a ser realizada pelo Executivo e os Poderes, levando em consideração, sobretudo, as 
informações essenciais para o cálculo atuarial; 

http://www.transparencia.es.gov.br/
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Estado do Espírito Santo, Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande, 
referentes ao exercício de 2013, nos termos do voto do Relator, Conselheiro 
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. 

Foi recomendado, ainda, que fossem efetuados: 

1. O registro de ajustes da dívida ativa de acordo com os princípios de 
contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público – NBCASP; 

2. A melhoria da qualidade da base de dados cadastrais por meio de 
recadastramentos periódicos dos servidores ativos, inativos e pensionistas a 
ser realizada pelo Executivo e os Poderes, levando em consideração, 
sobretudo, as informações essenciais para o cálculo atuarial

13
 (fl. 81); 

[...] 

3 ANÁLISE DOS INTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

[...] 

3.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 

[...] 

3.2.2 ANÁLISE JURÍDICA 

[...] 

3.2.2.1 Aspectos Formais 

[...] 

3.2.2.1.3 Composição, Integralidade, e Avaliação do Cumprimento das 
Normas Legais 

[...] 

Assim, considerando que a nova redação dada pela EC nº 77 ao art. 153 da 
Constituição Estadual ocorreu em 17/4/2012 (DOE 19/04/2012), e que a 
LDO Exercício 2014 observa os demais parâmetros constitucionais, a 
análise técnica promovida pela 9ª SCE deste Tribunal, consubstanciada no 
Relatório de Análise de Leis (RAL) nº 1/2014 e na Instrução Técnica de 
Monitoramento Fiscal (ITMF) nº 18/2014, constantes no Processo TC-
1224/2014, sugeriram recomendação ao atual Secretário de Estado de 
Economia e Planejamento para que inclua a Defensoria Pública ao 
estabelecer o prazo para a entrega dos recursos correspondentes às 
dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal e o 
artigo 153 da Constituição Estadual quando da elaboração das próximas 
LDOs. Essa recomendação foi acatada pelo Plenário, conforme Decisão 
TC-7727/2014 – constante naqueles autos (fl. 141 e 142). 

[...] 

3.2.2.1.4 Análise do Anexo de Riscos Fiscais (ARF) e do Anexo de 
Metas Fiscais (AMF) 

[...] 

                                                 
13

  Apenas essas duas recomendações foram incluídas na parte dispositiva do Parecer Prévio TC 56/2014. 
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O Quadro 3.4 e o Quadro 3.5 evidenciam que os demonstrativos 
apresentados pelo governo do Estado para as metas fiscais e para os riscos 
fiscais foram elaborados em conformidade com o estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º), bem como adotaram o 
modelo proposto pela STN na Portaria nº 637/STN, de 18 de outubro de 
2012 (aprova o Manual de Demonstrativos Fiscais – 5º edição – para o 
Exercício de 2013), vigentes à época da elaboração da LDO Exercício 2014. 
Entretanto, conforme análise dos itens 3.2.4.1.1, 3.2.4.1.2 e 3.2.4.1.3, deste 
relatório, cabem as seguintes recomendações: 

 Demonstrativo I (Metas Anuais) e Demonstrativo III (Metas Fiscais atuais 
comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores). 

 seja incluído uma explanação mais detalhada a respeito da memória 
e metodologia de cálculo das metas anuais para demonstrar com 
clareza como os valores das metas anuais foram obtidos, 
acompanhado de análise dos itens que representam parâmetros 
básicos para se chegar aos valores apresentados como metas, como 
a taxa de juros, os indicadores de atividade econômica e os objetivos 
da política fiscal do estado, conforme orientações do Manual de 
Demonstrativos Fiscais, 5ª edição. 

 Demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 
exercício anterior). 

 seja informado o PIB estadual estimado e realizado em nota 
explicativa conforme modelo proposto pela STN. 

Essas recomendações foram acatadas pela Decisão TC-7727/2014 – 
Plenário, prolatada nos autos do Processo TC - 1224/2014, relativo à 
análise da LDO do exercício 2014. 

Registra-se que o Relatório Técnico do órgão de controle interno do 
Governo do Estado (Secont) apontou, em seu item 5.1.6, que o MDF 
apresenta o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências contendo 
“alguns itens além do publicado na LDO, quais sejam – Frustração de 
Arrecadação, Restituição de Tributos a Maior, Discrepância de Projeções, 
Outros Riscos Fiscais”. Contudo, o Demonstrativo analisado atende o 
objetivo expresso no MDF

14
 (fl. 145 e 146). 

[...] 

3.2.3 ANÁLISE ECONÔMICA 

3.2.3.1 Projeção de Crescimento do Orçamento na LDO 2014 

[...] 

Vale ressaltar que esses valores foram previstos em épocas diferentes: o da 
LDO até agosto de 2013, e o da LOA até dezembro de 2013. Conforme 
parágrafo único do artigo 2º da LDO Exercício 2014, as metas fiscais 
poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2014, se 
verificadas, quando da sua elaboração, alterações da conjuntura nacional e 

                                                 
14

  Ao se consultar o mencionado Relatório Técnico do órgão de controle interno do Governo do Estado (Secont) (fl. 1747 e 

1748), verifica-se que a Comissão Técnica do TCEES divergiu do posicionamento contido no relatório da Secont sem, 
contudo, apresentar suas razões, entendendo não ser necessário que o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, 
integrante da LDO, contenha o mesmo nível de detalhamento preconizado pelo Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), cujo objetivo maior é ampliar a transparência pública. Exemplificativamente, a 
não inclusão no demonstrativo dos valores atinentes à Frustração de Arrecadação e às respectivas providências a serem 
adotadas restringe o conhecimento de informações necessárias ao efetivo controle social. 
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estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das 
receitas e despesas, do comportamento da execução dos orçamentos de 
2013 e de modificações na legislação que venham a afetar esses 
parâmetros. 

Esse ponto foi amplamente discutido na análise da LDO Exercício 2012 
(Processo TC-622/2012), onde, após a citação dos responsáveis e 
apresentação de suas justificativas, a ITMF (Instrução Técnica de 
Monitoramento Fiscal) nº 9/2012 (fls. 110/123 daqueles autos), acatada pelo 
Relator e pelo Plenário (Decisão TC - 1294/2013), recomendou que nas 
situações em que haja necessidade de ajustes das metas fiscais na Lei 
Orçamentária, restem consignadas de forma expressa e inequívoca, quais 
foram as alterações da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros 
macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas, do 
comportamento da execução dos orçamentos do ano anterior e de 
modificações na legislação que afetaram os parâmetros estabelecidos na 
LDO, determinando ajustes. 

Nesse sentido, quanto à divergência entre o valor da receita total prevista 
na LDO Exercício 2014 e o valor total estimado da receita na LOA, em 
decorrência de valores previstos em épocas diferentes, a Decisão TC - 
7727/2014 – Plenário, prolata nos autos do Processo TC - 1224/2014 
(relativo à análise da LDO do exercício 2014), acatando a sugestão da área 
técnica, recomenda o registro das situações em que haja necessidade de 
ajustes das metas fiscais na Lei Orçamentária, restem consignadas de 
forma expressa e inequívoca, quais foram as alterações da conjuntura 
nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na 
estimativa das receitas e despesas, do comportamento da execução dos 
orçamentos do ano anterior e de modificações na legislação que afetaram 
os parâmetros estabelecidos na LDO, nos termos da recomendação 
apontada na análise da LDO Exercício 2012 (Processo TC - 622/2012) e 
acatada pelo Relator e Plenário (Decisão TC - 1294/2013), e do Processo 
TC - 2005/2013 (LDO Exercício 2013) (fl. 147 e 148). 

[...] 

3.2.4 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DA LDO 2014 

3.2.4.1 Anexo de Metas Fiscais 

[...] 

3.2.4.1.1 Demonstrativo I (Metas Anuais) 

[...] 

Contudo, verifica-se no item 3.2.4.1.3 deste relatório que o Demonstrativo III 
(Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios 
Anteriores), acostado às fls. 12 dos autos do TC-1224/2014, apresenta 
informações gerais quanto à elaboração dos cálculos de projeções das 
metas fiscais de 2014, 2015 e 2016, portanto considera-se suprida, neste 
Demonstrativo I, a ausência de explanação a respeito da memória e 
metodologia de cálculo dos valores relativos às metas anuais. Entretanto, 
alertamos para a observância quanto às recomendações constantes do item 
3.2.4.1.3 deste relatório na elaboração das próximas LDOs, o que foi 
acatado pela Decisão TC - 7727/2014 – Plenário, prolata nos autos do 
Processo TC - 1224/2014 (relativo à análise da LDO do exercício 2014) (fl. 
155). 
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[...] 

3.2.4.1.2 Demonstrativo II (Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do Exercício Anterior) 

[...] 

O Demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 
exercício anterior) do Anexo de Metas Fiscais adotou o modelo proposto 
pela STN. Entretanto, recomenda-se que, na elaboração das próximas 
LDOs, seja informado o PIB Estadual estimado e realizado em nota 
explicativa do demonstrativo, nos termos acatados pela Decisão TC - 
7727/2014 – Plenário, prolata nos autos do Processo TC - 1224/2014 
(relativo à análise da LDO do exercício 2014) (fl. 157). 

[...] 

3.2.4.1.3 Demonstrativo III (Metas Fiscais Atuais Comparadas com as 
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores) 

[...] 

Constata-se que o Demonstrativo III adotou o modelo proposto pela STN. 
Entretanto, recomenda-se que, na elaboração das próximas LDOs, seja 
incluída uma explanação mais detalhada a respeito da memória e 
metodologia de cálculo das metas anuais para demonstrar com clareza 
como os valores das metas anuais foram obtidos, acompanhado de análise 
dos itens que representam parâmetros básicos para se chegar aos valores 
apresentados como metas, como a taxa de juros, os indicadores de 
atividade econômica e os objetivos da política fiscal do estado, conforme 
orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, 5ª edição, páginas 
55,62/68 e 74, nos termos acatados pela Decisão TC - 7727/2014 – 
Plenário, prolata nos autos do Processo TC - 1224/2014 (relativo à análise 
da LDO do exercício 2014) (fl. 159). 

[...] 

3.2.4.1.7 Demonstrativo VII (Estimativa e Compensação da Renúncia de 
Receita) 

[...] 

Por fim, registre-se que a análise do cumprimento do art. 145 da 
Constituição Estadual

15
 será verificada quando da análise do Relatório de 

Gestão Fiscal Consolidado referente ao exercício de 2014, também em 
cumprimento ao disposto nos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, 
inciso I, da LRF. Assim, recomenda-se que, no prazo de cento e oitenta dias 
após o encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 
transparência, inclusive por meio eletrônico dos benefícios e incentivos 
fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 
imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 
incidentes sobre bens e serviços, nos termos acatados pela Decisão TC - 
7727/2014 – Plenário, prolata nos autos do Processo TC - 1224/2014 
(relativo à análise da LDO do exercício 2014) (fl. 167). 

[...] 

                                                 
15

  Art. 145 Os Poderes Públicos Estadual e Municipal, no prazo de cento e oitenta dias após o encerramento do exercício 

financeiro, darão publicidade às seguintes informações: I - benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os 
respectivos beneficiários e o montante do imposto reduzido ou dispensado; II - isenções ou reduções de impostos, 
incidentes sobre bens e serviços. 
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3.3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 

[...] 

3.3.2 ANÁLISE JURÍDICA 

3.3.2.1 Aspectos Formais 

[...] 

3.3.2.1.4 Avaliação do Cumprimento das Normas Legais 

[...] 

3.3.2.1.4.1 Avaliação Quanto à Observância aos Preceitos 
Constitucionais 

[...] 

Assim, considerando que a previsão da implantação do sistema 
informatizado que permitirá a disponibilização dos dados regionalizados 
referentes à renúncia de receita é 2014, recomendou-se que na elaboração 
das próximas LOAs, o projeto de lei orçamentária seja acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas 
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no 
art. 165, § 6º, da CF e art. 150, § 6º, da CE. Essa recomendação foi acatada 
pelo Plenário, nos termos do voto do Relator, conforme Decisão TC - 
1084/2015 – Plenário, constante às fls. 382/383 dos autos do Processo TC 
nº 1223/2014 (fl. 184). 

[...] 

3.3.2.1.4.2 Avaliação Quanto à Observância aos Preceitos da LRF 

[...] 

Registre-se que a análise do cumprimento do art. 145 da Constituição 
Estadual somente será verificada após o prazo estabelecido no dispositivo 
constitucional, em cumprimento ao disposto nos artigos 48, parágrafo único, 
inciso II, e 48-A, inciso I, da LRF. Assim, recomendou-se que, no prazo de 
cento e oitenta dias após o encerramento do exercício financeiro de 2014, 
seja dada total transparência, inclusive por meio eletrônico dos benefícios e 
incentivos fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o 
montante do imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções 
de impostos, incidentes sobre bens e serviços. Essa recomendação foi 
acatada pelo Plenário, nos termos do voto do Relator, conforme Decisão TC 
- 1084/2015 – Plenário, constante às fls. 382/383 dos autos do Processo TC 
nº 1223/2014. (fl. 187) 

[...] 

3.3.2.1.4.4 Compatibilização da Lei Orçamentária Anual (LOA) com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO exercício 2014) 

[...] 

Assim, sugeriu-se recomendação ao atual Secretário de Estado de 
Economia e Planejamento para que na elaboração das próximas LOAs, 
observe as orientações das respectivas LDOs e inclua, na lei orçamentária, 
a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, no mínimo por 
categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de 
aplicação, conforme as disposições contidas no art. 6º da Portaria 
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Interministerial STN/MPOG nº 163/2001. Essa recomendação foi acatada 
pelo Plenário, nos termos do voto do Relator, conforme Decisão TC - 
1084/2015 – Plenário, constante às fls. 382/383 dos autos do Processo TC - 
1223/2014.  

Verifica-se ainda que, na análise da compatibilidade da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) com a LDO Exercício 2014, conforme Quadro 3.12, houve 
limitação de escopo nos seguintes itens: 

 § 1º, inciso I, da Lei nº 10.067/2013 (LDO Exercício 2014) - Não foi 
possível verificar se o Poder Executivo colocou à disposição dos 
demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes 
do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo, restando prejudicada a verificação do o 
cumprimento do inciso I, § 1º do art. 15 da Lei nº 10.067/2013. 

 Art. 16 da Lei nº 10.067/2013 (LDO Exercício 2014) - Não foi possível 
verificar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais 
Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo 
final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os 
estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, 
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, 
até 13/08/2013, restando prejudicada a verificação do o cumprimento 
do art. 16 da Lei nº 10.067/2013. 

 Art. 16, paragrafo único da Lei nº 10.067/2013 (LDO Exercício 2014) - 
Não foi possível verificar se os Poderes Legislativo e Judiciário, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública encaminharam ao Poder 
Executivo suas respectivas propostas orçamentárias até 13/09/2013, 
restando prejudicada a verificação do o cumprimento do art. 16, 
paragrafo único da Lei nº 10.067/2013. (fl. 195 e 196)  

[...] 

4 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

[...] 

4.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

[...] 

4.2.3 BALANÇO PATRIMONIAL 

[...] 

4.2.3.1 Principais Componentes do Ativo 

[...] 

4.2.3.1.1 Dívida Ativa 

[...] 

4.2.3.1.1.1 Ajustes de Perdas de Dívida Ativa 

[...] 

Desta forma, o Parecer Prévio TC - 056/2014, emitido na Prestação de 
Contas Anual do Governador do Estado, referente ao exercício encerrado 
em 31/12/2013, recomendou “o registro de ajustes da dívida ativa de acordo 
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com os princípios de contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – NBCASP”. (fl. 275) 

[...] 

Tendo em vista que a metodologia aplicada pela Sefaz para demonstrar o 
cálculo do ajuste da dívida ativa a valor recuperável foi feita com base na 
recomendação do MCASP, consideramos atendida a recomendação contida 
no Parecer Prévio TC - 056/2014. (fl. 276 e 277) 

[...] 

4.2.3.1.3 Imobilizado 

[...] 

Em relação à depreciação, exaustão e amortização acumuladas 
constatamos que não constam das notas explicativas ao Balanço 
Patrimonial informações sobre os critérios de depreciação, amortização e 
exaustão utilizados pelo ente, conforme orienta o item 16 da Norma 
Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e 
Exaustão, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136/089, razão pela qual 
recomendamos que, para as futuras prestações de contas anuais do 
Governador do Estado, as informações inerentes à depreciação, exaustão e 
amortização acumuladas sejam detalhadas nas Notas Explicativas à 
demonstração contábil. (fl. 282 e 283) 

[...] 

4.2.3.2 Principais Componentes do Passivo 

[...] 

4.2.3.2.2 Precatórios da Trimestralidade 

[...] 

Nesse sentido, e respeitando o Princípio da Prudência e Transparência das 
contas públicas, recomendamos que, caso as ações não tenham tramitado 
em julgado, com parecer favorável ao Estado, até o termino do exercício de 
2015, que o Estado faça constar, das Notas Explicativas aos demonstrativos 
contábeis desse ano, informações a respeito dos precatórios da 
trimestralidade, tendo em vista se tratar de uma contingência passiva com 
provável realização, conforme determina a Norma Contábil NBC TG 25. (fl. 
290) 

[...] 

4.2.3.4 Quadro de Superávit/Défict Financeiro 

[...] 

Diante dos fatos, recomendamos que - para as futuras prestações de contas 
anuais - o anexo “Quadro do superávit/déficit financeiro”, que integra e 
complementa o Balanço patrimonial, seja publicado na imprensa oficial, 
conforme dispõe o item 11, alínea “a” da Norma Brasileira de Contabilidade 
– NBCT 16.6 – Demonstrações Contábeis. (fl. 294) 

[...] 

A diferença (R$ 303.343.902,48) entre o saldo do “Demonstrativo do 
Superávit/Déficit Financeiro” e o valor registrado na conta contábil 
“8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso” não será 
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objeto de recomendação neste relatório, tendo em vista que o procedimento 
de conciliação entre esses saldos não consta da orientação constante do 
tópico “05.05.03 – Anexo ao Balanço Patrimonial – Demonstrativo do 
Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial” (5ª Edição do 
MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público) para o 
exercício de 2014. 

Para o exercício de 2015, a Nota Explicativa nº 05 ao Quadro Demonstrativo 
de Superávit/Déficit Financeiro informa que o procedimento de conciliação 
com o saldo da conta contábil apropriada será observado na forma da 6ª 
Edição do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

5- O “Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no 
Balanço Patrimonial” foi apurado por meio da metodologia 
discriminada no § 2°, do artigo 43, da Lei 4.320/64, ou seja, “entende-
se por superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e 
passivo financeiro...”, e pela parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público - MCASP, instituído pela Portaria STN n° 437/2012, 5ª 
edição, cujo anexo descreve que podem ser apresentadas algumas 
fontes com déficit e outras com superávit financeiro, de maneira que o 
total seja igual ao superávit financeiro apurado no balanço patrimonial 
do exercício. 

Entretanto, a partir do exercício de 2015, esse quadro será elaborado 
utilizando-se o saldo da conta 821110000 – Disponibilidade por 
Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte / destinação de 
recursos, conforme parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
Portaria STN n° 700/2014, 6ª edição (fl. 297 e 298). 

[...] 

5 LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 

[...] 

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

[...] 

5.3.4 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DA DESPESA COM PESSOAL 
(ANEXO I DO RGF – LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA “A”) 

[...] 

5.3.4.2 Poder Executivo 

[...] 

Registre-se que foi encaminhado “Alerta” ao Poder Executivo no 2º 
quadrimestre, conforme Processo TC - 9144/2014 (Decisão TC - 1265/2015 
- Plenário), e na análise do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre 
de 2014, foi recomendada a emissão de “Alerta”, conforme Processo TC - 
1591/2015. (fl. 360) 

[...] 

A inclusão, no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, 
dos valores referentes aos gastos com a substituição de mão-de-obra 
decorrente de contratos com as Organizações Sociais (OS) e Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) não foi objeto de análise 
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quando do acompanhamento quadrimestral efetuado pela equipe técnica da 
9ª SCE nos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo, durante o 
exercício de 2014, pois as citadas análises foram realizadas somente com 
base nas informações extraídas do Sistema Sigefes, através da ferramenta 
Flexvision (relatórios disponibilizados pela Sefaz), ao passo que o 
apontamento do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno 
detectou tal ocorrência e recomendou à Secretaria de Estado da Fazenda o 
levantamento de todas as despesas com substituição de mão-de-obra, 
caracterizando-se, assim, limitação de escopo da análise no presente 
Relatório Técnico das Contas do Governador quanto a essa situação 
apontada. (fl. 360 e 361) 

[...] 

5.3.8 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DA DISPONIBILIDADE DE 
CAIXA 

[...] 

O Plenário deste Tribunal, em sessão realizada no dia 10/02/2015, discutiu 
sobre o tratamento a ser dado às “despesas realizadas sem prévio 
empenho ou com insuficiência de dotação orçamentária”, motivado por 
solicitação do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel em decorrência 
de notícia veiculada no Jornal A Gazeta do dia 4/02/2015, página 21. Após 
as considerações dos Conselheiros, restou consignado na Ata da 3ª Sessão 
Ordinária do Plenário o que segue: 

Durante a discussão, o Senhor Conselheiro JOSÉ ANTONIO 
ALMEIDA PIMENTEL [...] entendeu ser mais correta a apreciação do 
tema no contexto da Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder 
Executivo Estadual, como propôs o Senhor Conselheiro SEBASTIÃO 
CARLOS RANNA DE MACEDO, que lembrou que adotara 
procedimento similar quando relatou as contas de Governo. Na 
ocasião, o Senhor Presidente procedeu à leitura do artigo 108 do 
Regimento Interno deste Tribunal para esclarecer que pode o Relator 
incluir fiscalizações do tipo no exame da Prestação de Contas Anual, 
tendo o Senhor Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, 
responsável por relatar as Contas do Governador referentes ao 
exercício de 2014, acatado a recomendação impulsionada pelo 
Senhor Conselheiro JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL e 
integralmente encampada pelo Plenário. (fl. 385 e 386) 

Essa deliberação foi encaminhada à Secretaria-geral de Controle Externo 
desta Corte, que enviou à 9ª Secretaria de Controle Externo. Em seguida, a 
matéria foi submetida aos cuidados desta Comissão Técnica para análise. 
Em reunião realizada por essa Comissão no dia primeiro de junho de 2015, 
os membros fizeram considerações e propuseram um encaminhamento em 
documento próprio assinado por ela. Em linhas gerais, depreende-se desse 
documento que: 

O consenso firmado pelo Plenário foi pela apreciação do tema no 
contexto global da Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder 
Executivo Estadual. 

...uma inequívoca aferição do montante será viabilizada após a 
conclusão da apuração em andamento no âmbito do Poder 
Executivo, sob a coordenação da SECONT, revelando-se prematura 
uma ação fiscalizatória específica desse Tribunal para avaliar ou 
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validar as apurações de cada unidade gestora, com a coordenação 
delegada a Secretaria de Estado de Controle e Transparência. 

Desse modo, e com as devidas vênias, revela-se inviabilizada a 
formação de uma linha de raciocínio favorável a formação de um juízo 
quanto à necessidade de ações fiscalizatórias específicas, sem antes 
o Poder Executivo exaurir os procedimentos investigatórios e 
promover a apuração definitiva decorrente das sindicâncias 
administrativas

16
. Essa é a essência, por analogia, do artigo 152, 

caput e § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC n. 
261/2013). Ademais, mesmo na hipótese de se desencadear 
procedimento fiscalizatório nas unidades gestoras envolvidas, não 
haveria tempo hábil para a finalização em face do curto prazo 
constitucional para a apreciação das contas prestadas, em análise. 

No mais, considerando que as contas anuais do Governador do 
Estado, relativas ao exercício de 2014, deram entrada no âmbito 
deste Tribunal em 20/05/2015, e, tendo em vista o exíguo prazo 
constitucional para a emissão do Parecer Prévio sobre as contas, 
dispondo também a Comissão Técnica de um reduzido prazo para a 
análise das contas, com o delineamento previsto no art. 118 do 
Regimento Interno do TCEES, tendo, ainda, o relator 30 (trinta) dias, 
conforme artigo 113 do mesmo Regimento, para a distribuição do seu 
relatório, torna inviabilizado uma concreta e definitiva apuração desse 
fato por esta Comissão. 

...essa matéria será objeto de abordagem no relatório técnico 
resultante da análise das Contas Anuais do Governador do Estado, 
relativas ao exercício de 2014, com os contornos antes delineados. 
(fl. 385 e 387) 

[...] 

 

5.3.12 DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL (ARTIGOS 48, 48-A E 
49 DA LRF) 

[...] 

Em 2014, a análise da transparência na gestão fiscal foi realizada nos 
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) dos Poderes e Órgãos no 3º 
quadrimestre (Processo TC - 1591/2015, TC - 1211/2015, TC - 2324/2015, 
TC - 1715/2015 e TC - 1281/2015), tomando por base o conteúdo 
disponibilizado pelos Poderes e Órgãos nos seus respectivos sites de 
transparência, constatando que ainda há necessidade de aperfeiçoamento 
no nível de informação e de acesso oferecido nos portais de transparência. 
Contudo, houve um avanço no nível de informações disponíveis em 
comparação com a análise anterior (2013). Especificamente quanto ao 
Poder Executivo, recomendou-se que o Relatório de Gestão Fiscal 
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  Registre-se que, ao que tudo indica, a decisão unilateral da Comissão Técnica – mesmo que com o consentimento do 

Conselheiro Relator – de não realizar a ação fiscalizatória determinada pelo Plenário do TCEES não foi submetida à 
reapreciação por parte do órgão máximo de deliberação desta Corte de Contas, deixando de observar, por conseguinte, o 
princípio da paridade das formas, segundo o qual as decisões de um órgão colegiado só podem ser revistas pelo mesmo 
órgão colegiado ou por órgão superior, observando-se o devido processo legal. Ademais, a atuação fiscalizatória 
independente do órgão de controle externo não pode ficar na dependência da conclusão das investigações realizadas pelo 
controle interno, sob pena deste expediente poder ser utilizado para postergar ou inviabilizar a apuração de eventual 
responsabilização dos gestores públicos perante este Tribunal de Contas. 
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Consolidado do Estado (RGF) fosse divulgado no Portal da Transparência 
do Governo do Estado do Espírito Santo. (fl. 413) 

[...] 

7 PREVIDÊNCIA ESTADUAL 

[...] 

7.7 BASE CADASTRAL DE SEGURADOS 

[...] 

Fato ressaltar que, em vista da necessária qualidade da base cadastral de 
segurados do Estado, este Tribunal realizou auditoria (Plano de Fiscalização 
51/2015, constante nos TC n. 2952/2015) que tem como órgão 
jurisdicionado o IPAJM, e contou como objeto de auditoria, aprovado em 
matriz de planejamento, a validação da qualidade da base cadastral dos 
estudos atuariais dos segurados do regime próprio de previdência do 
Estado do Espírito Santo, e, decorrente disso, a verificação da existência 
operacional de gestão atuarial. A temática considerada nessa auditoria foi 
planejada em vista da recomendação citada no Parecer Prévio nº 56/2014 – 
Plenário deste Tribunal, relativo às Contas do Governador 2013 (Processo 
TC n. 3068/2014), para que fosse efetuada a melhoria da qualidade da base 
de dados cadastrais por meio de recadastramentos periódicos dos 
servidores ativos, inativos e pensionistas, a ser realizada pelo Executivo e 
os Poderes, levando em consideração, sobretudo, as informações 
essenciais para o cálculo atuarial. (fl. 476) 

[...] 

7.8 ESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO IPAJM 

[...] 

As recomendações da equipe de auditoria para o objeto foram: Instituir um 
plano de ação para reestruturar o quadro de pessoal do IPAJM, adequando 
as necessidades de cada setor, pois os recursos humanos sustentam os 
pilares do conhecimento técnico da Instituição, a fim de alcançar o eficiente 
desempenho e desenvolvimento dos trabalhos realizados, e formalizar os 
setores existentes, estabelecendo, em dispositivos legais, as funções, 
competências, normas e procedimentos necessários às rotinas dos serviços 
realizados. (fl. 477) 

[...] 

7.15 RECOMENDAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2013 

[...] 

O Parecer Prévio nº 56/2014 – Plenário deste Tribunal, relativo às Contas 
do Governador 2013 (Processo TC n° 3068/2014) apresentou uma 
recomendação na temática de Previdência para que seja efetuada a 
melhoria da qualidade da base de dados cadastrais por meio de 
recadastramentos periódicos dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
a ser realizada pelo Executivo e os Poderes, levando em consideração, 
sobretudo, as informações essenciais para o cálculo atuarial. 

Esta recomendação adveio da verificação de compatibilidade e consistência 
do valor projetado atuarialmente para o resultado previdenciário de 2014, 
com o resultado previdenciário efetivamente ocorrido no exercício de 2013, 
ambos relativos ao Plano Financeiro, no intuito de verificar se, na ocasião, 
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os resultados do cálculo atuarial para 2014 estariam condizentes e próximos 
ao resultado previdenciário apurado em 2013. (fl. 528) 

[...] 

Segundo transcrição da situação verificada pelo relator das Contas do 
Governador de 2013 e discorrida em seu voto, o aporte de recursos 
realizado no exercício de 2013 totalizou o montante de R$ 1.271.959.054,84 
(Poderes, no valor de R$ 167.065.291,92 mais o valor do Executivo, R$ 
1.104.893.762,92), e restou evidenciado que o valor negativo previsto para 
o resultado previdenciário no Demonstrativo da Projeção Atuarial para 2014 
(R$ 828.741.096,39) correspondeu a 65,15% do aporte realizado pelo Ente 
em 2013 (R$ 1.271.959.054,84), ou seja, o resultado previdenciário previsto 
para 2014 estaria subestimado atuarialmente em relação à real demanda 
previdenciária apurada do exercício de 2013, frente à distorção da 
proporção entre o resultado previdenciário previsto e o aporte de recursos . 
Sabendo-se que o total do resultado previdenciário corresponde ao 
montante apurado para receitas menos despesas previdenciárias somado 
ao aporte de recursos, no caso analisado, considerando só o montante 
aportado em 2013, foi ainda superior ao total do resultado previdenciário 
dimensionado atuarialmente para o ano seguinte (2014), evidenciando-se 
com isso, um descompasso na projeção atuarial para 2014. Essa 
constatação ensejou a recomendação pela melhoria da qualidade da base 
de dados cadastrais de segurados da Previdência Estadual. (fl. 530) 

[...] 

Percebe-se pelo resultado do Quadro 7.08, anterior, que, em relação ao 
exercício de 2014, houve uma melhoria em relação ao dimensionamento 
atuarial do resultado previdenciário, observada essa questão quando, o 
valor do resultado previdenciário atuarial previsto para 2015 (R$ 
1.665.312.978,90) no Demonstrativo de Projeção Atuarial de 2014 (Anexo 
10), foi o dobro do resultado previdenciário atuarial previsto para 2014 (R$ 
828.741.096,39), constante do mesmo demonstrativo, só que referente a 
2013. Já em relação à proporção entre o resultado previdenciário, previsto 
para 2015 no Demonstrativo da Projeção Atuarial de 2014 (R$ 
1.665.312.978,90), e o Aporte de Recursos exigido para 2014, aquele 
correspondeu a 112,04% do aporte (R$ 1.486.310.996,34), ou seja, a 
previsão atuarial de resultado previdenciário foi 12,04% superior ao aporte 
realizado no exercício de 2014, ponto este detectado como distorção da 
projeção atuarial. Reavaliando então os resultados de 2014 em relação à 
recomendação apresentada para essa temática de previdência, pode-se 
considerar que houve uma readequação atuarial da projeção do resultado 
previdenciário em razão da demanda previdenciária atual. (fl. 531) 

[...] 

8 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

[...] 

8.3 CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO ANEXO 11 – RELATÓRIO 
E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO 

[...] 

8.3.1 ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

[...] 
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8.3.1.2 Verificação das Auditorias Realizadas, Irregularidades 
Constatadas e Deliberações 

[...] 

Entre as ações resultantes das auditorias desenvolvidas pelo órgão central 
de controle interno, constata-se que as irregularidades ou impropriedades 
de natureza contábil, orçamentária e financeira detectadas foram objeto de 
proposição e recomendação de alerta aos administradores dos órgãos e 
entidades vinculadas à Administração pública estadual para adequarem-se 
às normas específicas e fortalecerem os procedimentos relacionados aos 
seus controles internos. (fl. 544) 

[...] 

8.3.1.3 Verificação da Análise do Parecer Conclusivo 

O Anexo 11 – Relatório e Parecer Conclusivo do órgão central do sistema 
de controle interno da Instrução Normativa TC 33, de 16 de dezembro de 
2014, exige, em seu item 5 – Parecer Conclusivo - que os responsáveis pelo 
órgão central do sistema de controle interno emitam opinião sobre a 
prestação de contas do Governador do Estado apresentada ao Poder 
Legislativo de forma conclusiva, no que se refere à posição orçamentária, 
financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício findado. 

Apesar de o ato exigir do órgão central do sistema de controle interno o 
parecer opinando conclusivamente sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Chefe do Poder Executivo Estadual para fins de elaborar o 
Parecer Prévio no TCEES, vê-se, no entanto, que a equipe responsável 
pela preparação do relatório de controle interno se absteve de emitir parecer 
conclusivo, na forma exigida pelo Anexo 11 da Instrução Normativa 33/14, e 
se limitou a fazer referência às constatações identificadas nas 
demonstrações financeiras consolidadas, nos termos que se seguem: 

[...] 

As análises e auditorias realizadas, nas contas do Governo do Estado 
relativas ao exercício de 2014, com base no Anexo 11 da Instrução 
Normativa TCCES nº 28, permitem as seguintes constatações: 

a) No Balanço Orçamentário, o desequilíbrio causado no confronto da 
previsão atualizada da receita com a dotação atualizada, pela 
utilização de superávit financeiro e reabertura de créditos adicionais, 
no valor de R$ 1.411.127 mil, conforme o MCASP 5ª edição, não 
deveria ser registrado no campo do déficit, pois, o balanço deveria 
ficar em situação de desequilíbrio nesse montante; 

b) As transações e os saldos recíprocos entre entidades do Governo 
do Estado, assim como a participação na empresa estatal 
dependente (CEASA), não foram excluídos das demonstrações 
contábeis consolidadas, que foram publicadas; 

c) Ausência de inclusão no demonstrativo da despesa com pessoal 
(metodologia do Poder Executivo) dos gastos relativos à substituição 
de mão-de-obra decorrente de contratos com as Organizações 
Sociais (OS) e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP). Esse fato carece de estudos e interpretação jurídica 
complementar, já comunicado a SEFAZ, quando das análises dos 
Relatórios da Gestão Fiscal, quadrimestrais; 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Procuradoria Especial de Contas 
 

 

  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

                                                Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600 

24 

d) Extrapolação do limite de alerta10 da despesa com pessoal 
(metodologia do TCEES, que inclui o aporte financeiro dos demais 
poderes no gasto com pessoal do Poder Executivo), sendo emitido 
PARECER DE ALERTA ao Poder Executivo por meio do Ofício PTC. 
DIL. Nº 109/2015 que encaminha Decisão TC 1265/2015 – Plenário, 
relativa à análise do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre 
de 2014; 

e) Descumprimento do o art. 42 da LRF em R$ 27.813.173,55 
(metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional – STN), caso 
permaneça o montante de R$ 295 milhões sem cobertura de 
empenho, que está em fase de conclusão das sindicâncias abertas 
pelas Unidades Gestoras; 

f) Descumprimento do Resultado Primário em R$ 23.565.752,78, 
superando o limite estabelecido na LDO de R$ 471.020.000,00 
negativos. 

Por fim, caso se confirme o montante de 295 milhões de despesas 
sem empenho, alguns índices serão alterados, podendo afetar alguns 
positivamente e outros negativamente. (fl. 545 e 546) 

[...] 

10 CONCLUSÃO TÉCNICA 

[...] 

10.3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

10.3.1 LDO 2013 

A avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo do 
Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2014, contidas na Lei nº 
10.067 de 07 de agosto de 2013, permitem as seguintes constatações (fl. 
552): 

[...] 

Recomenda-se, na elaboração das próximas LDO´s, nos termos acatados 
pela Decisão TC-7727/2014 – Plenário, prolatada nos autos do Processo TC 
- 1224/2014 (relativo à análise da LDO do exercício 2014): 

 a inclusão da Defensoria Pública ao estabelecer o prazo para a entrega 
dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, conforme 
determina o artigo 168 da Constituição Federal (redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e o artigo 153 da Constituição 
Estadual (redação dada pela EC nº 77, de 17.4.2012- DOE 19.4.2012). 

 que nas situações em que haja necessidade de ajustes das metas fiscais 
na Lei Orçamentária, restem consignadas de forma expressa e 
inequívoca, quais foram as alterações da conjuntura nacional e estadual 
e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas 
e despesas, do comportamento da execução dos orçamentos do ano 
anterior e de modificações na legislação que afetaram os parâmetros 
estabelecidos na LDO, ocasionando ajustes. 

 seja informado o PIB estadual estimado e realizado em nota explicativa 
do demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 
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exercício anterior) do Anexo de Metas Fiscais conforme modelo proposto 
pela STN. 

 seja incluído no Anexo de Metas Fiscais uma explanação mais detalhada 
a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas anuais para 
demonstrar com clareza como os valores das metas anuais foram 
obtidos, acompanhado de análise dos itens que representam parâmetros 
básicos para se chegar aos valores apresentados como metas, como a 
taxa de juros, os indicadores de atividade econômica e os objetivos da 
política fiscal do estado, conforme orientações do Manual de 
Demonstrativos Fiscais, 5ª edição. 

Recomenda-se, ainda, nos termos acatados pela Decisão TC-7727/2014 – 
Plenário, prolatada nos autos do Processo TC - 1224/2014 (relativo à 
análise da LDO do exercício 2014), que, no prazo de cento e oitenta dias 
após o encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 
transparência, inclusive por meio eletrônico dos benefícios e incentivos 
fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 
imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 
incidentes sobre bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 
da Constituição Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, 
inciso I, da LRF. (fl. 558 e 559) 

10.3.2 LOA 2013 

A avaliação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Governo do Estado do 
Espírito Santo, relativa ao exercício de 2014 (Lei nº 10.164 de 3 de janeiro 
de 2014), permitem as seguintes constatações: (fl. 559) 

[...] 

Recomenda-se, ainda, na elaboração das próximas LOAs, nos termos 
acatados pela Decisão TC-1084/2015 – Plenário, prolatada nos autos do 
Processo TC-1223/2014 (relativo à análise da LOA do exercício 2014): 

 que inclua a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, no 
mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e 
modalidade de aplicação, em atendimento às disposições contidas no 
art. 6º da Portaria Interministerial STN/MPOG nº 163/2001. 

 que o projeto de lei orçamentária seja acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no art. 165, 
§ 6º, da CF e art. 150, § 6º, da CE. 

Recomenda-se, ainda, nos termos acatados pela Decisão TC-1084/2015 – 
Plenário, prolatada nos autos do Processo TC-1223/2014 (relativo à análise 
da LOA do exercício 2014), que, no prazo de cento e oitenta dias após o 
encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 
transparência, inclusive por meio eletrônico, dos benefícios e incentivos 
fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 
imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 
incidentes sobre bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 
da Constituição Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, 
inciso I, da LRF. (fl. 564 e 565) 

[...] 

10.4 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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[...] 

BALANÇO PATRIMONIAL 

[...] 

 O Parecer Prévio TC-056/2014 na prestação de contas anual do 
Governador, referente ao exercício de 2013, recomendou “o registro de 
ajustes da dívida ativa de acordo com os princípios e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP”. A 
Nota explicativa nº 9 ao Balanço Patrimonial (arquivo 01-05-BALPAT-01) 
informou que o Governo do Estado desenvolveu a metodologia de 
cálculo e registrou o ajuste a valor recuperável da perda de dívida ativa. 
Tendo em vista que a Sefaz fez o cálculo do ajuste da dívida ativa a 
valor recuperável com base na orientação contida no MPCASP, 
consideramos atendida a recomendação do Parecer Prévio TC - 
056/2014; (fl. 571) 

[...] 

Por fim, considerando o que dispõe o artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei 
Complementar n. 621/12 e artigo 207, inciso V, da Resolução TC n. 261/13, 
recomendamos o que se segue: 

1) Que as Demonstrações Contábeis Consolidadas de 2015 e os quadros 
complementares às demonstrações financeiras sejam publicados na 
imprensa oficial, conforme dispõe a Norma de Contabilidade – NBCT 16.6; 

2) Caso as contratações de despesas sem prévio empenho e/ou com 
insuficiência de dotação orçamentária realizadas pelas diversas Unidades 
Gestoras se confirmem, que: 

a) após a conclusão das sindicâncias e confirmação dos valores 
contratados, reconhecer as despesas ocorridas indevidamente e 
regularizá-las contabilmente no Sigefes – Sistema Integrado de Gestão 
das Finanças Públicas do Espírito Santo , em 2015, conforme orienta a 
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 23, aprovada pela 
Resolução CFC 1.179/09; 

b) a regularização dos valores seja acompanhada pelo órgão central do 
sistema de controle interno do Governo do Estado. 

3) Em relação à depreciação, exaustão e amortização acumuladas, que os 
critérios para os cálculos sejam divulgados de forma detalhada em notas 
explicativas a partir da demonstração contábil do exercício de 2015, 
conforme orienta o item 16 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 
16.9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136/08; 

4) Em relação aos 29 (vinte e nove) processos ainda pendentes de provisão 
contábil, referentes aos “precatórios da trimestralidade”, que, caso as ações 
não tenham tramitado em julgado, com parecer favorável ao Estado, até o 
termino do exercício de 2015, que a informação conste das notas 
explicativas às demonstrações financeiras do exercício de 2015, conforme 
orienta o Princípio Contábil da Prudência e a Norma Brasileira de 
Contabilidade - NBC TG 25 (R1). (fl. 575 e 576) 

[...] 

10.5 LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 – LRF 

[...] 
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10.5.2 RELATÓRIO GESTÃO FISCAL – RGF 

[...] 

 em 2014, o Poder Executivo estadual aplicou 44,82% (R$ 
5.288.335.391,06) da RCL em despesa com pessoal, respeitando o 
limite legal de 49% (R$ 5.781.161.425,93) estabelecido para o Poder 
Executivo estadual, em consonância com o artigo 20, inciso II, alínea “c”, 
da LRF, e o limite prudencial de 46,55% (R$ 5.492.103.354,63), em 
conformidade com o § único do artigo 22 da LRF. Contudo, encontra-se 
acima do “limite” de Alerta de 44,10% (R$ 5.203.045.283,34), conforme 
disposto no inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF. Registre-se que foi 
encaminhado “Alerta” ao Poder Executivo no 2º quadrimestre, conforme 
Processo TC-9144/2014 (Decisão TC-1265/2015 - Plenário), e na análise 
do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2014, foi 
recomendada a emissão de “Alerta”, conforme Processo TC - 1591/2015. 
(fl. 584) 

[...] 

 em 2014, a análise da transparência na gestão fiscal foi realizada nos 
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) dos Poderes e Órgãos relacionados 
no art. 20 da LRF no 3º quadrimestre (Processo TC-1591/2015, TC-
1211/2015, TC-2324/2015, TC-1715/2015 e TC-1281/2015), tomando 
por base o conteúdo disponibilizado pelos Poderes e Órgãos nos seus 
respectivos sites de transparência, constatando que ainda há 
necessidade de aperfeiçoamento no nível de informação e de acesso 
oferecido nos portais de transparência. Contudo, houve um avanço no 
nível de informações disponíveis em comparação com a análise anterior 
(2013). Especificamente quanto ao Poder Executivo, recomendou-se que 
o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do Estado (RGF) fosse 
divulgado no Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito 
Santo. (fl. 588) 

[...] 

10.7 PREVIDÊNCIA ESTADUAL 

[...] 

O Parecer Prévio nº 56/2014 – Plenário deste Tribunal, relativo às Contas 
do Governador 2013 (Processo TC n° 3068/2014) apresentou uma 
recomendação na temática de Previdência. Reavaliando então os 
resultados de 2014 pode-se considerar que foi houve uma readequação 
atuarial da projeção do resultado previdenciário em razão da demanda 
previdenciária atual. (fl. 598) 

[...] 

10.8 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

[...] 

Assim, com base nesses aspectos de natureza contábil, financeira, 
patrimonial e fiscal, o órgão central do sistema de controle interno está 
licenciado para emitir parecer sobre a prestação anual de contas oferecida 
pelo Governador do Estado de forma que, conclusivamente, poderia garantir 
a opinião de que as demonstrações financeiras consolidadas se apresentam 
adequadamente, adequadamente com ressalvas ou inadequadamente a 
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posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício 
a que se refere. 

No entanto, o que se averígua no relatório apresentado pelo órgão central 
do sistema de controle interno do Governo do Estado é uma referência às 
constatações e/ou ressalvas apuradas por ocasião do exame levado a efeito 
nos atos e fatos administrativo-contábeis, econômico-patrimoniais e 
financeiros consolidados nos balanços gerais do Estado do Espírito Santo 
no exercício financeiro de 2014, de forma que o parecer conclusivo não 
atendeu o Anexo 11 da Instrução Normativa TC 33/2014, porque a equipe 
responsável pela elaboração do relatório de controle interno absteve-se de 
opinar de maneira conclusiva sobre as contas prestadas pelo Governador 
do Estado no exercício de 2014. 

Com relação ao subitem 8.3.1.1 Verificação dos Procedimentos de Controle 
deste relatório, propõe-se ao Plenário a recomendação (Artigo 1º, inciso 
XXXVI, da Lei Complementar 621/12 c/c artigo 207, inciso V, da Resolução 
TC 261/13) dos responsáveis pela elaboração do relatório e parecer 
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno quanto 
à obrigatoriedade de avaliar todos os procedimentos de controle adotados 
pelo Governo do Estado, na forma do Anexo 11 da Instrução Normativa TC 
33/04, por ocasião do envio ao TCEES das futuras prestações de contas. (fl. 
588 e 599) 

2.2 Pontos Omissos e Contraditórios do Parecer Prévio TC 50/2015 

Os pontos omissos e contraditórios identificados pelo Parquet de Contas no Parecer 

Prévio TC 50/2015, considerando todas as peças que lhe serviram de fundamento 

(Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/5015, Parecer do Ministério 

Público de Contas PPJC 3684/2015 e Votos do Conselheiro Relator e dos demais 

membros do TCEES), foram agrupados em quatro tópicos distintos, adotando-se 

como critério de agrupamento a natureza em comum das recomendações que 

deixaram de ser incluídas no Parecer Prévio, a saber: 

1. Recomendação Expressamente Proposta pelo MPC, Acolhida à 

Unanimidade pelo Plenário, mas Não Incluída no Parecer Prévio; 

2. Recomendações Expressamente Propostas pela Comissão Técnica, 

Acolhidas à Unanimidade pelo Plenário, mas Não Incluídas no Parecer 

Prévio; 
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3. Recomendações Logicamente Advindas de Irregularidades Identificadas 

pela Comissão Técnica, Demonstradas no Relatório Técnico das Contas 

do Governador, Não Incluídas no Parecer Prévio; e 

4. Recomendações e Alertas Expedidos pelo TCEES ao Longo de 2014 nos 

Demais Processos da Governadoria (LDO, LOA, RREO e RGF), Não 

Registrados no Parecer Prévio. 

2.2.1 Recomendação Expressamente Proposta pelo MPC, Acolhida à 

Unanimidade pelo Plenário, mas Não Incluída no Parecer Prévio 

No que concerne à análise da gestão do regime próprio de previdência social 

(RPPS) dos servidores estaduais, a Comissão Técnica de Análise das Contas do 

Governador constatou a existência de pelo menos três unidades gestoras do RPPS, 

em afronta ao que preconiza o art. 40, § 20, da Constituição Federal17, conforme 

registrado no Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015 (fl. 463 e 

464): 

7.3 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo, 
legalmente designado pela sigla IPAJM, sendo entidade autárquica, com 
personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, é responsável, 
como Gestor Único pela administração do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo. 

A Emenda Constitucional nº 41/2003 vedou a existência de mais de uma 
unidade gestora do RPPS, em cada ente estatal, ressalvado o regime de 
previdência dos servidores militares. Essa inovação teve por objetivo 
conceder uniformidade ao RPPS de cada ente, evitando que, por meio da 
criação ou aplicação diferenciada de regras, se criem privilégios em favor de 
Poderes, órgãos ou categorias, além de possibilitar o desenvolvimento de 
uma estrutura administrativa com maior grau de especialização, 

                                                 
17

  Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
[...] 
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos 
efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 
3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Procuradoria Especial de Contas 
 

 

  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

                                                Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600 

30 

profissionalização e capacitação técnica, tanto no que se refere à 
concessão dos benefícios como à gestão dos recursos previdenciários. 

Referente a esta questão, fato comentar a existência de processos judiciais, 
movidos pelas associações dos magistrados do Tribunal de Justiça 
(processo 024.04.019300-5) e dos membros do Ministério Público do Estado 
(processo 024.04.020151-9), que visaram manter, junto ao TJ e ao MP, o 
controle e a gerência dos inativos destes órgãos. 

Como já comentado, a LC 282/2004 conferiu ao Instituto a atribuição 
constitucional de gestor único de previdência estadual, inclusive das 
carreiras do Ministério Público e dos Magistrados, bem como os respectivos 
pensionistas. 

Essas demandas judiciais questionaram o dispositivo legal que instituiu o 
IPAJM como órgão único para gerir a previdência social dos servidores 
estaduais, argumentando que isso interferiria na autonomia administrativa e 
financeira dos órgãos. A pretensão seria manter no Poder Judiciário 
Estadual e no Ministério Público a gestão da previdência de seus inativos e 
pensionistas. 

Essa alternativa jurídica vai de encontro ao texto constitucional ao 
possibilitar a existência de mais de um órgão para gerir a previdência social 
dos servidores do estado do Espírito Santo, além de impedir a transparência 
de informações concernentes ao pagamento de benefícios previdenciários. 

Somente com a Unidade Gestora Única, responsável pela concessão, 
pagamento e manutenção dos benefícios, será possível assegurar que as 
regras de cálculo, concessão e reajustamento serão aplicadas de modo 
uniforme para os servidores de todos os órgãos, categorias e Poderes. 
Enquanto os benefícios continuarem sendo concedidos e pagos 
descentralizadamente, poderá haver maior margem para erros, privilégios e 
fraudes. Dessa forma, a fragmentação e a heterogeneidade sob os 
aspectos legal e institucional, com a existência de diferentes regras entre 
poderes, órgãos e categorias profissionais, prejudicam a administração e a 
transparência do sistema. 

 

Esse fato já havia sido sinalizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 

Estado do Espírito Santo (IPAJM), em ofício remetido pela autarquia previdenciária a 

este órgão ministerial, e tratado no Requerimento18 de inclusão de pontos na análise 

da prestação de contas do governador do Estado (fl. 881 a 890), formulado pelo 

Ministério Público de Contas em 07 de maio de 2015 e autuado como Processo TC 

6099/2015, verbis: 

                                                 
18

  Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/ministerio-publico-de-contas-opina-pela-desaprovacao-das-contas-de-2014-do-

governador-do-estado/. Acesso em: 20 ago. 2015. 

http://www.mpc.es.gov.br/ministerio-publico-de-contas-opina-pela-desaprovacao-das-contas-de-2014-do-governador-do-estado/
http://www.mpc.es.gov.br/ministerio-publico-de-contas-opina-pela-desaprovacao-das-contas-de-2014-do-governador-do-estado/
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Sensibilizado com os reflexos prejudiciais para o Estado do Espírito Santo, 

decorrentes da permanência da gestão fragmentada do RPPS dos servidores 

públicos, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 3684/2015, 

exarado no Processo TC 6016/2015, pleitou ao TCEES a expedição de 

recomendação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual nos seguintes 

termos (fl. 792 e 793): 

3.3.4 Recomende ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual 

a) Que, considerando a análise da gestão do regime próprio de previdência 
social (RPPS) dos servidores estaduais realizada pela Comissão Técnica (fl. 
463), a qual constatou violação ao texto constitucional decorrente da gestão 
descentralizada do RPPS por parte do Poder Judiciário e do Ministério 
Público Estadual em relação aos seus servidores inativos e pensionistas

19
 

(fl. 463 e 464), privilégio legalmente obtido mediante ações judiciais 
promovidas por associações de direito privado

20
 representativas dos 

membros ativos e inativos do Poder Judiciário e do Ministério Público 
(processos 024.04.019300-5 e 024.04.020151-9), situação que confirma os 
fatos registrados em ata pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado do Espírito Santo (IPAJM) no final de 2014 (doc. 1), reavaliem a 
permanência da gestão fragmentada do RPPS em relação a seus 
servidores inativos e pensionistas, reunificando a gestão única com o 
IPAJM, conforme preceitua o art. 40, § 20, da Constituição Federal

21
, sob 

                                                 
19

  “Referente a esta questão, fato comentar a existência de processos judiciais, movidos pelas associações dos magistrados 

do Tribunal de Justiça (processo 024.04.019300-5) e dos membros do Ministério Público do Estado (processo 
024.04.020151-9), que visaram manter, junto ao TJ e ao MP, o controle e a gerência dos inativos destes órgãos. 
Como já comentado, a LC 282/2004 conferiu ao Instituto a atribuição constitucional de gestor único de previdência 
estadual, inclusive das carreiras do Ministério Público e dos Magistrados, bem como os respectivos pensionistas. 
Essas demandas judiciais questionaram o dispositivo legal que instituiu o IPAJM como órgão único para gerir a previdência 
social dos servidores estaduais, argumentando que isso interferiria na autonomia administrativa e financeira dos órgãos. A 
pretensão seria manter no Poder Judiciário Estadual e no Ministério Público a gestão da previdência de seus inativos e 
pensionistas. 
Essa alternativa jurídica vai de encontro ao texto constitucional ao possibilitar a existência de mais de um órgão para gerir a 
previdência social dos servidores do estado do Espírito Santo, além de impedir a transparência de informações 
concernentes ao pagamento de benefícios previdenciários. 
Somente com a Unidade Gestora Única, responsável pela concessão, pagamento e manutenção dos benefícios, será 
possível assegurar que as regras de cálculo, concessão e reajustamento serão aplicadas de modo uniforme para os 
servidores de todos os órgãos, categorias e Poderes. Enquanto os benefícios continuarem sendo concedidos e pagos 
descentralizadamente, poderá haver maior margem para erros, privilégios e fraudes. Dessa forma, a fragmentação 
e a heterogeneidade sob os aspectos legal e institucional, com a existência de diferentes regras entre poderes, 
órgãos e categorias profissionais, prejudicam a administração e a transparência do sistema.” (grifou-se) 

20
  A rigor, associação de direito privado representativa de servidores públicos não possui legitimidade para pleitear 

judicialmente alteração da estrutura administrativa do Estado, consistente na transferência parcial da gestão do RPPS para 
instituição distinta do gestor único assegurado pela Constituição Federal. Cabe-lhe, tão-somente, insurgir-se contra 
possíveis irregularidades praticadas no âmbito da atividade administrativa desempenhada pelo gestor único, no caso, o 
IPAJM. A mudança pretendida constitui prerrogativa do constituinte derivado, mediante processo legislativo de alteração da 
Carta da República a ser conduzido perante o Congresso Nacional. Logo, nem mesmo o legislador estadual poderia 
promover tamanha transformação, mesmo a partir de projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, a quem cabe, com 
exclusividade, gerir a previdência dos servidores públicos do ente da federação, incluindo todos os Poderes. 

21
  Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
[...] 
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pena de que sujeitar o Estado do Espírito Santo à não emissão do 
Certificado de Regularidade Previdenciárias (CRP) previsto no art. 5º, inciso 
IV, da Portaria MPS nº 204/2008

22
, exigido para recebimento de 

transferências voluntárias de recursos pela União, bem como para a 
celebração de acordos, contratos, convênios, ajustes e recebimento de 
empréstimos, dentre outros importante benefícios listados no art. 4º da 
mencionada portaria

23
. 

Devido à gravidade do fato, essa proposição de recomendação restou acolhida pelo 

Plenário do TCEES nos termos do Voto do Conselheiro Relator Sergio Manoel 

Nader Borges (fl. 1978): 

A respeito das recomendações elaboradas pelo Parquet, ao Poder 
Judiciário e ao Ministério Público Estadual, conforme subitem 3.3.4 do 
Parecer Ministerial, vale dizer: 

Considerando os apontamentos do RTCG 01/2015 acerca da gestão 
previdenciária (fl. 463), em que pese a existência de decisões judiciais que 
autorizem as circunstâncias que possam representar a gestão fragmentada 
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, aquiesço com a 
proposta de recomendação contida no subitem 3.3.4, alínea “a” 
formulada pelo Ministério Público Especial de Contas. 

Ocorre que, por ocasião da redação do Parecer Prévio TC 50/2015, o conteúdo da 

recomendação referente ao subitem 3.3.4, alínea “a”, extraída do Parecer PPJC 

3684/2015 e aprovada à unanimidade pelo Plenário do TCEES, foi substituído pelo 

conteúdo de um dos pedidos finais direcionados a esta Corte de Contas – 

especificamente o do item 3.4, “b”, “i”24 –, de teor completamente distinto daquele 

aprovado por ocasião da apreciação das contas do governador: 

                                                                                                                                                         
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos 
efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 
3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

22
  Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinará o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos 

critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS: 
[...] 
IV - existência de apenas um RPPS e uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo; 

23
  Art. 4º O CRP será exigido nos seguintes casos: 

I - realização de transferências voluntárias de recursos pela União; 
II - celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais 
e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 
III - liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e 
IV - pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em razão do disposto na Lei nº 
9.796, de 5 de maio de 1999. 
[...] 

24
  3.4 PEDIDOS FINAIS 

Por fim, o Ministério Público de Contas pede a este egrégio Tribunal de Contas que: 
[...] 
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PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6016/2015, 
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, em Sessão Especial realizada no dia dezesseis de julho de 
dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, 
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que incluiu nos fundamentos de 
seu voto as manifestações dos demais Conselheiros: 

1. Rejeitar as preliminares: 1.1) quanto à necessidade de submeter a 
julgamento Plenário o Processo TC-6099/15 (que trata de requerimento de 
inclusão de itens na análise das contas anuais do Governador, relativas ao 
exercício de 2014, que versam sobre o limite constitucional de aplicação em 
ensino e abertura de créditos suplementares para coberturas de despesas 
previdenciárias) e 1.2) quanto a necessidade de sobrestar a apreciação dos 
presentes autos, interrompendo o prazo para emissão do Parecer Prévio, 
haja vista a desnecessidade de complementação do processo e de se 
aguardar o relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito 
instaurada pela Assembleia Legislativa para aferir possíveis irregularidades 
na emissão de empenhos pelo Executivo em 2014, bem como não ser 
necessária a reabertura da instrução processual ; 

2. Recomendar à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a 
APROVAÇÃO das Contas prestadas pelo Governador do Estado do 
Espírito Santo, Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande, 
referentes ao exercício de 2014, nos termos do artigo 71, inciso I da 
Constituição Estadual c/c os artigos 72 e 80, inciso I, da Lei Complementar 
Estadual nº 621/2012, bem como os artigos 105 e 118, caput, do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 

3. Recomendar a proposição contida no subitem 3.3.4, alínea “a” do 
parecer do Ministério Público Especial de Contas, qual seja: para que o 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo promova a transparência no 
exercício da atividade de controle externo, disponibilizando, no seu portal, a 
íntegra dos documentos que compuseram as Prestações de Contas do 
Governador do Estado dos exercícios de 2010 a 2014 e seguintes; 

4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

Portanto, não há dúvidas de que a redação do Parecer Prévio TC 50/2015 não 

guarda sintonia com o que consta no Voto do Conselheiro, acolhido à unanimidade 

pelo Plenário do TCEES, devendo ser corrigida mediante inclusão da recomendação 

proposta pelo MPC no item 3.3.4, alínea “a”, do Parecer PPJC 3684/2015. 

 

                                                                                                                                                         
b) Diante do objetivo desta colenda Corte de Contas de promover o aprimoramento contínuo da análise das prestações de 
contas de governo e considerando o grande número de pontos imprescindíveis ao adequado julgamento por parte do 
parlamento estadual que, até o presente momento, deixaram de ser apreciados pelo órgão de controle interno do Poder 
Executivo e pelo TCEES na prestação de contas em exame, este órgão ministerial recomenda ao Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo que: 

i. Como forma de promover a transparência no exercício da atividade de controle externo, passe a disponibilizar no 
portal da TCEES, a íntegra dos documentos que compuseram as Prestações de Contas do Governador dos exercícios 
de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e seguintes; 
[...] 
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2.2.2 Recomendações Expressamente Propostas pela Comissão Técnica, 

Acolhidas à Unanimidade pelo Plenário, mas Não Incluídas no Parecer Prévio 

Cotejando-se a redação do Parecer Prévio TC 50/2015 (fl. 2214 a 2217) com os 

termos do Voto do ilustre Relator (fl. 1832 a 1982) e do Relatório Técnico das Contas 

do Governador RTCG 01/2015 (fl. 21 a 601), constata-se que nenhuma das 

recomendações formuladas pela Comissão Técnica de Análise das Contas do 

Governador foi incluída no Parecer Prévio. Essa omissão contradiz o que fora 

decidido à unanimidade pelo Plenário do TCEES na sessão realizada em 16 de julho 

de 2015: acolher in totum o Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 

01/2015, podendo acarretar a reiteração das irregularidades que lhes deram origem 

nos próximos exercícios. 

Além da recomendação específica pela aprovação das contas dirigida à ALES, o 

Parecer Prévio 50/2015 se limitou a incluir em sua parte dispositiva apenas uma 

recomendação proposta pelo MPC (fl. 2215), endereçada ao próprio Tribunal de 

Contas: 

3. Recomendar a proposição contida no subitem 3.3.4, alínea “a” do 
parecer do Ministério Público Especial de Contas, qual seja: para que o 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo promova a transparência no 
exercício da atividade de controle externo, disponibilizando, no seu portal, a 
íntegra dos documentos que compuseram as Prestações de Contas do 
Governador do Estado dos exercícios de 2010 a 2014 e seguintes; 

Ressalte-se que, conforme demonstrado no item anterior, a recomendação proposta 

pelo Parquet de Contas, acolhida à unanimidade pelo Plenário, não foi a que restou 

incluída no Parecer Prévio 50/2015, revelando a necessidade de se promover a 

adequação da sua redação. 

Conquanto o Plenário do TCEES tenha seguido à unanimidade o Voto do ilustre 

Relator, o qual, por sua vez, acolheu in totum todos os termos do Relatório Técnico 

das Contas do Governador RTCG 01/2015, a redação do Parecer Prévio olvidou-se 

de consignar os contundentes apontes feitos pela Comissão Técnica, trazidos à luz 
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por meio destes Embargos de Declaração no intuito de preservar a coerência da 

deliberação plenária objurgada. 

Com fulcro no detalhamento analítico do Relatório Técnico das Contas do 

Governador RTCG 1/2015, foi possível identificar pelo menos dezessete 

recomendações expressamente formuladas pela Comissão Técnica, porém não 

contempladas no Parecer Prévio TC 50/2015: 

a) Que, para as futuras prestações de contas anuais do Governador do 

Estado, as informações inerentes à depreciação, exaustão e amortização 

acumuladas, consignadas no Imobilizado do Balanço Patrimonial, sejam 

detalhadas nas Notas Explicativas à demonstração contábil, (fl. 282 e 

283); 

b) Que, caso as ações judiciais não tenham transitado em julgado, com 

parecer favorável ao Estado, até o termino do exercício de 2015, o Estado 

faça constar, das Notas Explicativas aos demonstrativos contábeis desse 

ano, do Balanço Patrimonial, informações a respeito dos precatórios da 

trimestralidade, tendo em vista se tratar de uma contingência passiva com 

provável realização, conforme determina a Norma Contábil NBC TG 25. (fl. 

290); 

c) Que, para as futuras prestações de contas anuais - o anexo “Quadro do 

superávit/déficit financeiro”, que integra e complementa o Balanço 

Patrimonial, seja publicado na imprensa oficial, conforme dispõe o item 11, 

alínea “a” da Norma Brasileira de Contabilidade – NBCT 16.6 – 

Demonstrações Contábeis (fl. 294); 

d) A inclusão da Defensoria Pública na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) ao estabelecer o prazo para a entrega dos recursos 

correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 

suplementares e especiais, conforme determina o artigo 168 da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
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2004) e o artigo 153 da Constituição Estadual (redação dada pela EC nº 

77, de 17.4.2012- DOE 19.4.2012). (fl. 558); 

e) Que, na elaboração das próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

nas situações em que tenha havido necessidade de ajustes das metas 

fiscais na Lei Orçamentária, restem consignadas de forma expressa e 

inequívoca, quais foram as alterações da conjuntura nacional e estadual e 

dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e 

despesas, do comportamento da execução dos orçamentos do ano 

anterior e de modificações na legislação que afetaram os parâmetros 

estabelecidos na LDO, ocasionando ajustes. (fl. 558); 

f) Que, na elaboração das próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

seja informado o PIB estadual estimado e realizado em nota explicativa do 

demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 

anterior) do Anexo de Metas Fiscais conforme modelo proposto pela STN. 

(fl. 559); 

g) Que, na elaboração das próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

seja incluído no Anexo de Metas Fiscais uma explanação mais detalhada 

a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas anuais para 

demonstrar com clareza como os valores das metas anuais foram obtidos, 

acompanhado de análise dos itens que representam parâmetros básicos 

para se chegar aos valores apresentados como metas, como a taxa de 

juros, os indicadores de atividade econômica e os objetivos da política 

fiscal do estado, conforme orientações do Manual de Demonstrativos 

Fiscais, 5ª edição. (fl. 559); 

h) Nos termos acatados pela Decisão TC-7727/2014 – Plenário, prolatada 

nos autos do Processo TC - 1224/2014 (relativo à análise da LDO do 

exercício 2014), que, no prazo de cento e oitenta dias após o 

encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 
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transparência, inclusive por meio eletrônico dos benefícios e incentivos 

fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 

imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 

incidentes sobre bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 

da Constituição Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-

A, inciso I, da LRF25. (fl. 559); 

i) Nos termos acatados pela Decisão TC-1084/2015 – Plenário, prolatada 

nos autos do Processo TC - 1223/2014 (relativo à análise da LOA do 

exercício 2014), que inclua a discriminação da despesa, quanto à sua 

natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de 

despesa e modalidade de aplicação, em atendimento às disposições 

contidas no art. 6º da Portaria Interministerial STN/MPOG nº 163/2001. (fl. 

565); 

j) Nos termos acatados pela Decisão TC-1084/2015 – Plenário, prolatada 

nos autos do Processo TC - 1223/2014 (relativo à análise da LOA do 

exercício 2014), que o projeto de lei orçamentária seja acompanhado de 

demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas 

decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no 

art. 165, § 6º, da CF e art. 150, § 6º, da CE. (fl. 565);  

k) Nos termos acatados pela Decisão TC-1084/2015 – Plenário, prolatada 

nos autos do Processo TC-1223/2014 (relativo à análise da LOA do 

exercício 2014), que, no prazo de cento e oitenta dias após o 

encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 

transparência, inclusive por meio eletrônico, dos benefícios e incentivos 

fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 

imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 

                                                 
25

  Essa mesma irregularidade foi constatada pela Comissão Técnica no exercício de 2013 e consignada no relatório técnico 

das contas do governador respectivo. 
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incidentes sobre bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 

da Constituição Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-

A, inciso I, da LRF. (fl. 565); 

l) Que as Demonstrações Contábeis Consolidadas de 2015 e os quadros 

complementares às demonstrações financeiras sejam publicados na 

imprensa oficial, conforme dispõe a Norma de Contabilidade – NBCT 16.6 

(fl. 575); 

m) Caso as contratações de despesas sem prévio empenho e/ou com 

insuficiência de dotação orçamentária realizadas pelas diversas Unidades 

Gestoras se confirmem, que (fl. 575): 

   Após a conclusão das sindicâncias e confirmação dos valores 

contratados, reconhecer as despesas ocorridas indevidamente e 

regularizá-las contabilmente no Sigefes – Sistema Integrado de 

Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo, em 2015, conforme 

orienta a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 23, aprovada 

pela Resolução CFC 1.179/09; 

   A regularização dos valores seja acompanhada pelo órgão central do 

sistema de controle interno do Governo do Estado; 

n) Em relação à depreciação, exaustão e amortização acumuladas, que os 

critérios para os cálculos sejam divulgados de forma detalhada em notas 

explicativas a partir da demonstração contábil do exercício de 2015, 

conforme orienta o item 16 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 

16.9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136/08 (fl. 575); 

o) Em relação aos 29 (vinte e nove) processos ainda pendentes de provisão 

contábil, referentes aos “precatórios da trimestralidade”, que, caso as 

ações não tenham transitado em julgado, com parecer favorável ao 

Estado, até o termino do exercício de 2015, que a informação conste das 
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notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício de 2015, 

conforme orienta o Princípio Contábil da Prudência e a Norma Brasileira 

de Contabilidade - NBC TG 25 (R1) (fl. 575 e 576); 

p) Que os responsáveis pela elaboração do relatório e parecer conclusivo 

emitido pelo órgão central do sistema de controle interno observem a 

obrigatoriedade de avaliar todos os procedimentos de controle adotados 

pelo Governo do Estado, na forma do Anexo 11 da Instrução Normativa 

TC 33/04, por ocasião do envio ao TCEES das futuras prestações de 

contas. (fl. 599). 

Considerando que a deliberação plenária foi no sentido de seguir integralmente os 

termos do Voto do Relator, o qual, por sua vez, acolheu in totum o Relatório 

Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015, o Parecer Prévio TC 50/2015 não 

poderia deixar de incluir todas as recomendações expressamente propostas pela 

Comissão Técnica, razão pela qual, diante da omissão e contradição detectadas, o 

Ministério Público de Contas pugna pela inclusão das dezessete recomendações 

técnicas na parte dispositiva do Parecer Prévio, de modo a preservar a coerência da 

apreciação da prestação de contas do governador do Estado. 

2.2.3 Recomendações Logicamente Advindas de Irregularidades Identificadas 

pela Comissão Técnica, Demonstradas no Relatório Técnico das Contas do 

Governador, Não Incluídas no Parecer Prévio 

O exame do Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015 revelou, 

ainda, a existência de graves irregularidades detectadas pelo corpo de auditores, 

mas que, ao contrário do que ocorreu com outras irregularidades de menor 

lesividade, deixaram de merecer recomendação expressa no corpo da peça técnica. 

São elas: 
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 Contabilização incorreta do aporte para cobertura do déficit financeiro do 

RPPS como “receita intraorçamentária”, quando deveria ser contabilizado 

como “aporte para cobertura de déficit financeiro”, em desacordo com os 

normativos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 

 Ausência de emissão de parecer conclusivo sobre a prestação de contas do 

governador por parte da Secretaria de Estado de Controle e Transparência 

(SECONT), órgão central do sistema de controle interno (fl. 545 e 546). 

2.2.3.1 Contabilização Incorreta do Aporte Previdenciário 

Em tópico do Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015 

denominado “7.12.1.3 Comentários Técnicos sobre o Aporte para Cobertura de 

Insuficiências Financeiras”, a Comissão Técnica identificou grave irregularidade na 

contabilização do aporte por meio da análise do Demonstrativo das Receitas e 

Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores – Plano Financeiro, 

integrante do Relatório Resumido de Execução Orçamentária. No intuito de 

demonstrar a forma correta de contabilização do aporte, a Comissão se serviu de 

demonstrativo produzido pela equipe da 9ª Secretaria de Controle Externo, o qual 

evidencia em detalhes a incorreção na forma de registro do aporte realizada pelo 

Poder Executivo estadual (fl. 506 a 509): 

7.12.1.3 Comentários Técnicos sobre o Aporte para Cobertura de 
Insuficiências Financeiras 

O Fundo Financeiro, do seu nascedouro até o presente momento, 
apresenta-se deficitário, exigindo, em sua assistência, de uma 
complementação financeira mensal a cargo do Poder Executivo e demais 
Poderes e Órgãos conforme determinado na LC nº 282/04, art. 40, §1º.

26
 

Segundo orientação do Manual de Demonstrativos Fiscais da STN (5ª 
Edição)

27
, os RPPS possuem caráter contributivo e deverão ser equilibrados 

financeira e atuarialmente. Contudo, se houver separação das massas, o 
plano financeiro ficará responsável pelo pagamento dos benefícios que não 

                                                 
26

  Art. 40 (...) § 1º Além das contribuições previstas neste artigo, ficam o Poder Executivo e demais Poderes e órgãos 

referidos no artigo 4º desta Lei Complementar, responsáveis pela complementação do valor integral das correspondentes 
folhas de pagamento dos benefícios previdenciários, sempre que as receitas de contribuições forem insuficientes, dando-se 
por extintos os débitos existentes, ainda que parcelados, decorrentes de suas contribuições dos exercícios anteriores à 
data de publicação desta Lei Complementar. 

27
  A 5º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, após sua regulamentação, foi alterado pelas Portarias STN nº 537, de 

18 de setembro de 2013 e nº 465, de 19 de agosto de 2013. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Procuradoria Especial de Contas 
 

 

  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

                                                Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600 

49 

estão cobertos pela capitalização. Nesse caso, se houver déficit 
orçamentário (resultado previdenciário negativo), os recursos para cobertura 
serão aportados pelo orçamento do ente. 

Assim, mensalmente são apuradas diferenças a menor entre receitas 
previdenciárias e despesas com o pagamento de aposentadorias, pensões 
e outros benefícios pagos pelo IPAJM, referentes ao Plano Financeiro. 
Esses montantes deficitários são efetivamente aportados pelos Poderes e 
Órgãos conforme previsto na LC nº 282/04. Dessa forma, compreende-se 
que o “Aporte” refere-se a recursos para cobertura de insuficiências 
financeiras do RPPS. 

Destaque-se que a contabilização das transferências de recursos para 
cobertura do déficit financeiro do RPPS (“Aporte”) do Poder Executivo é feita 
por execução orçamentária. Contudo, a Nota Técnica da STN nº 633/2011 
estabelece que os repasses efetuados pelos entes deverão ser 
contabilizados como interferência financeira (de forma extraorçamentária) 
quando o RPPS apresentar déficit financeiro, o que ocorre nos demais 
Poderes/Órgãos. 

No intuito de revisar e consolidar a metodologia de preenchimento do Anexo 
04 (Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime 
Próprio dos Servidores Públicos – Plano Financeiro), a equipe de Gestão 
Fiscal da 9ª Secretaria de Controle Externo do TCEES, afinada com os 
entendimentos técnicos e padrões de elaboração desse anexo, 
estabelecidos na 5º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 
produziu o demonstrativo previdenciário referente ao Plano Financeiro em 
observância às orientações técnicas da STN, quanto ao correto 
preenchimento da linha "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS 
(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)” e do Quadro “APORTES DE RECURSOS 
PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR”. 

Tomando por base os dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão das 
Finanças Públicas do Espírito Santo - Sigefes (janeiro a dezembro de 2014), 
o TCEES apurou para as Receitas Previdenciárias orçamentárias o valor de 
R$ 638.976.462,89, divergente em R$ 1.309.624.750,20 a menor, do valor 
publicado pelo Estado, conforme evidenciado na análise do Relatório de 
Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre de 2014, constante no 
Processo TC n° 1590/2015. 

A diferença encontrada se deve ao fato de o cálculo do TCEES não incluir, 
na linha “RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)”, o valor referente ao aporte de recursos financeiros 
para a cobertura de déficit do RPPS referente ao Poder Executivo, que foi 
no valor de R$ 1.309.624.750,20, conforme orientações do Manual de 
Demonstrativos Fiscais, 5º edição (p. 203) que disciplina que: “Não deverão 
ser incluídos, nessa linha, os repasses para cobertura de insuficiências 
financeiras, déficits financeiros ou atuariais, visto que o Resultado 
Previdenciário (item VII) deverá representar a totalidade da necessidade de 
financiamento do RPPS. Os aportes de recursos para cobertura de 
insuficiências financeiras, déficits financeiros ou atuariais são demonstrados 
em tabela específica”. 

Dessa forma, os aportes de recursos serão contabilizados como receita 
intraorçamentária quando recebida do Poder Executivo, e como receita 
extraorçamentária, no caso de Outros Poderes e Órgãos, porém serão 
demonstrados em conjunto, conforme evidencia o Quadro 7.04. 
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Quadro 7.04 – Resumo: Evidenciação de Aportes Financeiros 

 

Diante do exposto acima, e visando priorizar a transparência das 
informações relativas à Previdência Estadual, seguindo um melhor 
entendimento técnico, foi calculado pelo TCEES que o valor total dos 
recursos orçamentários para cobertura de insuficiências financeiras, 
constante do quadro “Aportes de Recursos para o Regime Próprio de 
Previdência do Servidor”, efetivamente utilizados (acumulados até o 6º 
bimestre) para cobertura dessas insuficiências financeiras entre as receitas 
e despesas previdenciárias foram no montante total de R$ 
1.486.310.996,34, representando então a soma dos aportes de recursos 
dos Poderes e do Executivo Estadual (R$ 176.686.246,14 somados ao valor 
de R$ 1.309.624.750,20). 

O Gráfico 7.09, a seguir, exibe a análise comparativa dos aportes para 
cobertura dessas insuficiências financeiras, referentes ao Fundo Financeiro, 
entre os exercícios de 2010 a 2014, considerando então a soma dos 
aportes financeiros relativos ao Executivo Estadual e dos Poderes. Observa-
se um crescimento significativo desde 2010, chegando ao ápice em 2014, 
no montante repassado de R$ 1.486.310.996,34. Os números demonstram, 
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no período abrangido, um crescimento de 51,46% nos montantes aportados 
ao Fundo Financeiro. 

Gráfico 7.09 – Aportes de Recursos - Fundo Financeiro 

 

Nessa análise relativa a aportes de recursos para coberturas de 
insuficiências financeiras, cabe ressaltar que só o Fundo Financeiro 
apresentou valores, tendo em vista que o Fundo Previdenciário tem sido 
autossustentável, não necessitando, em princípio, de recursos para 
complementação de seus pagamentos. 

A minudente e acurada abordagem realizada pela Comissão Técnica evidencia, de 

forma inequívoca, a contabilização irregular do aporte realizada por parte do Poder 

Executivo estadual, conforme se extrai do Quadro 7.04, por meio do qual a 9ª 

Secretaria de Controle Externo, ao examinar o Anexo IV – Demonstrativo das 

Receitas e Despesas Previdenciárias – Plano Financeiro, “afinada com os 

entendimentos técnicos e padrões de elaboração desse anexo, estabelecidos na 5º 

edição do Manual de Demonstrativos Fiscais da STN”, demonstrou que o aporte não 

deve ser contabilizado como “receita intraorçamentária”, conforme preconiza os 

normativos da STN, de observância obrigatória por parte de todos os entes da 

federação.  

No entanto, apesar de não subsistirem dúvidas sobre o procedimento contábil 

incorreto adotado pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Comissão Técnica não 

incluiu recomendação expressa nesse sentido, fato que não desnatura a 
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irregularidade minuciosamente demonstrada, nem tão pouco exime esta Corte de 

Contas de cumprir sua missão constitucional de promover a recomendação omitida, 

nos termos do art. 1º, inciso XXXV, da Lei Complementar Estadual 621/201228, sob 

pena de o órgão guardião das finanças públicas estaduais anuir com o 

descumprimento das normas gerais de finanças públicas expedidas pela Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN). 

Questiona-se: qual o sentido de se utilizar várias laudas para demonstrar em 

detalhes a forma correta de contabilização do aporte previdenciário, senão sugerir 

uma recomendação ao órgão que não agira em consonância com as normas da 

contabilidade pública? 

Por esse motivo, o Ministério Público de Contas acredita ter havido uma omissão 

involuntária por parte da Comissão Técnica, na medida em que o desenvolvimento 

lógico da análise empreendida conduziria naturalmente à proposição de 

recomendação no sentido de que a Secretaria de Estado da Fazenda corrija os 

registros contábeis do aporte previdenciário. 

Saliente-se, por oportuno, que a incorreção do registro contábil do aporte 

previdenciário guarda estreita relação com o desvio de mais de R$ 2,6 bilhões de 

recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), calculados 

entre 2009 e 2015, conforme demonstrado no item 2.2.6 Modus Operandi do 

Parecer PPJC 3684/2015 (fl. 717 a 733). 

Por fim, esclareça-se que a correção do registro contábil, na forma como 

preconizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e reproduzida em detalhes 

pela Comissão Técnica no Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 

1/2015, não permitirá mais que recursos destinados ao pagamento de 

aposentadorias e pensões do Poder Executivo continuem sendo contabilizados 

irregularmente como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. 

                                                 
28

  Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos 

termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete: 
[...] 
XXXVI - expedir recomendações para a correção de impropriedades verificadas no exercício do controle externo; 
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2.2.3.2 Ausência de Emissão de Parecer Conclusivo pela SECONT 

Na mesma linha de raciocínio desenvolvida no item anterior, este órgão ministerial 

verificou que a Comissão Técnica também constatou irregularidade no parecer 

conclusivo sobre as contas do governador do Estado, emitido pela SECONT (fl. 545 

e 546): 

8.3.1.3 Verificação da Análise do Parecer Conclusivo 

O Anexo 11 – Relatório e Parecer Conclusivo do órgão central do sistema 
de controle interno da Instrução Normativa TC 33, de 16 de dezembro de 
2014, exige, em seu item 5 – Parecer Conclusivo - que os responsáveis pelo 
órgão central do sistema de controle interno emitam opinião sobre a 
prestação de contas do Governador do Estado apresentada ao Poder 
Legislativo de forma conclusiva, no que se refere à posição orçamentária, 
financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício findado. 

Apesar de o ato exigir do órgão central do sistema de controle interno o 
parecer opinando conclusivamente sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Chefe do Poder Executivo Estadual para fins de elaborar o 
Parecer Prévio no TCEES, vê-se, no entanto, que a equipe responsável 
pela preparação do relatório de controle interno se absteve de emitir parecer 
conclusivo, na forma exigida pelo Anexo 11 da Instrução Normativa 33/14, e 
se limitou a fazer referência às constatações identificadas nas 
demonstrações financeiras consolidadas, nos termos que se seguem: 

[...] 

As análises e auditorias realizadas, nas contas do Governo do Estado 
relativas ao exercício de 2014, com base no Anexo 11 da Instrução 
Normativa TCCES nº 28, permitem as seguintes constatações: 

a) No Balanço Orçamentário, o desequilíbrio causado no confronto da 
previsão atualizada da receita com a dotação atualizada, pela 
utilização de superávit financeiro e reabertura de créditos adicionais, 
no valor de R$ 1.411.127 mil, conforme o MCASP 5ª edição, não 
deveria ser registrado no campo do déficit, pois, o balanço deveria 
ficar em situação de desequilíbrio nesse montante; 

b) As transações e os saldos recíprocos entre entidades do Governo 
do Estado, assim como a participação na empresa estatal 
dependente (CEASA), não foram excluídos das demonstrações 
contábeis consolidadas, que foram publicadas; 

c) Ausência de inclusão no demonstrativo da despesa com pessoal 
(metodologia do Poder Executivo) dos gastos relativos à substituição 
de mão-de-obra decorrente de contratos com as Organizações 
Sociais (OS) e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP). Esse fato carece de estudos e interpretação jurídica 
complementar, já comunicado a SEFAZ, quando das análises dos 
Relatórios da Gestão Fiscal, quadrimestrais; 

d) Extrapolação do limite de alerta10 da despesa com pessoal 
(metodologia do TCEES, que inclui o aporte financeiro dos demais 
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poderes no gasto com pessoal do Poder Executivo), sendo emitido 
PARECER DE ALERTA ao Poder Executivo por meio do Ofício PTC. 
DIL. Nº 109/2015 que encaminha Decisão TC 1265/2015 – Plenário, 
relativa à análise do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre 
de 2014; 

e) Descumprimento do o art. 42 da LRF em R$ 27.813.173,55 
(metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional – STN), caso 
permaneça o montante de R$ 295 milhões sem cobertura de 
empenho, que está em fase de conclusão das sindicâncias abertas 
pelas Unidades Gestoras; 

f) Descumprimento do Resultado Primário em R$ 23.565.752,78, 
superando o limite estabelecido na LDO de R$ 471.020.000,00 
negativos. 

Por fim, caso se confirme o montante de 295 milhões de despesas 
sem empenho, alguns índices serão alterados, podendo afetar alguns 
positivamente e outros negativamente. 

Há que se registrar que as constatações registradas no item 8 – Conclusões 
do relatório conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle 
interno (arquivo 01-22-RELOCI-02), que tem por objetivo avaliar os 
procedimentos de controle adotados pelo Governo do Estado, serão 
analisadas em tópicos específicos no relatório técnico das contas de 
Governo guardando-se, para tanto, a devida correlação entre a natureza 
dos fatos registrados no relatório de controle interno e a especificidade do 
tema tratado no relatório técnico. 

O fato, como explanado acima, de as constatações registradas no item 8 – 

Conclusões do relatório produzido pela SECONT terem sido analisadas pela 

Comissão Técnica do TCEES em tópicos específicos no Relatório Técnico das 

Contas do Governador RTCG 1/2015 não supre nem elimina a necessidade de o 

órgão central do sistema de controle interno emitir seu próprio juízo de valor 

conclusivo sobre as contas do chefe do Poder Executivo, haja vista tratar-se de 

atribuições distintas conferidas a órgãos igualmente distintos, insusceptíveis de 

delegação. 

Extrai-se do Relatório que, uma vez mais, a Comissão Técnica identificou 

descumprimento de normativo atinente às finanças públicas, sem, no entanto, 

sugerir expressamente recomendação ao órgão inadimplente. Essa lacuna 

propositiva, assim como aquela abordada no item anterior, não se harmoniza com o 

perfil pedagógico atribuído a esta Corte de Contas pelo art. 1º, inciso XXXV, da Lei 
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Complementar Estadual 621/201529. Por certo, seria contraproducente atestar a 

ocorrência de irregularidades e não sugerir sua correção. No entanto, diante da 

extensão e da complexidade do trabalho realizado pela Comissão Técnica, formada 

por mais de uma dezena de auditores de controle externo ao longo de vários meses 

de dedicação exclusiva, a referida omissão resta justificada, devendo o Plenário 

desta Corte de Contas reestabelecer a ordem natural das coisas e incluir no Parecer 

Prévio TC 50/2015 recomendação no sentido de que o órgão central do sistema 

de controle interno volte a emitir juízo de valor conclusivo em seu parecer 

conclusivo sobre a prestação de contas do governador do Estado, como o fez 

em relação à prestação de contas do exercício anterior (2013) 30. 

2.2.4 Recomendações e Alertas Expedidos pelo TCEES ao Longo de 2014 nos 

Demais Processos da Governadoria (LDO, LOA, RREO e RGF), Não 

Registrados no Parecer Prévio 

De acordo com o art. 118, § 1º, do Regimento Interno do TCEES31, o Parecer Prévio 

deve conter registros sobre a observância às normas constitucionais, legais e 

                                                 
29

  Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos 

termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete: 
[...] 
XXXVI - expedir recomendações para a correção de impropriedades verificadas no exercício do controle externo; 

30
  Na prestação de contas do governador do exercício anterior (2013), o órgão central do sistema de controle interno emitiu, 

normalmente, parecer conclusivo sobre as contas do governador do Estado: 
7. Parecer conclusivo 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. José Renato Casagrande 
Governador do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2013, com objetivo de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos 
Municípios; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame 
representam adequadamente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício a que se 
refere. (disponível em: http://www.transparencia.es.gov.br/menu_orcamento/PrestacaoContas/01-22-RELOCI.pdf. 
Acesso em: 19 ago. 2015) 

31
  Art. 118. O parecer prévio consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e 

fiscal havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa adequadamente a posição financeira, 
orçamentária e patrimonial do Estado em 31 de dezembro, bem como se as operações estão de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à Administração Pública, concluindo 
pela aprovação, aprovação com ressalva ou rejeição das contas. 

http://www.transparencia.es.gov.br/menu_orcamento/PrestacaoContas/01-22-RELOCI.pdf
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regulamentares na execução dos orçamentos do Estado. Por esse motivo, o 

descumprimento de normas constitucionais, legais e regulamentares deve ser 

necessariamente incluído no Parecer Prévio, de modo a fornecer os elementos de 

convicção necessários à formação de um juízo de valor condizente com a realidade 

por parte do Poder Legislativo estadual. 

Destarte, o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas deve sintetizar todas as 

ações de controle externo realizadas ao longo do exercício financeiro, de modo a 

permitir que o Poder Legislativo tenha a exata dimensão e alcance das 

recomendações emitidas pela Corte de Contas, para fins de julgamento e de 

acompanhamento parlamentar durante o exercício seguinte.  

A ausência de registro, no Parecer Prévio, dos Pareceres de Alerta emitidos ou das 

Recomendações expedidas em decorrência de fatos ocorridos no exercício 

financeiro em exame pode gerar uma falsa percepção da realidade na medida em 

que restringe o conhecimento das ações conduzidas pelo órgão de controle externo. 

Por esse motivo, justifica-se a necessidade de oposição destes Embargos de 

Declaração como meio idôneo para promover a inclusão de todos os Alertas e 

Recomendações emitidas pelo TCEES no Parecer Prévio TC 50/2015. Para tanto, 

colaciona-se, a seguir, os demais processos da Governadoria que serviram de 

subsídio para elaboração do Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 

1/2015, com suas respectivas ocorrências: 

a) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Processo TC 1224/2014, Decisão TC 

7727/2014: 

Recomendação no sentido de que na elaboração das próximas Leis de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO): 

                                                                                                                                                         
§ 1º O parecer prévio conterá registros sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na 
execução dos orçamentos do Estado e nas demais operações realizadas com recursos públicos estaduais, em 
especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual. 
§ 2º O relatório, que acompanhará o parecer prévio, conterá as informações exigidas em ato normativo do Tribunal. 
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 Inclua a Defensoria Pública ao estabelecer o prazo para a entrega dos 

recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares e especiais, conforme determina o artigo 168 da 

Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) e o artigo 153 da Constituição Estadual (Redação dada pela EC nº 

77, de 17.4.2012 - DOE 19.04.2012); 

 Nas situações em que haja necessidade de ajustes das metas fiscais na 

Lei Orçamentária, restem consignadas de forma expressa e inequívoca, 

quais foram as alterações da conjuntura nacional e estadual e dos 

parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e 

despesas, do comportamento da execução dos orçamentos do ano 

anterior e de modificações na legislação que afetaram os parâmetros 

estabelecidos na LDO, ocasionando ajustes; 

 Seja informado o PIB estadual estimado e realizado em nota explicativa do 

demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 

anterior) do Anexo de Metas Fiscais conforme modelo proposto pela STN; 

 Seja incluído no Anexo de Metas Fiscais uma explanação mais detalhada 

a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas anuais para 

demonstrar com clareza como os valores das metas anuais foram obtidos, 

acompanhado de análise dos itens que representam parâmetros básicos 

para se chegar aos valores apresentados como metas, como a taxa de 

juros, os indicadores de atividade econômica e os objetivos da política 

fiscal do estado, conforme orientações do Manual de Demonstrativos 

Fiscais, 5ª edição; 

 No prazo de cento e oitenta dias após o encerramento do exercício 

financeiro de 2014 seja dada total transparência, inclusive por meio 

eletrônico, dos benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os 

respectivos beneficiários e o montante do imposto reduzido ou 
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dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, incidentes sobre 

bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 da Constituição 

Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, inciso I, da 

LRF. (RAL 1/2014, fl. 66 e 67 do Processo TC 1224/2014) 

b) Lei Orçamentária Anual (LOA), Processo TC 1223/2014, Decisão TC 

1084/2015: 

Recomendação no sentido de que na elaboração das próximas Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA): 

 Inclua a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, no mínimo por 

categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de 

aplicação, em atendimento às disposições contidas no art. 6º da Portaria 

Interministerial STN/MPOG nº 163/2001. 

 O projeto de lei orçamentária seja acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no art. 165, 

§ 6º, da CF e art. 150, § 6º, da CE. 

 No prazo de cento e oitenta dias após o encerramento do exercício 

financeiro de 2014, seja dada total transparência, inclusive por meio 

eletrônico, dos benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os 

respectivos beneficiários e o montante do imposto reduzido ou 

dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, incidentes sobre 

bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 da Constituição 

Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, inciso I, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. (RAL 2/2014, fl. 351 e 352 do Processo 

TC 1223/2014) 
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c) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º Bimestre de 

2014, Processo TC 8927/2014, Decisão TC 1268/2014: 

Alerta32 no sentido de que: 

 No Balanço Orçamentário (Anexo 1) relativo ao 4º bimestre de 2014, foi 

verificado resultado orçamentário SUPERAVITÁRIO no valor de R$ 

505.599.404,64, com receitas orçamentárias realizadas na ordem de R$ 

9.972.260.848,97 e despesas orçamentárias executadas correspondentes 

a R$ 9.466.661.444,33. Em relação ao acompanhamento da meta 

bimestral de Arrecadação da Receita, disposta no Decreto do Executivo 

Nº 3487 – R, de 08 de janeiro de 2014, conforme normatização do artigo 

13 da LRF e prevista para este bimestre (julho - agosto) no montante de 

R$ 2.825.753.794,00, comparada com a receita bimestral realizada, que 

foi de R$ 2.577.236.088,89, acarretou em uma diferença a menor no valor 

de R$ 248.517.705,11. Esta Corte de Contas, com base no art. 59, §1º, 

inciso I, c/c art. 9º, todos da LRF, deverá alertar o Governo do Estado 

                                                 
32

   Registre-se a extrema relevância do Alerta emitido com fundamento no art. 59, §1º, inciso I, da Lei Complementar nº 

101/00, pois o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, ao reavaliar e prognosticar, a cada dois meses, a 
evolução e tendência da arrecadação das receitas e o crescimento das despesas obrigatórias possibilita aos Poderes e ao 
Ministério Público, a adoção da medida de limitação de empenho e movimentação financeira (contingenciamento de 
despesas), com vistas ao atingimento das metas de resultado estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. 

 Veja-se os dispositivos em comento: 
 Art. 59. [...] 
 §1º. Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: 
 I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4

o
 e no art. 9

o
; 

 [...] 
 Art. 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas 

de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 
 Assinala-se, inclusive, a obrigatoriedade de adoção da providência, nos termos preconizados pela Lei nº 10.028/00. Veja-

se: 
 Art. 5º. Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas: 
 [...] 
 III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições 

estabelecidos em lei; 
 [...] 
 § 1º.  A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der 

causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. 
 § 2º. A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. 
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pelo não atingimento da Meta Bimestral de Arrecadação da Receita. 

(REO 6/2014, fl. 62 do Processo TC 8927/2014) 

d) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º Bimestre de 

2014, Processo TC 12038/2014, Decisão TC 1269/2014: 

Alerta no sentido de que: 

 No Demonstrativo do Balanço Orçamentário (Anexo 1), relativo ao 5º 

bimestre de 2014, foi verificado resultado orçamentário SUPERAVITÁRIO 

no valor de R$ 280.631.169,44, com receitas orçamentárias realizadas na 

ordem de R$ 12.193.983.272,79 e despesas orçamentárias executadas 

correspondentes a R$ 11.913.352.103,35. Em relação ao 

acompanhamento da meta bimestral de Arrecadação da Receita, disposta 

no Decreto do Executivo Nº 3487 – R, de 08 de janeiro de 2014, conforme 

normatização do artigo 13 da LRF e prevista para este bimestre (setembro 

- outubro) no montante de R$ 2.764.573.047,00, comparada com Proc. 

TC 12038/2014 Fl. 57 Rubrica a receita bimestral realizada, que foi de R$ 

2.221.722.423,82, observou-se uma diferença a menor no valor de R$ 

542.850.623,18. Esta Corte de Contas, com base no art. 59, inciso I e §1º, 

inciso I, c/c art. 9º (segunda parte), todos da LRF, deverá alertar o 

Governo do Estado pelo não atingimento da Meta Bimestral de 

Arrecadação da Receita. (REO 1/2015, fl. 56 e 57 do Processo TC 

12038/2014) 

e) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º Bimestre de 

2014, Processo TC 1590/2015, Decisão TC 3935/2015: 

Recomendação no sentido de que: 

 O Poder Executivo Estadual observe, na elaboração dos próximos 

relatórios de execução orçamentária, as orientações da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), contidas no Manual de Demonstrativos Fiscais, 
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para a apuração do Anexo 04 (Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Plano 

Financeiro), quanto ao correto preenchimento da linha "RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)”, 

desconsiderando os recursos para cobertura do déficit financeiro do 

RPPS (“Aporte”) do Poder Executivo como receita previdenciária do 

RPPS, bem como identifique esses recursos como aporte no Quadro 

“APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR” do mesmo Demonstrativo. (REO 2/2015, 

fl. 82 do Processo TC 1590/2015) 

f) Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, 2º Quadrimestre de 2014, 

Processo TC 9144/2014, Decisão TC 1265/2015: 

Posicionamento da Comissão Técnica acolhido pelo Plenário do TCEES: 

 Constata-se divergência na apuração do percentual da despesa total com 

pessoal: o publicado pelo Poder Executivo evidencia o percentual de 

42,60%, porém, o apurado pelo TCEES foi de 44,19%. Assim, o 

percentual da despesa total com pessoal apurado pelo TCEES e o 

publicado pelo Poder Executivo são inferiores ao limite Legal (49,00%) e 

ao limite Prudencial (46,55%), contudo, o percentual apurado pelo TCEES 

encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente à 90% 

(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo ser 

emitido “ALERTA” ao gestor conforme determina o inciso II do § 1º do art. 

59 da Lei Complementar 101/00. (RAF 18/2014, fl. 35 do Processo TC 

9144/2014) 

g) Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, 3º Quadrimestre de 2014, 

Processo TC 1591/2015, Decisão TC 3933/2015: 

Posicionamento da Comissão Técnica acolhido pelo Plenário do TCEES: 
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 Constata-se divergência na apuração do percentual da despesa total com 

pessoal: o publicado pelo Poder Executivo evidencia o percentual de 

43,33%, porém, o apurado pelo TCEES foi de 44,82%. Assim, o 

percentual da despesa total com pessoal apurado pelo TCEES e o 

publicado pelo Poder Executivo são inferiores ao limite Legal (49,00%) e 

ao limite Prudencial (46,55%), contudo, o percentual apurado pelo TCEES 

encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a 90% 

(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo ser 

emitido “ALERTA” ao gestor, conforme determina o inciso II do § 1º do 

art. 59 da Lei Complementar 101/00. Registra-se que, a partir da análise 

deste RGF (3º quadrimestre de 2014), houve alteração na metodologia de 

cálculo do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, 

tanto por parte do Poder Executivo, quanto por parte deste Tribunal, como 

forma de se eliminar o duplo cômputo dos recursos repassados para 

cobertura de déficit financeiro do RPPS (“Aporte”) do Poder Executivo. 

[...] 

Recomendação ao Poder Executivo no sentido de que: 

 Observe as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

contidas no Manual de Demonstrativos Fiscais, para a elaboração do 

Anexo 1 (Demonstrativo da Despesa com Pessoal), quanto ao correto 

preenchimento da linha "Pessoal Inativo e Pensionistas" da Despesa 

Bruta com Pessoal, passando a considerar nessa linha somente os 

valores da despesa liquidada; 

 Adote providências para promover a divulgação do Relatório de Gestão 

Fiscal Consolidado do Estado (RGF) no Portal da Transparência do 

Governo do Estado do Espírito Santo. 
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3 PEDIDOS 

Pelo exposto, sem prejuízo do enfrentamento oportuno das questões de mérito por 

meio da via recursal aplicável à espécie, considerando preenchidos os requisitos de 

admissibilidade na forma dos art. 395 e 396, bem como dos art. 411 a 414, todos do 

Regimento Interno do TCEES33, porquanto tempestivos, opostos por quem possui 

legitimidade, redigidos em petição direcionada ao Relator contendo pedidos, causas 

de pedir e fundamentos jurídicos; 

CONSIDERANDO que o Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015 

constituiu parte integrante do Voto do Relator, como se nele estivesse transcrito; 

CONSIDERANDO que o Plenário do TCEES, à unanimidade, emitiu Parecer Prévio 

pela aprovação das contas do governador José Renato Casagrande, referente ao 

exercício de 2014, nos termos Voto do Relator; 

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio TC 50/2015 compreende apenas a parte 

dispositiva do que fora decidido na sessão realizada em 16/07/2015, razão pela qual 

a aferição quanto à existência de possível omissão, contradição ou obscuridade não 

                                                 
33

  Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades: 

I - ser interposto por escrito; 
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo; 
III - conter a qualificação indispensável à identificação do recorrente; 
IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada; 
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico; 
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for o caso. 
Art. 396. Poderão interpor recurso: 
I – os responsáveis pelos atos impugnados; 
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, 
observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica do Tribunal. 
III – o Ministério Público junto ao Tribunal. 
[...] 
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer 
prévio emitido pelo Tribunal. 
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo 
Ministério Público junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator. 
§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados na forma da Lei 
Orgânica do Tribunal. 
§ 3º Os embargos de declaração interrompem os prazos para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados, bem 
como para interposição dos demais recursos previstos na Lei Orgânica do Tribunal. 
§ 4º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os prazos recomeçam a contagem a partir da publicação do acórdão que 
julgou os embargos. 
Art. 412. Quando os embargos forem considerados manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver 
declarado, será aplicada multa ao embargante, nos termos do art. 135, inciso XIII, da Lei Orgânica do Tribunal. 
Art. 413. Providos os embargos de declaração, a decisão se limitará a corrigir obscuridade, omissão ou contradição 
apontada pelo recorrente. 
Art. 414. É vedada a juntada de documentos nos embargos de declaração. 
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prescinde do seu confronto com as premissas fáticas e jurídicas contidas no Voto 

condutor do Relator, seguido à unanimidade pelos demais membros do TCEES, no 

Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015, tornado parte integrante 

do Voto do Relator como se nele estivesse escrito, bem como no Parecer do 

Ministério Público de Contas; 

CONSIDERANDO que a análise dos instrumentos de planejamento, isto é, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), compõe a análise 

da prestação de contas do governador, motivo pelo qual os referidos processos (TC 

1223/2014 e TC 1224/2014) foram considerados na elaboração do Relatório Técnico 

das Contas do Governador RTCG 01/2015, recebendo, inclusive, capítulo específico 

nessa peça técnica (fl. 129): 

3 ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

3.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Os procedimentos de auditoria destinados à verificação da fidedignidade 
das informações e registros constantes dos instrumentos de planejamento 
(PPA, LDO e LOA) e dos demonstrativos contábeis, apresentados junto à 
Prestação de Contas Anual do Governador do Estado, relativas ao exercício 
de 2014, foram aplicados em consonância com os princípios de 
contabilidade e com as normas de auditoria geralmente aceitas. 

Os procedimentos de auditoria, aplicados por esta Comissão de Análise, 
consistiram na análise dos Demonstrativos Orçamentários da Administração 
Direta e Indireta, abrangendo a análise formal de seu conteúdo, referentes 
às despesas fixadas e às receitas previstas. 

Este capítulo é estruturado destacando-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei do Orçamento Anual e tem por base a análise desenvolvida pela 9ª 
Secretaria de Controle Externo deste Tribunal nos autos do Processo TC - 
1224/2014 (análise da LDO) e do Processo TC - 1223/2014 (análise da 
LOA). 

CONSIDERANDO que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (REEO), 

referente ao 6º bimestre de 2014, Processo TC 1590/2015, integrou a análise da 

prestação de contas do governador, conforme atestado no próprio Relatório Técnico 

das Contas do Governador RTCG 01/2015 (fl. 314): 
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Por competência definida na alínea “c”, inciso I, do artigo 47 da 
Resolução TC - 261/13, a 9ª Secretaria de Controle Externo, pertencente à 
estrutura técnica desta Corte de Contas, e à qual compete o 
acompanhamento e a fiscalização da gestão do Estado, procedeu, através 
da equipe técnica responsável pelo Acompanhamento e Análise da Gestão 
Fiscal do Estado, à conferência e análise dos Relatórios Resumidos de 
Execução Orçamentária (RREO) do Poder Executivo Estadual, referentes 
ao exercício de 2014, acostados aos Processos TC - 3244/2014 (1º 
bimestre), TC - 4377/2014 (2º bimestre), TC - 7128/2014 (3º bimestre), TC - 
8927/2014 (4º bimestre), TC - 12038/2014 (5º bimestre) e TC - 1590/2015 
(6º bimestre). 

Dessa forma, cumpre esclarecer que, esta Comissão, quanto à 
análise dos demonstrativos da LRF que compõem o RREO, decidiu pela 
utilização das informações apuradas pela 9ª Secretaria de Controle Externo, 
tendo sido utilizados os dados publicados relativos ao último período do 
exercício de 2014, que é o 6º bimestre de 2014, representativo dos valores 
anuais. 

CONSIDERANDO que a análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO), relativo ao 6º bimestre de 201434, Processo TC 1590/2015, parte integrante 

das contas do Governador, detectou grave irregularidade na contabilização do 

aporte para cobertura do déficit financeiro do regime próprio de previdência dos 

servidores estaduais (RPPS), gerando importante recomendação ao atual chefe do 

                                                 
34

  Os dados publicados neste RREO do 6º bimestre (novembro-dezembro) são utilizados como fonte de informação para a 

análise da prestação de contas do governador do Estado por conter informações relativas ao exato período de doze meses 
do exercício financeiro em exame. 
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Poder Executivo estadual por meio da Decisão TC 3935/2015 e Termo de 

Notificação 1433/201535, recebido em 19/06/201536: 

DECISÃO TC-3935/2015 

PROCESSO - TC-1590/2015 

ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º 
BIMESTRE DE 2014 – INTERESSADO: GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO – RECOMENDAR – ENCAMINHAR CÓPIAS - 
APENSAR. 

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua 19ª 
sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel 
Nader Borges, que integra esta Decisão, recomendar ao Poder Executivo 
Estadual que observe, na elaboração dos próximos relatórios de execução 
orçamentária, as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
contidas no Manual de Demonstrativos Fiscais, para a apuração do Anexo 
04 (Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime 
Próprio dos Servidores Públicos – Plano Financeiro), quanto ao correto 
preenchimento da linha "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)”, desconsiderando os recursos para cobertura do 
déficit financeiro do RPPS (“Aporte”) do Poder Executivo como receita 
previdenciária do RPPS, bem como identifique esses recursos como aporte 
no Quadro “APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR” do mesmo Demonstrativo. 

DECIDE, ainda, encaminhar ao atual Chefe do Poder Executivo do Estado 
do Espírito Santo, à Secretaria de Estado da Fazenda, bem como à 
Secretaria de Estado de Controle e Transparência cópia do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária – REO 2/2015 e da Instrução Técnica 
de Monitoramento Fiscal ITMF Nº 7/2015, para ciência. 

DECIDE, por fim, sejam os autos encaminhados à 9ª Secretaria de Controle 
Externo para ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do 
Governador

37
. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 2015. 

Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
Presidente 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1433/2015 

PROCESSO: TC-1590/2015 

ASSUNTO:  RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

JURISDICIONADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

                                                 
35

  Encaminhado por meio do ofício 219/2015. 
36

  Data da juntada do mandado cumprido aos autos. 
37

  Apesar do comando contido nesta decisão, os autos do Processo TC 1590/2015, assim como os dos demais feitos 

relacionados (RREO e RGF), não foram apensados à Prestação de Contas do Governador.  
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Fica o Sr. Paulo César Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 
Santo, NOTIFICADO da Decisão TC-3935/2015 - Plenário, prolatada no 
processo em epígrafe, que trata de Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária. 

Acompanham este Termo cópias da Decisão TC-3935/2015 – Plenário, do 
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária – REO 2/2015 e da Instrução Técnica 
de Monitoramento Fiscal ITMF 7/2015. 

Vitória, 18 de junho de 2015. 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 
Secretário Geral das Sessões 

(Por delegação - Portaria N nº 021/2011) 

 

CONSIDERANDO que a referida decisão ainda não foi efetivamente cumprida pelo 

Poder Executivo estadual, haja vista que o Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (RREO) do 3º bimestre de 2015 (maio-junho), publicado em 

30/07/201538, continuou contabilizando o aporte previdenciário como receita 

intraorçamentária, não atendendo, portanto, às orientações da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) e à Decisão TC 3935/2015 do TCEES, conforme é possível 

se constatar na contradição aferida mediante cotejo entre as receitas 

intraorçamentárias constantes: 1) na Lei Orçamentária Anual válida para 201539, 

onde há a inclusão da previsão anual do aporte de todos os Poderes, no valor total 

de R$ 1.487.078.809,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e sete, setenta e oito mil, 

e oitocentos e oito reais); 2) no Demonstrativo do Balanço Orçamentário40, onde, 

salvo melhor juízo, permaneceu a contabilização do aporte como receita 

intraorçamentária; e 3) no Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 

                                                 
38

  Portanto 41 dias após a notificação do Poder Executivo. 
39

  A receita referente ao aporte vem sendo lançada equivocadamente na Lei Orçamentária Anual como “Contribuição 

Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial”, conforme demonstrado no Parecer PPJC 3684/2015. 
40

  Disponível em: http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/leirf/arquivos/03B2015/01%20-%20ANEXO%201%20-

%20BALANCO%20ORCAMENTARIO%20-3_BIM_2015_RECEITA.pdf. Acesso em: 18 ago. 2015. 
O valor declarado para as Contribuições Sociais (R$ 2.052.941.076,00) na coluna Previsão Inicial (LOA) do Demonstrativo 
do Balanço Orçamentário inclui a receita proveniente do aporte previdenciário, evidenciando o não cumprimento da decisão 
do TCEES: 
72 – RECEITA DE CONTRIBUICOES      2.052.941.076,00 
   721 – CONTRIBUICOES SOCIAIS      2.052.941.076,00 
      7210 – CONTRIBUICOES SOCIAIS      2.052.941.076,00 
         721029 – CONTRIB P/ PLANO DE SEG SOCIAL SERV PUBLICO   2.052.941.076,00 
            72102901 – CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL     445.959.260,00 
            72102902 – CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL        119.903.007,00 
            72102913 – CONTRIB PREVID PARA AMORT DEFICIT ATUARIAL   1.487.078.809,00 

http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/leirf/arquivos/03B2015/01%20-%20ANEXO%201%20-%20BALANCO%20ORCAMENTARIO%20-3_BIM_2015_RECEITA.pdf
http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/leirf/arquivos/03B2015/01%20-%20ANEXO%201%20-%20BALANCO%20ORCAMENTARIO%20-3_BIM_2015_RECEITA.pdf
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do Regime Próprio dos Servidores – Plano Financeiro41, onde houve apenas a 

“adequação” da demonstração dos dados contábeis mediante simples 

reposicionamento de valores no corpo do demonstrativo sem, contudo, alterar-se 

efetivamente a contabilização do aporte como receita intraoçamentária: 

Lei Orçamentária Anual de 2015 

 

Balanço Orçamentário 
3º Bimestre de 2015 

 

 
 

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores 
3º Bimestre de 2015 

                                                 
41

  Disponível em: http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/leirf/arquivos/03B2015/04%20-%20ANEXO%204%20-

%20RPPS%20-%203_BIM_2015_FINANCEIRO.pdf. Acesso em: 18 ago. 2015. 

http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/leirf/arquivos/03B2015/04%20-%20ANEXO%204%20-%20RPPS%20-%203_BIM_2015_FINANCEIRO.pdf
http://internet.sefaz.es.gov.br/contas/contabilidade/leirf/arquivos/03B2015/04%20-%20ANEXO%204%20-%20RPPS%20-%203_BIM_2015_FINANCEIRO.pdf
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CONSIDERANDO que a recomendação expedida pela Decisão TC 3935/2015, cuja 

fiscalização do seu cumprimento se insere nas atribuições deste Parquet de Contas, 

não pode ter recomendado apenas a alteração formal do Demonstrativo das 

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores, sem a 

correspondente correção dos respectivos registros contábeis, sob pena de esta 

Corte de Contas consentir no desapreço e desestima aos instrumentos de 

transparência previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), permitindo que 

Administração Pública induza a erro a sociedade ao dar publicidade a números que 

não espelham a realidade das finanças públicas;  

CONSIDERANDO que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de todos os Poderes, 

referentes ao exercício de 2014, também foram considerados na elaboração do 

Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 01/2015 (fl. 351): 
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Conforme competência definida no art. 47, inciso I, alínea “c”, do 
Regimento Interno (Resolução TC - 261/2013) e na Portaria N nº 041/2013 
do TCEES, a 9ª Secretaria de Controle Externo procedeu à conferência e 
análise dos Relatórios de Gestão Fiscal dos Poderes/Órgãos do Estado do 
Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 2014, conforme Quadro 
5.3.2, os quais foram considerados na elaboração deste relatório. 

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio TC 50/2015 não incluiu todas as 

recomendações feitas pela Comissão Técnica do TCEES, tornando-se omisso 

e contraditório em relação ao que fora decidido na sessão realizada em 

16/07/2015, quando o Plenário desta Corte de contas, à unanimidade, acompanhou 

o Voto do ilustre Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, o qual, por sua 

vez, acolheu in totum o Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 

01/2015, tornando essa peça técnica parte integrante do seu Voto (fl. 2180); 

O Relatório Técnico das Contas do Governador do Estado do Espírito Santo 
– RTCG 01/2015 é parte integrante deste voto, como se aqui estivesse 
transcrito. 

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio TC 50/2015 não contemplou proposição de 

recomendação direcionada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual, 

formulada pelo Parquet de Contas e acolhida à unanimidade pelo Plenário nos 

termos do Voto do Relator (fl. 792, 793, 794 e 1978): 

PARECER PPJC 3684/2015 
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[...] 

3 CONCLUSÃO 

[...] 

3.3 DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Sem prejuízo do manejo oportuno de outros instrumentos jurídicos por parte 
deste Parquet de Contas visando à correção das irregularidades 
identificadas, pede-se a este Tribunal que adote as seguintes providências: 

[...] 

3.3.4 Recomende ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual 

a) Que, considerando a análise da gestão do regime próprio de previdência 
social (RPPS) dos servidores estaduais realizada pela Comissão Técnica (fl. 
463), a qual constatou violação ao texto constitucional decorrente da gestão 
descentralizada do RPPS por parte do Poder Judiciário e do Ministério 
Público Estadual em relação aos seus servidores inativos e pensionistas

42
 

(fl. 463 e 464), privilégio legalmente obtido mediante ações judiciais 
promovidas por associações de direito privado

43
 representativas dos 

membros ativos e inativos do Poder Judiciário e do Ministério Público 
(processos 024.04.019300-5 e 024.04.020151-9), situação que confirma os 
fatos registrados em ata pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado do Espírito Santo (IPAJM) no final de 2014 (doc. 1), reavaliem a 
permanência da gestão fragmentada do RPPS em relação a seus 
servidores inativos e pensionistas, reunificando a gestão única com o 
IPAJM, conforme preceitua o art. 40, § 20, da Constituição Federal

44
, sob 

                                                 
42

  “Referente a esta questão, fato comentar a existência de processos judiciais, movidos pelas associações dos magistrados 

do Tribunal de Justiça (processo 024.04.019300-5) e dos membros do Ministério Público do Estado (processo 
024.04.020151-9), que visaram manter, junto ao TJ e ao MP, o controle e a gerência dos inativos destes órgãos. 
Como já comentado, a LC 282/2004 conferiu ao Instituto a atribuição constitucional de gestor único de previdência 
estadual, inclusive das carreiras do Ministério Público e dos Magistrados, bem como os respectivos pensionistas. 
Essas demandas judiciais questionaram o dispositivo legal que instituiu o IPAJM como órgão único para gerir a previdência 
social dos servidores estaduais, argumentando que isso interferiria na autonomia administrativa e financeira dos órgãos. A 
pretensão seria manter no Poder Judiciário Estadual e no Ministério Público a gestão da previdência de seus inativos e 
pensionistas. 
Essa alternativa jurídica vai de encontro ao texto constitucional ao possibilitar a existência de mais de um órgão para gerir a 
previdência social dos servidores do estado do Espírito Santo, além de impedir a transparência de informações 
concernentes ao pagamento de benefícios previdenciários. 
Somente com a Unidade Gestora Única, responsável pela concessão, pagamento e manutenção dos benefícios, será 
possível assegurar que as regras de cálculo, concessão e reajustamento serão aplicadas de modo uniforme para os 
servidores de todos os órgãos, categorias e Poderes. Enquanto os benefícios continuarem sendo concedidos e pagos 
descentralizadamente, poderá haver maior margem para erros, privilégios e fraudes. Dessa forma, a fragmentação 
e a heterogeneidade sob os aspectos legal e institucional, com a existência de diferentes regras entre poderes, 
órgãos e categorias profissionais, prejudicam a administração e a transparência do sistema.” (grifou-se) 

43
  A rigor, associação de direito privado representativa de servidores públicos não possui legitimidade para pleitear 

judicialmente alteração da estrutura administrativa do Estado, consistente na transferência parcial da gestão do RPPS para 
instituição distinta do gestor único assegurado pela Constituição Federal. Cabe-lhe, tão-somente, insurgir-se contra 
possíveis irregularidades praticadas no âmbito da atividade administrativa desempenhada pelo gestor único, no caso, o 
IPAJM. A mudança pretendida constitui prerrogativa do constituinte derivado, mediante processo legislativo de alteração da 
Carta da República a ser conduzido perante o Congresso Nacional. Logo, nem mesmo o legislador estadual poderia 
promover tamanha transformação, mesmo a partir de projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, a quem cabe, com 
exclusividade, gerir a previdência dos servidores públicos do ente da federação, incluindo todos os Poderes. 

44
  Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
[...] 
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pena de sujeitar o Estado do Espírito Santo à não emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciárias (CRP) previsto no art. 5º, inciso IV, da Portaria 
MPS nº 204/2008

45
, exigido para recebimento de transferências voluntárias 

de recursos pela União, bem como para a celebração de acordos, contratos, 
convênios, ajustes e recebimento de empréstimos, dentre outros importante 
benefícios listados no art. 4º da mencionada portaria

46
. 

[...] 

VOTO 

O EXCELENTÍSSIMO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER 
BORGES: 

[...] 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

[...] 

10 – DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS – 
PPJC 3684/2015 

[...] 

A respeito das recomendações elaboradas pelo Parquet, ao Poder 
Judiciário e ao Ministério Público Estadual, conforme subitem 3.3.4 do 
Parecer Ministerial, vale dizer: 

Considerando os apontamentos do RTCG 01/2015 acerca da gestão 
previdenciária (fl. 463), em que pese a existência de decisões judiciais que 
autorizem as circunstâncias que possam representar a gestão fragmentada 
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, aquiesço com a 
proposta de recomendação contida no subitem 3.3.4, alínea “a” 
formulada pelo Ministério Público Especial de Contas. 

CONSIDERANDO as limitações de escopo registradas no Relatório Técnico das 

Contas do Governador RTCG 1/2015 (fl. 196 e 197, 360 e 361): 

                                                                                                                                                         
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos 
efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 
142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

45
  Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinará o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos 

critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS: 
[...] 
IV - existência de apenas um RPPS e uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo; 

46
  Art. 4º O CRP será exigido nos seguintes casos: 

I - realização de transferências voluntárias de recursos pela União; 
II - celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais 
e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 
III - liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e 
IV - pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em razão do disposto na Lei nº 
9.796, de 5 de maio de 1999. 
[...] 
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Verifica-se ainda que, na análise da compatibilidade da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) com a LDO Exercício 2014, conforme Quadro 3.12, houve 
limitação de escopo

47
 nos seguintes itens: 

 § 1º, inciso I, da Lei nº 10.067/2013 (LDO Exercício 2014) - Não foi 
possível verificar se o Poder Executivo colocou à disposição dos 
demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes 
do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo, restando prejudicada a verificação do o 
cumprimento do inciso I, § 1º do art. 15 da Lei nº 10.067/2013. 

 Art. 16 da Lei nº 10.067/2013 (LDO Exercício 2014) - Não foi possível 
verificar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais 
Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo 
final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os 
estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, 
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, 
até 13/08/2013, restando prejudicada a verificação do o cumprimento 
do art. 16 da Lei nº 10.067/2013. 

 Art. 16, paragrafo único da Lei nº 10.067/2013 (LDO Exercício 2014) - 
Não foi possível verificar se os Poderes Legislativo e Judiciário, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública encaminharam ao Poder 
Executivo suas respectivas propostas orçamentárias até 13/09/2013, 
restando prejudicada a verificação do o cumprimento do art. 16, 
paragrafo único da Lei nº 10.067/2013. (fl. 195 e 196) 

[...] 

A inclusão, no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, 
dos valores referentes aos gastos com a substituição de mão-de-obra 
decorrente de contratos com as Organizações Sociais (OS) e Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) não foi objeto de análise 
quando do acompanhamento quadrimestral efetuado pela equipe técnica da 
9ª SCE nos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo, durante o 
exercício de 2014, pois as citadas análises foram realizadas somente com 
base nas informações extraídas do Sistema Sigefes, através da ferramenta 
Flexvision (relatórios disponibilizados pela Sefaz), ao passo que o 
apontamento do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno 
detectou tal ocorrência e recomendou à Secretaria de Estado da Fazenda o 
levantamento de todas as despesas com substituição de mão-de-obra, 
caracterizando-se, assim, limitação de escopo da análise no presente 
Relatório Técnico das Contas do Governador quanto a essa situação 
apontada. (fl. 360 e 361) 

                                                 
47

  A limitação de escopo gerada pelo SIGEFES também impediu que a Comissão Técnica do TCEES realizasse a análise 

completa do Demonstrativo da Execução das Despesas Por Função/Subfunção no Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária do 1º Bimestre de 2015, conforme registrado nos autos do Processo TC4955/2015, fl.34: 

A conferência do Anexo 2 (Demonstrativo da Execução da Despesa por Função e Subfunção) foi limitada à 
verificação dos valores em nível de Funções, não tendo sido aferidas as Subfunções, tendo em vista as 
dificuldades verificadas para a extração no Sigefes, de forma manual, dos dados necessários à conferência das 
mesmas. 
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CONSIDERANDO que se mostra contraditório expedir recomendações ao Poder 

Executivo por fatos irregulares constatados ao longo do exercício de 2014 nos 

processos referentes à LDO, à LOA e aos instrumentos de transparência previstos 

na LRF (RREO e RGF) e deixar de considerar esses mesmos fatos na análise 

consolidada do exercício pelo simples fato de já terem sido objeto de exame 

naqueles processos; 

CONSIDERANDO que o art. 118 do Regimento Interno do TCEES48 estabelece que 

o Parecer Prévio consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão 

orçamentária, patrimonial, financeira e fiscal havida no exercício, devendo 

demonstrar se o balanço geral representa adequadamente a posição financeira, 

orçamentária e patrimonial do Estado em 31 de dezembro, bem como se as 

operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 

os princípios constitucionais e legais aplicáveis à Administração Pública, concluindo 

pela aprovação, aprovação com ressalva ou rejeição das contas; 

CONSIDERANDO que o art. 118, § 1º, do Regimento Interno do TCEES, retro 

transcrito, preconiza que o Parecer Prévio conterá registros sobre a observância 

às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 

orçamentos do Estado e nas demais operações realizadas com recursos públicos 

estaduais, em especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual, motivo 

pelo qual não se pode deixar de incluir no corpo do Parecer Prévio49 todos os 

registros de recomendações decorrentes de fatos ocorridos no exercício de 2014; 

                                                 
48

  Art. 118. O parecer prévio consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e 

fiscal havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa adequadamente a posição financeira, 
orçamentária e patrimonial do Estado em 31 de dezembro, bem como se as operações estão de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à Administração Pública, concluindo 
pela aprovação, aprovação com ressalva ou rejeição das contas. 
§ 1º O parecer prévio conterá registros sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na 
execução dos orçamentos do Estado e nas demais operações realizadas com recursos públicos estaduais, em especial 
quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual. 
§ 2º O relatório, que acompanhará o parecer prévio, conterá as informações exigidas em ato normativo do Tribunal. 

49
  O Parecer Prévio TC 50/2015, peça que materializa o resultado da apreciação plenária sobre as contas do governador do 

Estado, encontra-se encartado às folhas 2214 a 2217 do Processo TC 6016/2015. Conquanto o Voto do Relator e dos 
demais Conselheiros tenham sido publicados em conjunto com o mencionado Parecer, não podem ser com ele 
confundidos, sob pena de não se fazer a necessária distinção ontológica e temporal entre causa (votos) e efeito (decisão). 
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CONSIDERANDO o desalinho terminológico no qual esta Corte de Contas incorre 

ao expedir “recomendação” ao Poder Executivo estadual em razão do 

descumprimento de lei quando, na realidade, deveria expedir “determinação”, nos 

exatos termos do art. 329, § 7º, do Regimento Interno do TCEES50, resguardado o 

direito ao contraditório e à ampla defesa; 

CONSIDERANDO a importância em se consignar expressamente as referidas 

Recomendações na parte dispositiva do Parecer Prévio, haja vista que as 

inclusões das recomendações da Comissão Técnica tão-somente na parte 

dispositiva das demais decisões do TCEES não têm sido suficiente para compelir o 

Poder Executivo estadual a adequar sua conduta às normas legais, a exemplo do 

ocorrido em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme se colhe dos 

seguintes trechos dos Relatórios Técnicos das Contas do Governador, referentes 

aos exercícios de 2013 e 2014: 

EXERCÍCIO 2013 

Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 01/2014 

Registra-se que essa questão também foi tratada na análise da LDO 
Exercício 2012 (Processo TC - 622/2012), quando, após a apresentação 
das justificativas pelo responsável, o Plenário (Decisão TC - 1294/2013, fls. 
141 daqueles autos) recomendou que, nas futuras LDOs, seja dada total 
transparência, inclusive por meio eletrônico, ao demonstrativo supra, 
informando a relação das empresas beneficiadas, por setor, com o valor do 
benefício a que cada uma tem direito, possibilitando que seja cumprido o 
disposto nos arts. 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, inciso I, da LRF, e 
de que seja proporcionado maior controle social. Essa recomendação 
constou da análise. (fl. 113; Processo TC 3068/2014) 

EXERCÍCIO 2014 

Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 01/2015 

Recomenda-se, ainda, nos termos acatados pela Decisão TC-7727/2014 – 
Plenário, prolatada nos autos do Processo TC - 1224/2014 (relativo à 
análise da LDO do exercício 2014), que, no prazo de cento e oitenta dias 
após o encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 
transparência, inclusive por meio eletrônico dos benefícios e incentivos 

                                                 
50

  Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos 

especiais previstos neste Regimento. 
[...] 
§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas 
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem 
prejuízo de outras providências cabíveis. 
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fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 
imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 
incidentes sobre bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 
da Constituição Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, 
inciso I, da LRF. (fl. 559) 

E CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de oposição de Embargos de 

Declaração para suprir as omissões e contradições identificadas no Parecer Prévio 

TC 50/2015, de modo a evitar que as recomendações propostas pelo corpo de 

auditores no Relatório Técnico das Contas do Governador deixem de ser incluídas 

na parte dispositiva do Parecer Prévio, como ocorreu com o Parecer Prévio TC 

56/2014, referente ao exercício de 2013, em que houve a omissão de importantes 

recomendações decorrentes da constatação do descumprimento da Constituição 

Estadual e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)51; 

O Ministério Público de Contas pugna a esta Corte de Contas que efetue a correção 

das omissões identificadas no Parecer Prévio TC 50/2015, bem como das 

contradições em relação às peças que lhe serviram de fundamento, mediante 

adoção das seguintes medidas: 

                                                 
51

  O Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2014 propôs as seguintes recomendações, não incluídas na parte 

dispositiva do Parecer Prévio TC 56/2014 (fl. 386 e 387 do Processo TC 3068/2014), circunstância que permite a 
perpetuação das irregularidades: 

Por fim, recomenda-se: 
• a avaliação e acompanhamento por parte deste Tribunal de Contas da efetiva implantação do sistema 
informatizado, prevista para 2014, que permitirá a disponibilização dos dados regionalizados referentes à renúncia 
de receita para atendimento ao disposto no artigo 145, inciso I da Constituição Estadual; 
• que seja dada total transparência, inclusive por meio eletrônico, às informações que dão suporte ao demonstrativo 
previsto no art. 5º, inciso II, da LRF, notadamente quanto à relação dos beneficiários da renúncia de receita, por 
setor, com o valor do benefício a que cada um tem direito, cumprindo o disposto nos arts. 48, § único, II, e 48-A, I, 
da LRF; 
• que se observe o disposto no art. 145, incisos I e II, da CE, dando publicidade aos benefícios e incentivos fiscais 
concedidos, indicando os beneficiários e o montante do imposto reduzido/dispensado, bem como às isenções ou 
reduções de impostos incidentes sobre bens e serviços. 

 Apesar dessas contundentes proposições feitas pela Comissão Técnica do TCEES, atinentes ao descumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Estadual, o Parecer Prévio TC 56/2014, referente ao exercício de 2013, 
consignou apenas duas recomendações, a saber: 

1. O registro de ajustes da dívida ativa de acordo com os princípios de contabilidade e às Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP; 
2. A melhoria da qualidade da base de dados cadastrais por meio de recadastramentos periódicos dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas a ser realizada pelo Executivo e os Poderes, levando em consideração, sobretudo, as 
informações essenciais para o cálculo atuarial; 
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3.1 Recomendação Expressamente Proposta pelo MPC, Acolhida à 

Unanimidade pelo Plenário, mas Não Incluída no Parecer Prévio 

Promova a inclusão no Parecer Prévio TC 50/2015 da proposição formulada por este 

Parquet de Contas (fl. 792 e 793) com base em irregularidade apontada pelo 

Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015 (fl. 463 e 464), acolhida 

à unanimidade pelo Plenário do TCEES nos termos do Voto do Relator (fl. 1978), 

consistente na expedição de recomendação ao Poder Judiciário e ao Ministério 

Público Estadual para que reavaliem a permanência da gestão fragmentada do 

RPPS em relação a seus servidores inativos e pensionistas, reunificando a gestão 

única com o IPAJM, conforme preceitua o art. 40, § 20, da Constituição Federal52, 

sob pena de sujeitar o Estado do Espírito Santo à não emissão do Certificado de 

Regularidade Previdenciária (CRP) previsto no art. 5º, inciso IV, da Portaria MPS nº 

204/200853, exigido para recebimento de transferências voluntárias de recursos pela 

União, bem como para a celebração de acordos, contratos, convênios, ajustes e 

recebimento de empréstimos, dentre outros importante benefícios listados no art. 4º 

da mencionada portaria54; 

                                                 
52

  Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
[...] 
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos 
efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 
142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

53
  Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinará o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos 

critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS: 
[...] 
IV - existência de apenas um RPPS e uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo; 

54
  Art. 4º O CRP será exigido nos seguintes casos: 

I - realização de transferências voluntárias de recursos pela União; 
II - celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais 
e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 
III - liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e 
IV - pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em razão do disposto na Lei nº 
9.796, de 5 de maio de 1999. 
[...] 
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3.2 Recomendações Expressamente Propostas pela Comissão Técnica, 

Acolhidas à Unanimidade pelo Plenário, mas Não Incluídas no Parecer Prévio 

Tendo em vista que, conquanto tenha sido emitido em consonância com os termos 

do Voto do Relator, o Parecer Prévio TC 50/2015 não contemplou todas as 

recomendações expressamente contidas no Relatório Técnico das Contas do 

Governador RTCG 1/2015, as quais foram acolhidas pelo Relator e referendadas à 

unanimidade pelo Plenário do TCEES, promova a inclusão no Parecer Prévio das 

seguintes recomendações: 

a) Que, para as futuras prestações de contas anuais do Governador do 

Estado, as informações inerentes à depreciação, exaustão e amortização 

acumuladas sejam detalhadas nas Notas Explicativas à demonstração 

contábil (fl. 282 e 283); 

b) Que, caso as ações não tenham transitado em julgado, com parecer 

favorável ao Estado, até o termino do exercício de 2015, o Estado faça 

constar, das Notas Explicativas aos demonstrativos contábeis desse ano, 

do Balanço Patrimonial, informações a respeito dos precatórios da 

trimestralidade, tendo em vista se tratar de uma contingência passiva com 

provável realização, conforme determina a Norma Contábil NBC TG 25. (fl. 

290); 

c) Que, para as futuras prestações de contas anuais - o anexo “Quadro do 

superávit/déficit financeiro”, que integra e complementa o Balanço 

patrimonial, seja publicado na imprensa oficial, conforme dispõe o item 11, 

alínea “a” da Norma Brasileira de Contabilidade – NBCT 16.6 – 

Demonstrações Contábeis (fl. 294); 

d) A inclusão da Defensoria Pública na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) ao estabelecer o prazo para a entrega dos recursos 

correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 

suplementares e especiais, conforme determina o artigo 168 da 
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Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) e o artigo 153 da Constituição Estadual (redação dada pela EC nº 

77, de 17.4.2012- DOE 19.4.2012). (fl. 558); 

e) Que, na elaboração das próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

nas situações em que tenha havido necessidade de ajustes das metas 

fiscais na Lei Orçamentária, restem consignadas de forma expressa e 

inequívoca, quais foram as alterações da conjuntura nacional e estadual e 

dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e 

despesas, do comportamento da execução dos orçamentos do ano 

anterior e de modificações na legislação que afetaram os parâmetros 

estabelecidos na LDO, ocasionando ajustes. (fl. 558); 

f) Que, na elaboração das próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

seja informado o PIB estadual estimado e realizado em nota explicativa do 

demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 

anterior) do Anexo de Metas Fiscais conforme modelo proposto pela STN. 

(fl. 559); 

g) Que, na elaboração das próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

seja incluído no Anexo de Metas Fiscais uma explanação mais detalhada 

a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas anuais para 

demonstrar com clareza como os valores das metas anuais foram obtidos, 

acompanhado de análise dos itens que representam parâmetros básicos 

para se chegar aos valores apresentados como metas, como a taxa de 

juros, os indicadores de atividade econômica e os objetivos da política 

fiscal do estado, conforme orientações do Manual de Demonstrativos 

Fiscais, 5ª edição. (fl. 559); 

h) Nos termos acatados pela Decisão TC-7727/2014 – Plenário, prolatada 

nos autos do Processo TC - 1224/2014 (relativo à análise da LDO do 

exercício 2014), que, no prazo de cento e oitenta dias após o 
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encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 

transparência, inclusive por meio eletrônico dos benefícios e incentivos 

fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 

imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 

incidentes sobre bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 

da Constituição Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-

A, inciso I, da LRF55. (fl. 559); 

i) Que, nos termos acatados pela Decisão TC-1084/2015 – Plenário, 

prolatada nos autos do Processo TC - 1223/2014 (relativo à análise da 

LOA do exercício 2014),  inclua a discriminação da despesa, quanto à sua 

natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de 

despesa e modalidade de aplicação, em atendimento às disposições 

contidas no art. 6º da Portaria Interministerial STN/MPOG nº 163/2001. (fl. 

565); 

j) Que, nos termos acatados pela Decisão TC-1084/2015 – Plenário, 

prolatada nos autos do Processo TC - 1223/2014 (relativo à análise da 

LOA do exercício 2014),  o projeto de lei orçamentária seja acompanhado 

de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas 

decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no 

art. 165, § 6º, da CF e art. 150, § 6º, da CE. (fl. 565);  

k) Nos termos acatados pela Decisão TC-1084/2015 – Plenário, prolatada 

nos autos do Processo TC-1223/2014 (relativo à análise da LOA do 

exercício 2014), que, no prazo de cento e oitenta dias após o 

encerramento do exercício financeiro de 2014, seja dada total 

transparência, inclusive por meio eletrônico, dos benefícios e incentivos 

fiscais concedidos, indicando os respectivos beneficiários e o montante do 

                                                 
55

  Essa mesma irregularidade foi constatada pela Comissão Técnica no exercício de 2013 e consignada no relatório técnico 

das contas do governador respectivo. 
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imposto reduzido ou dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, 

incidentes sobre bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 

da Constituição Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-

A, inciso I, da LRF. (fl. 565); 

l) Que as Demonstrações Contábeis Consolidadas de 2015 e os quadros 

complementares às demonstrações financeiras sejam publicados na 

imprensa oficial, conforme dispõe a Norma de Contabilidade – NBCT 16.6 

(fl. 575); 

m) Caso as contratações de despesas sem prévio empenho e/ou com 

insuficiência de dotação orçamentária realizadas pelas diversas Unidades 

Gestoras se confirmem, que (fl. 575): 

   Após a conclusão das sindicâncias e confirmação dos valores 

contratados, reconhecer as despesas ocorridas indevidamente e 

regularizá-las contabilmente no Sigefes – Sistema Integrado de 

Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo, em 2015, conforme 

orienta a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 23, aprovada 

pela Resolução CFC 1.179/09; 

   A regularização dos valores seja acompanhada pelo órgão central do 

sistema de controle interno do Governo do Estado; 

n) Em relação à depreciação, exaustão e amortização acumuladas, que os 

critérios para os cálculos sejam divulgados de forma detalhada em notas 

explicativas a partir da demonstração contábil do exercício de 2015, 

conforme orienta o item 16 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 

16.9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136/08 (fl. 575); 

o) Em relação aos 29 (vinte e nove) processos ainda pendentes de provisão 

contábil, referentes aos “precatórios da trimestralidade”, que, caso as 

ações não tenham transitado em julgado, com parecer favorável ao 
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Estado, até o termino do exercício de 2015, que a informação conste das 

notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício de 2015, 

conforme orienta o Princípio Contábil da Prudência e a Norma Brasileira 

de Contabilidade - NBC TG 25 (R1) (fl. 575 e 576); 

p) Que os responsáveis pela elaboração do relatório e parecer conclusivo 

emitido pelo órgão central do sistema de controle interno observem a 

obrigatoriedade de avaliar todos os procedimentos de controle adotados 

pelo Governo do Estado, na forma do Anexo 11 da Instrução Normativa 

TC 33/04, por ocasião do envio ao TCEES das futuras prestações de 

contas. (fl. 599). 

3.3 Recomendações Logicamente Advindas de Irregularidades Identificadas 

pela Comissão Técnica, Demonstradas no Relatório Técnico das Contas do 

Governador, Não Incluídas no Parecer Prévio 

Considerando que algumas irregularidades ou deficiências consignadas no Relatório 

Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2015 não foram objeto de 

recomendação expressa por parte do corpo técnico do TCEES, mas que, pela 

própria natureza e gravidade demonstrada pelos auditores de controle externo na 

abordagem dos temas, geram a necessidade de emissão de recomendação por 

parte desta Corte de Contas, sob risco de que as situações identificadas se repitam 

nos exercícios seguintes em detrimento do interesse público e do exercício da 

atividade fiscalizatória realizada por este órgão de controle externo, promova a 

inclusão no Parecer Prévio TC 50/2015 de recomendações pertinentes aos 

seguintes pontos: 

a) Tendo em vista que a Comissão Técnica constatou que o órgão central 

do sistema de controle interno se absteve de emitir parecer conclusivo 

sobre a prestação de contas do governador do Estado (fl. 545), 

promova a inclusão no Parecer Prévio TC 50/2015 de recomendação 
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no sentido de que o órgão central do sistema de controle interno volte 

a emitir parecer conclusivo56 sobre as contas do chefe do Poder 

Executivo estadual, conforme prescreve o art. 2º da Instrução 

Normativa IN 28/201257; 

b) Considerando que a Comissão Técnica responsável pela análise das 

contas do Governador constatou e demonstrou – inclusive com 

elementos gráficos –, por meio do Relatório Técnico das Contas do 

Governador RTCG 1/2015, que o Demonstrativo das Receitas e 

Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos 

– Plano Financeiro, integrante do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (RREO), contabilizou incorretamente o aporte para 

cobertura do déficit financeiro do RPPS como “receita 

intraorçamentária”, quando deveria contabilizá-lo como “aporte para 

cobertura do déficit financeiro” (fl. 506 a 509); considerando a 

gravidade das consequências geradas pela perpetuação dessa 

                                                 
56

  Na prestação de contas do governador do exercício anterior (2013), o órgão central do sistema de controle interno emitiu, 

normalmente, parecer conclusivo sobre as contas do governador do Estado: 
7. Parecer conclusivo 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. José Renato Casagrande 
Governador do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2013, com objetivo de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos 
Municípios; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame 
representam adequadamente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício a que se 
refere. (disponível em: http://www.transparencia.es.gov.br/menu_orcamento/PrestacaoContas/01-22-RELOCI.pdf. 
Acesso em: 19 ago. 2015) 

57
  Art. 2º O conteúdo das contas a serem prestadas pelo Governador do Estado, para fins de apreciação e emissão de 

Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o rol de documentos integrantes do 
ANEXO 01 desta Instrução Normativa, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo do órgão central do sistema de 
controle interno sobre as contas do Governador, contendo os elementos indicados no ANEXO 11 que integra esse 
normativo. 
§ 1º As contas apresentadas pelo Governador abrangerão a totalidade do exercício financeiro do Estado, compreendendo 
as atividades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público Estadual, do Tribunal de 
Contas e da Defensoria Pública. 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não exclui a obrigatoriedade dos ordenadores de despesas dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como os do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública, encaminharem suas 
respectivas prestações de contas decorrentes de atos, contratos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, para 
julgamento pelo Tribunal de Contas nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal. 

http://www.transparencia.es.gov.br/menu_orcamento/PrestacaoContas/01-22-RELOCI.pdf
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irregularidade58; considerando que a recomendação expedida no 

RREO do 6º bimestre de 2014 ainda não foi adimplida, porquanto 

houve apenas uma realocação de números no demonstrativo 

publicado59 sem, no entanto, corrigir-se efetivamente os registros 

contábeis no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Espírito 

Santo (SIGEFES), circunstância que induz a erro o controle social por 

não retratar a realidade das finanças públicas estaduais; e 

considerando, ainda, que o Relatório Técnico das Contas do 

Governador infelizmente não contemplou expressamente 

recomendação nesse sentido, promova a inclusão no Parecer Prévio 

TC 50/2015 de recomendação ao Poder Executivo estadual para que 

corrija efetivamente o registro contábil do aporte previdenciário no 

SIGEFES, de modo as alterações afetem todos os demonstrativos 

relacionados, a exemplo do Demonstrativo do Balanço Orçamentário, 

integrante do RREO; 

c) Considerando as limitações de escopo enfrentadas pela Comissão 

Técnica do TCEES (fl. 195 e 196) em razão da ausência dos 

elementos necessários à verificação de que o Poder Executivo colocou 

à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo 

trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas 

propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para 

o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas 

memórias de cálculo, promova a inclusão no Parecer Prévio TC 

50/2015 de recomendação ao Poder Executivo estadual para que 

disponibilize os meios necessários à verificação do adimplemento de 

todos os pontos contidos nas próximas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). 

                                                 
58

  Dentre as consequências decorrentes da contabilização do aporte previdenciário como receita intraorçamentária está o 

desvio de mais de R$ 2,6 bilhões de reais dos recursos destinados á manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), 
apurados pelo MPC entre 2009 e 2011. 

59
  Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Plano Financeiro, 

integrante do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 3º bimestre de 2015. 
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3.4 Recomendações e Alertas Expedidos pelo TCEES ao Longo de 2014 nos 

Demais Processos da Governadoria (LDO, LOA, RREO e RGF), Não 

Registrados no Parecer Prévio 

Considerando a relevância e a pertinência das recomendações feitas pelo TCEES 

ao Poder Executivo estadual nos processos referentes às leis orçamentárias (LDO e 

LOA) e aos instrumentos de transparência previstos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (RREO e RGF), cujas análises técnicas subsidiaram a elaboração do 

Relatório Técnico das Contas do Governador RTCG 1/2014 nos termos do art. 72 da 

lei complementar estadual 621/201260, do art. 105, § 3º, da Resolução TC 

261/201361, e do art. 2º da Instrução Normativa IN 28/201362; considerando que o 

Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas deve sintetizar todas as ações de 

controle externo realizadas ao longo do exercício financeiro, de modo a permitir que 

o Poder Legislativo tenha a exata dimensão e alcance das recomendações emitidas 

pela Corte de Contas, para fins de julgamento e de acompanhamento parlamentar 

durante o exercício seguinte; considerando, destarte, o fato de que o Parecer Prévio 

deve abranger e registrar, consoante previsão contida no art. 118, § 1º, do 

Regimento Interno do TCEES63, a totalidade do exercício financeiro do Estado, 

                                                 
60

  Art. 72. As contas anuais do Governador serão examinadas pelo Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio no prazo 

de sessenta dias, a contar de seu recebimento. 
§ 1º A composição das contas a que se refere o caput observará o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do 
Tribunal de Contas. 
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, 
que conterão os elementos indicados em atos normativos do Tribunal de Contas. 

61
  Art. 105. O Tribunal apreciará as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio a ser 

elaborado em sessenta dias a contar do seu regular recebimento. 
 [...] 

§ 3º A composição das contas a que se refere o caput, observada a legislação pertinente, consiste no Balanço Geral do 
Estado e nos demais documentos e informações exigidos em ato normativo do Tribunal. 

62
  Art. 2º O conteúdo das contas a serem prestadas pelo Governador do Estado, para fins de apreciação e emissão de 

Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o rol de documentos integrantes do 
ANEXO 01 desta Instrução Normativa, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo do órgão central do sistema de 
controle interno sobre as contas do Governador, contendo os elementos indicados no ANEXO 11 que integra esse 
normativo. 
§ 1º As contas apresentadas pelo Governador abrangerão a totalidade do exercício financeiro do Estado, 
compreendendo as atividades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público Estadual, 
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. (grifou-se) 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não exclui a obrigatoriedade dos ordenadores de despesas dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como os do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública, encaminharem suas 
respectivas prestações de contas decorrentes de atos, contratos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, para 
julgamento pelo Tribunal de Contas nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal. 

63
  Art. 118. O parecer prévio consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e 

fiscal havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa adequadamente a posição financeira, 
orçamentária e patrimonial do Estado em 31 de dezembro, bem como se as operações estão de acordo com os princípios 
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devendo consolidar com fidedignidade e transparência o resultado de todas as 

ações de controle externo realizadas pelo TCEES no período em exame, no que se 

incluem os mencionados processos, promova a inclusão no Parecer Prévio TC 

50/2015 do registro das recomendações e alertas emitidos ao Poder Executivo 

estadual relacionados ao exercício de 2014, notadamente das recomendações 

que se encontram pendentes de comprovação do seu adimplemento, extraídas das 

decisões dos seguintes processos: 

a) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Processo TC 1224/2014, Decisão TC 

7727/2014: 

Recomendação no sentido de que na elaboração das próximas Leis de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO): 

 Inclua a Defensoria Pública ao estabelecer o prazo para a entrega dos 

recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares e especiais, conforme determina o artigo 168 da 

Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) e o artigo 153 da Constituição Estadual (Redação dada pela EC nº 

77, de 17.4.2012 - DOE 19.04.2012); 

 Nas situações em que haja necessidade de ajustes das metas fiscais na 

Lei Orçamentária, restem consignadas de forma expressa e inequívoca, 

quais foram as alterações da conjuntura nacional e estadual e dos 

parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e 

despesas, do comportamento da execução dos orçamentos do ano 

anterior e de modificações na legislação que afetaram os parâmetros 

estabelecidos na LDO, ocasionando ajustes; 

                                                                                                                                                         
fundamentais de contabilidade e com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à Administração Pública, concluindo 
pela aprovação, aprovação com ressalva ou rejeição das contas. 
§ 1º O parecer prévio conterá registros sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na 
execução dos orçamentos do Estado e nas demais operações realizadas com recursos públicos estaduais, em 
especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual. 
§ 2º O relatório, que acompanhará o parecer prévio, conterá as informações exigidas em ato normativo do Tribunal. 
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 Seja informado o PIB estadual estimado e realizado em nota explicativa do 

demonstrativo II (Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 

anterior) do Anexo de Metas Fiscais conforme modelo proposto pela STN; 

 Seja incluído no Anexo de Metas Fiscais uma explanação mais detalhada 

a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas anuais para 

demonstrar com clareza como os valores das metas anuais foram obtidos, 

acompanhado de análise dos itens que representam parâmetros básicos 

para se chegar aos valores apresentados como metas, como a taxa de 

juros, os indicadores de atividade econômica e os objetivos da política 

fiscal do estado, conforme orientações do Manual de Demonstrativos 

Fiscais, 5ª edição; 

 No prazo de cento e oitenta dias após o encerramento do exercício 

financeiro de 2014 seja dada total transparência, inclusive por meio 

eletrônico, dos benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os 

respectivos beneficiários e o montante do imposto reduzido ou 

dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, incidentes sobre 

bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 da Constituição 

Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, inciso I, da 

LRF. (RAL 1/2014, fl. 66 e 67 do Processo TC 1224/2014) 

b) Lei Orçamentária Anual (LOA), Processo TC 1223/2014, Decisão TC 

1084/2015: 

Recomendação no sentido de que na elaboração das próximas Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA): 

 Inclua a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, no mínimo por 

categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de 

aplicação, em atendimento às disposições contidas no art. 6º da Portaria 

Interministerial STN/MPOG nº 163/2001. 
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 O projeto de lei orçamentária seja acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no art. 165, 

§ 6º, da CF e art. 150, § 6º, da CE. 

 No prazo de cento e oitenta dias após o encerramento do exercício 

financeiro de 2014, seja dada total transparência, inclusive por meio 

eletrônico, dos benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os 

respectivos beneficiários e o montante do imposto reduzido ou 

dispensado, e as isenções ou reduções de impostos, incidentes sobre 

bens e serviços, em cumprimento ao disposto no art. 145 da Constituição 

Estadual e aos artigos 48, parágrafo único, inciso II, e 48-A, inciso I, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. (RAL 2/2014, fl. 351 e 352 do Processo 

TC 1223/2014) 

c) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º Bimestre de 

2014, Processo TC 8927/2014, Decisão TC 1268/2014: 

Alerta no sentido de que: 

 No Balanço Orçamentário (Anexo 1) relativo ao 4º bimestre de 2014, foi 

verificado resultado orçamentário SUPERAVITÁRIO no valor de R$ 

505.599.404,64, com receitas orçamentárias realizadas na ordem de R$ 

9.972.260.848,97 e despesas orçamentárias executadas correspondentes 

a R$ 9.466.661.444,33. Em relação ao acompanhamento da meta 

bimestral de Arrecadação da Receita, disposta no Decreto do Executivo 

Nº 3487 – R, de 08 de janeiro de 2014, conforme normatização do artigo 

13 da LRF e prevista para este bimestre (julho - agosto) no montante de 

R$ 2.825.753.794,00, comparada com a receita bimestral realizada, que 

foi de R$ 2.577.236.088,89, acarretou em uma diferença a menor no valor 

de R$ 248.517.705,11. Esta Corte de Contas, com base no art. 59, §1º, 
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inciso I, c/c art. 9º, todos da LRF, deverá alertar o Governo do Estado 

pelo não atingimento da Meta Bimestral de Arrecadação da Receita. 

(REO 6/2014, fl. 62 do Processo TC 8927/2014) 

d) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º Bimestre de 

2014, Processo TC 12038/2014, Decisão TC 1269/2014: 

Alerta no sentido de que: 

 No Demonstrativo do Balanço Orçamentário (Anexo 1), relativo ao 5º 

bimestre de 2014, foi verificado resultado orçamentário SUPERAVITÁRIO 

no valor de R$ 280.631.169,44, com receitas orçamentárias realizadas na 

ordem de R$ 12.193.983.272,79 e despesas orçamentárias executadas 

correspondentes a R$ 11.913.352.103,35. Em relação ao 

acompanhamento da meta bimestral de Arrecadação da Receita, disposta 

no Decreto do Executivo Nº 3487 – R, de 08 de janeiro de 2014, conforme 

normatização do artigo 13 da LRF e prevista para este bimestre (setembro 

- outubro) no montante de R$ 2.764.573.047,00, comparada com Proc. 

TC 12038/2014 Fl. 57 Rubrica a receita bimestral realizada, que foi de R$ 

2.221.722.423,82, observou-se uma diferença a menor no valor de R$ 

542.850.623,18. Esta Corte de Contas, com base no art. 59, inciso I e §1º, 

inciso I, c/c art. 9º (segunda parte), todos da LRF, deverá alertar o 

Governo do Estado pelo não atingimento da Meta Bimestral de 

Arrecadação da Receita. (REO 1/2015, fl. 56 e 57 do Processo TC 

12038/2014) 

e) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º Bimestre de 

2014, Processo TC 1590/2015, Decisão TC 3935/2015: 

Recomendação no sentido de que: 

 O Poder Executivo Estadual observe, na elaboração dos próximos 

relatórios de execução orçamentária, as orientações da Secretaria do 
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Tesouro Nacional (STN), contidas no Manual de Demonstrativos Fiscais, 

para a apuração do Anexo 04 (Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Plano 

Financeiro), quanto ao correto preenchimento da linha "RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)”, 

desconsiderando os recursos para cobertura do déficit financeiro do 

RPPS (“Aporte”) do Poder Executivo como receita previdenciária do 

RPPS, bem como identifique esses recursos como aporte no Quadro 

“APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR” do mesmo Demonstrativo. (REO 2/2015, 

fl. 82 do Processo TC 1590/2015) 

f) Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, 2º Quadrimestre de 2014, 

Processo TC 9144/2014, Decisão TC 1265/2015: 

Posicionamento da Comissão Técnica acolhido pelo Plenário do TCEES: 

 Constata-se divergência na apuração do percentual da despesa total com 

pessoal: o publicado pelo Poder Executivo evidencia o percentual de 

42,60%, porém, o apurado pelo TCEES foi de 44,19%. Assim, o 

percentual da despesa total com pessoal apurado pelo TCEES e o 

publicado pelo Poder Executivo são inferiores ao limite Legal (49,00%) e 

ao limite Prudencial (46,55%), contudo, o percentual apurado pelo TCEES 

encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente à 90% 

(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo ser 

emitido “ALERTA” ao gestor conforme determina o inciso II do § 1º do art. 

59 da Lei Complementar 101/00. (RAF 18/2014, fl. 35 do Processo TC 

9144/2014) 

g) Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, 3º Quadrimestre de 2014, 

Processo TC 1591/2015, Decisão TC 3933/2015: 

Posicionamento da Comissão Técnica acolhido pelo Plenário do TCEES: 
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 Constata-se divergência na apuração do percentual da despesa total com 

pessoal: o publicado pelo Poder Executivo evidencia o percentual de 

43,33%, porém, o apurado pelo TCEES foi de 44,82%. Assim, o 

percentual da despesa total com pessoal apurado pelo TCEES e o 

publicado pelo Poder Executivo são inferiores ao limite Legal (49,00%) e 

ao limite Prudencial (46,55%), contudo, o percentual apurado pelo TCEES 

encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a 90% 

(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo ser 

emitido “ALERTA” ao gestor, conforme determina o inciso II do § 1º do 

art. 59 da Lei Complementar 101/00. Registra-se que, a partir da análise 

deste RGF (3º quadrimestre de 2014), houve alteração na metodologia de 

cálculo do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, 

tanto por parte do Poder Executivo, quanto por parte deste Tribunal, como 

forma de se eliminar o duplo cômputo dos recursos repassados para 

cobertura de déficit financeiro do RPPS (“Aporte”) do Poder Executivo. 

[...] 

Recomendação ao Poder Executivo no sentido de que: 

 Observe as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

contidas no Manual de Demonstrativos Fiscais, para a elaboração do 

Anexo 1 (Demonstrativo da Despesa com Pessoal), quanto ao correto 

preenchimento da linha "Pessoal Inativo e Pensionistas" da Despesa 

Bruta com Pessoal, passando a considerar nessa linha somente os 

valores da despesa liquidada; 

 Adote providências para promover a divulgação do Relatório de Gestão 

Fiscal Consolidado do Estado (RGF) no Portal da Transparência do 

Governo do Estado do Espírito Santo. 
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3.5 Da Oportunização de Contraditório ao Poder Executivo Estadual 

Tendo em vista que o acolhimento das recomendações omitidas no Parecer Prévio 

TC 50/2015, objeto destes Embargos de Declaração, podem agravar a situação da 

atual gestão do Poder Executivo estadual – interessado no presente recurso – 

notadamente devido ao pedido de expedição de recomendação no sentido de que 

promova a correta contabilização do aporte para cobertura do déficit financeiro do 

RPPS no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Espírito Santo (SIGEFES), na 

forma como preconizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo corpo de 

auditores desta Corte de Contas64, oportunize ao Poder Executivo estadual o direito 

ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 156 da Lei Complementar 

Estadual nº 621/201265 e do art. 402, inciso III, do Regimento Interno do TCEES66. 

Vitória, 21 de agosto de 2015. 
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64

  A correção do registro contábil do aporte previdenciária foi objeto de recomendação expressa do TCEES nos seguintes 

processos: 

 Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestres de 2014, Processo TC 1590/2015; 

 Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2015, Processo TC 4955/2015. 
Apesar de ter havido recomendações nos exercícios financeiros de 2014 (RREO do 6º bimestre de 2014) e de 2015 
(RREO do 1º bimestre de 2015) visando à correção dos registros contábeis do aporte previdenciário, evidenciando que a 
irregularidade contatada ultrapassou mandatos, o Parecer Prévio TC 50/2015 não contemplou recomendação nesse 
sentido. 

65
  Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, 

mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar de recurso 
tendente a agravar a situação do responsável ou do interessado. 

66
  Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público junto ao Tribunal, serão notificados os demais interessados para se 

manifestarem, nos termos do art. 156 da Lei Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos: 
[...] 
III - cinco dias, nos casos de embargos de declaração. 
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