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Preâmbulo 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 

 

 

 

O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo (MPC-ES), por intermédio 

da 3ª Procuradoria de Contas, com fundamento no art. 60 da Lei Complementar 

Estadual 621/20121 e no art. 82 da Resolução TC 261/20132, Regimento Interno do 

Tribunal de Conta do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), apresenta 

Parecer-Vista 

 

no Incidente de Prejulgado TC 6603/2016, suscitado pelo ilustre conselheiro Rodrigo 

Flávio Freire Farias Chamoun na Representação TC 7156/20123, feito fiscalizatório 

autuado em autos apartados por determinação da Decisão 5140/2012, prolatada na 

                                                 
1  Art. 60. Nas sessões das Câmaras ou do Plenário será facultado ao Conselheiro ou ao Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, na fase de discussão, pedir vista do processo, nos termos definidos no Regimento Interno. 
[...] 

2  Art. 82. Na fase de discussão, os Conselheiros ou os Auditores em substituição poderão pedir vistas do processo, sendo 

facultado ao membro do Ministério Público junto ao Tribunal fazer o mesmo pedido.  
§ 1º O processo será encaminhado, pela secretaria do colegiado, a quem houver requerido vista, sendo posteriormente 
devolvido ao Relator, no prazo de uma sessão ordinária, devendo prosseguir o julgamento do feito na mesma sessão da 
devolução, quando será reaberta a discussão.  
§ 2º Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior, poderá ser requerida uma única prorrogação, a qual, a juízo do 
respectivo colegiado, será concedida por igual período. 
[...] 
§ 8º Os prazos indicados nos §§ 1º e 2º poderão, a critério do colegiado, ser contados em dobro, caso considere que a matéria 
sob análise é especialmente complexa ou relevante. (Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016). 

3  Representação TC 7156/2012: 

Sigilo padrão:  Não sigiloso 
Protocolo autuado: 15445/2012-3 
Relator:  Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 
Unidade gestora: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes    
Responsável:  JANDER NUNES VIDAL, MAURO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA  
Terceiro interessado: CMS - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LTDA  
Representante:  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
Observação:  OBS-DECISAO TC nº 5140/2012 
Última Peça Técnica: Decisão TC 2144/2016, de 30/08/2016. 
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Representação TC 6579/20124, deflagrada por valorosa equipe de auditores de 

controle externo da 6ª Controladoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo (TCE-ES) em face de Ademar Coutinho Devens, prefeito do Município 

de Aracruz, de Durval Valentin do Nascimento Blank, secretário municipal de 

finanças, e da empresa CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda., em razão de greves 

indícios de irregularidades apuradas por meio de auditoria ordinária realizada na 

referida Prefeitura Municipal de Aracruz e consignados no Relatório de Auditoria 

Ordinária 63/2012, encartado à Tomada de Contas Especial TC 1079/20125, 

consistentes, em síntese, na contratação de empresa de consultoria (CMS Consultoria 

e Serviços S/S Ltda.) para, com fundamento na Orientação Técnica nº 1/1997 do 

                                                 
4  Representação TC 6579/2012: 

Sigilo padrão:  Não sigiloso 
Protocolo autuado:  14337/2012-4 
Relator:  Márcia Jaccoud Freitas (Em substituição) 
Procurador MPC:  Heron Carlos Gomes de Oliveira 
Unidade gestora:   TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo   
Interessado:   PREFEITURA ARACRUZ  
Responsável:   LUIZ CARLOS CACA GONCALVES [CYNTIA D'AMBROSIO, SARA DIAS BARROS, MARIA 

CAROLINA VALINHO DE MORAES, DANIELLA LOPES DE AMORIM, SANDRO COGO, DANILO 
DE ARAUJO CARNEIRO, ALCEU BERNARDO MARTINELLI, JACYMAR DELFINNO DALCAMINI, 
TRAJANO CONTI FERREIRA, MILTRO JOSE DALCAMIN] , ADEMAR COUTINHO DEVENS, 
JONES CAVAGLIERI, DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK , ZAMIR GOMES 
ROSALINO, WAGNER JOSE ELIAS CARMO, CMS - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LTDA 
[RAPHAELA MARIA DE OLIVEIRA MORAES VASQUES, GLADYS JOUFFROY BITRAN] , CLAUDIO 
MUCIO SALAZAR PINTO [RAPHAELA MARIA DE OLIVEIRA MORAES VASQUES, GLADYS 
JOUFFROY BITRAN], CLAUDIO MUCIO SALAZAR PINTO FILHO, JORGE LUIZ SOARES DOS 
SANTOS, ALCEU BERNARDO MARTINELLI [CYNTIA D'AMBROSIO, SARA DIAS BARROS, MARIA 
CAROLINA VALINHO DE MORAES, SANDRO COGO, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO, 
JACYMAR DELFINNO DALCAMINI, TRAJANO CONTI FERREIRA, ALCEU BERNARDO 
MARTINELLI, MILTRO JOSE DALCAMIN] 

5  Tomada de Contas Especial TC 1079/2012: 

Sigilo padrão:  Não sigiloso 
Relator:  Sebastião Carlos Ranna de Macedo 
Unidade gestora: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz    
Interessado:  PREFEITURA ARACRUZ  
Responsável: RODOLFO REIS ROSA, NOTORIA - PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA - ME [RUBEM 

FRANCISCO DE JESUS], PAULO ROBERTO BOTTONI [EDIMAR MOLINARI], BOSI SHOWS, 
EVENTOS E LOCACOES LTDA - EPP [CARLOS ANTÔNIO PETTER BOMFÁ], IVAN VICENTE 
PESTANA , MARIA LUIZA ROCHA MARQUES , ADEMAR COUTINHO DEVENS , CLEVERSON 
MATTIUZZI FARAGE, N DE OLIVEIRA CORREA - ME , ADAILSON ALVES PEREIRA [EDIMAR 
MOLINARI], JONES CAVAGLIERI, ZAMIR GOMES ROSALINO, DOUGLAS CERQUEIRA 
GONCALVES [RAFAEL SALVADOR CIPRIANO, LUCIANO CEOTTO], THIAGO GONCALVES 
LAMARQUE [RICARDO RIBEIRO MELRO], F1 EVENTOS E LOCACOES LTDA - EPP [CARLOS 
ANTÔNIO PETTER BOMFÁ] , DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK, GRUPO CIAP LTDA 
- EPP , MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL - EPP , CARLOS ALBERTO FAVALESSA  

Observação: AVERIGUAR A REGULARIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS, POR 
AMOSTRAGEM, COM BASE NAS CONSTITUICOES FEDERAL E ESTADUAL E LEGISLACAO 
ESPECIFICA. 

Última Peça Técnica: Decisão TC 5095/2014, de 29/07/2014.  
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TCE-ES6, em substituição aos fiscais tributários do Estado do Espírito Santo e do 

Município de Aracruz, prestar serviços de “recuperação de créditos tributários” (ICMS7, 

                                                 
6  Confira-se trecho extraído das informações prestadas ao TCE-ES pelo prefeito do Município de Aracruz Ademar Coutinho 

Devens (fl 108 da Representação TC 6579/2012): 
A forma de remuneração do contrato nº 101/2002 atende os ditames da Orientação Técnica nº 01/97 (cópia anexa) deste 
TCEES, que encaminhou ofício circular aos municípios de nosso Estado [...]. 
Tal entendimento se deu em situação semelhante analisada por esse Colendo Tribunal de Contas, tendo em vista contrato 
de prestação de serviços primeiramente firmado entre o município de Vitória e a empresa Delta Auditores Associados S/C 
Ltda., onde previa cláusula de remuneração de êxito dando à prestadora de serviços o direito a percepção de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do recebimento a maior no repasse da Transferência Corrente relativa a arrecadação do ICMS, 
medido entre a divulgação do índice provisório e o índice definitivo de participação daquele município, conforme previsto no 
inciso I do § único do art. 158 da CF. 
[...] 
Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao analisar o contrato celebrado pelo município de 
Cachoeiro de Itapemirim, emitiu a Orientação Técnica nº 01/97, determinando a forma correta de se remunerar os 
contratos desta espécie, ora questionado. E com base naquela Orientação Técnica, o Município de Aracruz celebrou o 
Contrato nº101/2002, utilizando-se o valor dos serviços prestados pelos contribuintes (base de cálculo) como parâmetro 
para cálculo dos honorários de risco. 

A Orientação Técnica 1/1997 do TCE-ES também foi incluída no item 4.1 do Contrato nº 135/2009 celebrado entre o Município 
de Itapemirim e a CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. e originado de “Proposta” apresentada pela referida empresa: 

4.1 – A forma de remuneração pelos serviços prestados, prevista nesta Proposta atende as determinações da Orientação 
Técnica nº 01/97 do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Lei Municipal nº 1932/2005. 

7  A aferição do valor correto da quota-parte do ICMS a ser recolhido aos cofres municipais, bem como dos parâmetros utilizados 

na definição do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na arrecadação do referido imposto, compete primariamente à 
administração tributária do Estado, à luz do que estabelece os §§ 3º e 10 do art. 3º da Lei Complementar Federal 63/1990, 
competindo aos municípios a fiscalização suplementar da correção do referido índice: 

Art. 3º 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão 
creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios: 
I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias 
e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. 

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas acrescido do 
valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano 
civil. 

§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município:              (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 
2006) 
I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor 
das mercadorias entradas, em cada ano civil;           (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 
II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, 
em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o 
percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.             (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 
§ 1o-A.  Na hipótese de pessoa jurídica promover saídas de mercadorias por estabelecimento diverso daquele no qual 
as transações comerciais são realizadas, excluídas as transações comerciais não presenciais, o valor adicionado 
deverá ser computado em favor do Município onde ocorreu a transação comercial, desde que ambos os 
estabelecimentos estejam localizados no mesmo Estado ou no Distrito Federal.            (Incluído pela Lei Complementar 
nº 157, de 2016)    (Produção de efeito) 
§ 1o-B.  No caso do disposto no § 1o-A deste artigo, deverá constar no documento fiscal correspondente a identificação 
do estabelecimento no qual a transação comercial foi realizada.            (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 
2016)    (Produção de efeito) 
§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas: 
I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou 
diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, 
incentivos ou favores fiscais; 
II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI 
do art. 150, da Constituição Federal. 
§ 3º O Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada Município e o valor total do Estado, 
devendo este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano 
imediatamente seguinte ao da apuração. 
§ 4º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média dos índices apurados no dois anos civis 
imediatamente anteriores ao da apuração. 
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ISSQN, IPTU e ITBI), recebendo como pagamento um percentual sobre a arrecadação 

tributária decorrente do “êxito” de sua atividade fiscalizatória em identificar contribuintes 

– principalmente grandes e rentáveis empresas (PETROBRAS8, FÍBRIA – ARACRUZ 

CELULOSE9, CENIBRA10, PORTOCEL11 etc.) – que teriam supostamente sonegado 

informações tributárias às fazendas públicas estadual e municipal, além de serem 

vítimas de quebra de sigilo fiscal, propiciando, com isso, a prática dos crimes de 

apropriação e desvio de rendas públicas por parte dos prefeitos municipais (art. 

1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/196712), de advocacia administrativa (art. 321 do 

Código Penal13) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal14) em 

                                                                                                                                                             
§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e 
documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou 
critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos. 
§ 6º Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 
30 de junho do ano da apuração, o valor adicionado em cada Município, além dos índices percentuais referidos nos §§ 
3º e 4º deste artigo. 
§ 7º Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 
30 (trinta) dias corridos contados da sua publicação, os dados e os índices de que trata o parágrafo anterior, sem 
prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis. 
§ 8º No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação, os Estados deverão julgar e 
publicar as impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os índices definidos de cada Município. 
§ 9º Quando decorrentes de ordem judicial, as correções de índices deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do 
mês seguinte ao da data do ato que as determinar. 
§ 10. Os Estados manterão um sistema de informações baseadas em documentos fiscais obrigatórios, capaz de 
apurar, com precisão, o valor adicionado de cada Município. 
§ 11. O valor adicionado relativo a operações constatadas em ação fiscal será considerado no ano em que o resultado 
desta se tornar definitivo, em virtude da decisão administrativa irrecorrível. 
§ 12. O valor adicionado relativo a operações ou prestações espontaneamente confessadas pelo contribuinte será 
considerado no período em que ocorrer a confissão. 
§ 13º A lei estadual que criar, desmembrar, fundir ou incorporar Municípios levará em conta, no ano em que ocorrer, o 
valor adicionado de cada área abrangida. 
§ 14.  O valor da produção de energia proveniente de usina hidrelétrica, para fins da apuração do valor mencionado no 
inciso I do § 1o, corresponderá à quantidade de energia produzida, multiplicada pelo preço médio da energia hidráulica 
comprada das geradoras pelas distribuidoras, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).          (Incluído pela Lei Complementar nº 158, de 2017) 

8  Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-

operacoes/terminais-e-oleodutos/terminal-aquaviario-barra-do-riacho.htm. Acesso em: 16 ago. 2017. 
9  Fíbria Celulose S.A. – Aracruz Celulose S.A.. Disponível em: http://www.fibria.com.br/. Acesso em: 16 ago. 2017. 
10  Celulose Nipo Brasileira S.A.. Disponível em: https://www.cenibra.com.br/. Acesso em: 16 ago. 2017. 
11  Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A.. Disponível em: http://www.portocel.com.br/pt/index.htm. Acesso 

em: 16 ago. 2017. 
12  Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 

do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; 
[...] 

13  Advocacia administrativa 

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário: 
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa. 

14  Associação Criminosa 
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conjunto com outros agentes públicos e privados envolvidos, conforme apurado pelo 

Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (NUROC) no 

Inquérito Policial IP 029/2013 que instruiu Denúncia oferecida pelo Ministério Público 

do Estado do Espírito Santo (MPES) na Ação Penal 0043929-95.2012.8.08.0024, em 

trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                             
Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:     (Redação dada pela Lei nº 
12.850, de 2013)     (Vigência) 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.     (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)     (Vigência) 
[...] 
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Introdução 

Em síntese, o processo em tela, Incidente de Prejulgado TC 6603/2012, foi 

instaurado com o propósito de se analisar a possibilidade jurídica de a Administração 

Pública terceirizar atividades inerentes à administração tributária por meio da 

contratação de empresa de consultoria/assessoria para prestar serviço de 

“recuperação de créditos” aos municípios capixabas e, muito provavelmente, também 

ao Estado do Espírito Santo15, uma vez que, a julgar pela forma como a questão 

principal do incidente encontra-se redigida16, bem como devido à natureza normativa 

que possui o prejulgado no âmbito desta Corte de Contas, mediante o qual o TCE-ES 

define o prejulgamento vinculante da tese jurídica – mas não do caso concreto – por 

meio de decisão normativa aplicável a todos os jurisdicionados que possam ser 

enquadrados como destinatários da norma criada, uma possível resposta positiva às 

questões formuladas permitiria que a Secretaria de Estado da Fazenda também 

contratasse empresa para, na prática, substituir os auditores fiscais nas atividades de 

natureza contínua e privativas de servidores públicos integrantes do quadro 

permanente da Administração Pública estadual, porquanto o Estado também possui 

“créditos”, tributários e não tributários, a serem recuperados. 

Aliás, considerando que o art. 158 da Constituição Federal17 estabelece que pertence 

aos municípios não apenas 25% do produto da arrecadação do ICMS (imposto 

                                                 
15  Considerando a forma genérica como as questões do incidente de prejulgado foram apresentadas, bem como a natureza 

normativa do prejulgado, mediante o qual o TCE-ES define o prejulgamento vinculante da tese – mas não do caso concreto 
– por meio de decisão normativa aplicável a todos os jurisdicionados que possam ser enquadrados como destinatários da 
norma criada, uma resposta positiva às questões formuladas permitiria que a Secretaria da Fazenda Estadual contratasse 
empresa para, na prática, substituir os auditores fiscais nas atividades privativas de servidores públicos, como o fez a CMS 
Consultoria e Serviços Ltda., porquanto o Estado também possui “créditos” a serem recuperados. 

16  “1. possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 

admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação;” 
17  Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos 
imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores 
licenciados em seus territórios;  
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  
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estadual), mas também 50% do produto da arrecadação do ITR (imposto federal), 50% 

do produto da arrecadação do IPVA (imposto estadual) e o total do produto do IRPF 

(imposto federal) arrecadado dos servidores públicos municipais, uma resposta positiva 

quanto à “possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a recuperação 

de créditos” poderia dar margem à contratação de empresa para “recuperar créditos” 

oriundos de quaisquer dos impostos citados no referido dispositivo 

constitucional, inclusive o IRPF dos servidores públicos, porquanto em relação à 

arrecadação de todos esses impostos subsiste o poder de fiscalização subsidiária da 

administração tributária dos municípios – inclusive mediante celebração de convênios 

com a União e com o Estado –, não cabendo fazer distinção seletiva quanto ao 

exercício dessa prerrogativa municipal (de fiscalização subsidiária) em função do 

tributo de maior receita, ou ainda, da esfera de governo (se federal ou estadual). 

A instauração deste incidente prejulgado tem origem nos fatos apurados pela 6ª 

Controladoria Técnica do TCE-ES, por meio de auditoria ordinária realizada em 2012 

no Município de Aracruz – a qual gerou a Tomada de Contas Especial TC 1079/2012 

–, desencadeando uma série de providências que culminaram na deflagração da 

Operação Derrama pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à 

Corrupção (NUROC), conforme amplamente divulgado pela imprensa local e nacional: 

 

 

                                                                                                                                                             
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os 
seguintes critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 
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Ex-prefeitos de cidades do ES são detidos 

suspeitos de corrupção18 

 
Ex-prefeitos de cidades do ES são detidos 

suspeitos de corrupção19 

 

 
Ex-prefeitos de cidades do Norte do ES são 

detidos suspeitos de corrupção20 

 
Comentarista de política analisa a Operação 

Derrama, no ES21 

 

 
TJ-ES decreta a prisão de mais ex-prefeitos na 

'Operação Derrama'22 

 
Justiça do ES manda soltar os investigados na 

Operação Derrama23 

                                                 
18  Disponível em: 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/01/ex-prefeitos-de-cidades-do-es-sao-detidos-suspeitos-de-corrupcao.html. 
Acesso em: 18 ago. 2017. 

19  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/ex-prefeitos-de-cidades-do-es-sao-detidos-suspeitos-

de-corrupcao/2346516/. Acesso em: 18 ago. 2017. 
20  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/ex-prefeitos-de-cidades-do-norte-do-es-sao-detidos-

suspeitos-de-corrupcao/2346747/. Acesso em: 18 ago. 2017. 
21  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/videos/t/todos-os-videos/v/comentarista-de-politica-analisa-a-operacao-

derrama-no-es/2359908/. Acesso em: 18 ago. 2017. 
22  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/t/edicoes/v/tj-es-decreta-a-prisao-de-mais-ex-prefeitos-

na-operacao-derrama/2355211/. Acesso em: 18 ago. 2017. 
23  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/videos/t/bom-dia-es/v/justica-do-es-manda-soltar-os-investigados-na-

operacao-derrama/2443102/. Acesso em: 18 ago. 2017. 
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 Multinacionais sofreram cobranças indevidas de prefeituras, diz TC-ES24 

 Prefeitura fazia cobrança extorsiva com esquema de corrupção no ES25 

 Operação da Polícia Civil investiga contratos de oito prefeituras do ES26 

 Derrama: achados de auditoria pela área técnica do TCE-ES desencadearam a operação27 

 TJ-ES assume parte das investigações da Operação Derrama28 

 Organizações criminosas ameaçaram matar desembargadores, juiz, conselheiro do Tribunal de 

Contas e delegados de Polícia no Espírito Santo29 

 Operação Derrama desarticula esquema de formação de quadrilha, peculato e estelionato no 

Estado30 

 Ex-delegado do Nuroc diz que Operação Derrama ficou pela metade31 

No centro do que pode ser considerado um dos maiores escândalos envolvendo desvio 

de recursos públicos no Estado do Espírito Santo está a empresa CMS Consultoria e 

Serviços Ltda., contratada direta e indiretamente – mediante subcontratação 

camuflada de serviços de engenharia32 – por diversos municípios capixabas para 

                                                 
24  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/01/multinacionais-sofreram-cobrancas-indevidas-de-prefeituras-

diz-tc-es.html. Acesso em: 18 ago. 2017. 
25  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2012/12/prefeitura-fazia-cobranca-extorsiva-com-esquema-de-

corrupcao-no-es.html. Acesso em: 18 ago. 2017. 
26  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2012/12/operacao-da-policia-civil-investiga-contratos-de-prefeituras-

do-es.html. Acesso em: 18 ago. 2017. 
27  Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/2013/03/derrama-achados-de-auditoria-pela-area-tecnica-do-tce-es-desencadearam-

a-operacao/. Acesso em: 18 ago. 2017. 
28  Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/01/tj-es-assume-parte-das-investigacoes-da-operacao-

derrama.html. Acesso em: 18 ago. 2017. 
29  Disponível em: http://www.elimarcortes.com.br/2015/03/organizacoes-criminosas-ameacaram-matar.html. Acesso em: 18 ago. 

2017. 
30  Disponível em: http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2016/06/operacao-derrama-desarticula-esquema-de-

formacao-de-quadrilha-peculato-e-estelionato-no-estado-1013951192.html. Acesso em: 18 ago. 2017. 
31  Disponível em: http://gazetadonorte.com/?p=116950. Acesso em: 18 ago. 2017. 
32  Confira adiante neste Parecer Vista, especificamente junto ao item do Sumário “Histórico processual do Incidente de 

Prejulgado TC 6603/2012”, o seguinte excerto: 
 [...] 

 2.1 02/08/2016: Conselheiro Rodrigo Chamoun propõe a instauração de incidente de prejulgado na Representação TC 
7156/2012 

 [...] 
 Examinando a documentação acostada aos autos da Representação TC 6579/2012, este Parquet de Contas identificou 

contratos celebrados pelos Municípios de Itapemirim, Piúma e Marataízes com a empresa Everest Tecnologia em 
Serviços Ltda. (CNPJ 13.947.569/0001-00), tendo por objeto a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E GEODÉSIA, OCEANOGRAFIA E ENGENHARIA AMBIENTAL”. 
De forma absolutamente irregular, os contratos de engenharia continham cláusula que previa expressamente a subcontratação 
da CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. para prestar “serviços técnicos especializados em consultoria e assessoramento 
tributário/fiscal”, configurando uma espécie de “contrato-jabuti”, por incluir, de forma sorrateira, objeto que não guarda 
pertinência temática com o escopo principal da contratação – serviços de engenharia –, a exemplo do que se reproduz a 
seguir: 

 [...] 
 Em razão de a CMS figurar como subcontratada, os valores repassados à empresa de consultoria tributária/fiscal não devem 

ter sido identificados pela fiscalização do TCE-ES. 
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supostamente assessorar a administração tributária municipal justamente na 

“recuperação de créditos” de impostos e de royalties decorrentes da exploração de 

petróleo e gás natural. 

Por esse motivo, uma possível resposta positiva ao prejulgado legitimaria a 

terceirização da administração tributária no território do Estado do Espírito Santo, 

ensejando o arquivamento de todos os processos que tramitam nesta Corte de Contas 

relacionados à Operação Derrama e sepultando a continuidade das investigações 

sobre as gravíssimas irregularidades apenas iniciadas com a referida operação policial, 

conforme esclareceu o delegado do NUROC Rodolfo Laterza em depoimento33 

prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (ALES), instaurada com o propósito de apurar supostas 

irregularidades envolvendo “pagamento e sonegação de tributos e valores gerados nas 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Estado do Espírito 

Santo”34: 

                                                                                                                                                             
 [...] 
33  Disponível em: http://www.elimarcortes.com.br/2015/06/delegado-rodolfo-laterza-diz-na-cpi-da.html. Acesso em: 24 ago. 2017. 
34  CPI da Sonegação de Tributos  

Tipo da Comissão:  CPI  
Legislação:  Resolução de criação nº 3.937/15, de 19/03/15 aditada pela Res. nº 4.349/16, de 11/05/16.  
Presidente:  Enivaldo dos Anjos  
Vice-presidente:  Marcos Mansur  
Membros Efetivos:  Marcelo Santos - Relator 

Jamir Malini 
Padre Honório   

Membros Suplentes:  Sergio Majeski 
Luzia Toledo  

Procuradores:  Eduardo Rocha Lemos 
Liziane Maria Barros de Miranda  

Local das Reuniões:  Plenário Dirceu Cardoso  
Horário das Reuniões:  Terça-feira, às 11 horas  
Atribuições:  apurar suposta irregularidade no pagamento e sonegação de tributos e valores gerados nas atividades 

de exploração e produção de petróleo e gás natural no Estado do Espírito Santo, bem como, possível 
omissão e ou abuso de autoridade de Agentes Políticos e Públicos na defesa dos interesses fiscais, 
financeiros e administrativos do Estado do Espírito Santo e seus Municípios, especialmente no 
cumprimento do dever constitucional de suas funções de fiscalização, apuração, cobrança e execução 
judicial de dívidas tributárias, junto as empresas petrolíferas e suas empresas contratadas e sua 
relação com possíveis doações financeiras efetuadas a organizações do Terceiro Setor, especialmente 
ONG’S e OSCIP’S, apurando a origem e destinação dos respectivos recursos; e, pagamento de 
benefícios salariais a servidores públicos sem a devida cobertura legal, conforme consta no 
Requerimento nº 101/2015, e também, apurar denúncias quanto ao funcionamento de indústrias 
poluidoras sem licenciamento ambiental, com licenciamento vencido ou com eventuais condicionantes 
não cumpridos; sobre o alto nível de emissão de poluentes pelos veículos de transporte público em 
desacordo com a legislação vigente; quanto a inobservância de teto remuneratório constitucional nos 
poderes do Estado; quanto o pagamento de auxílio moradia sem lei específica; quanto o vazamento 
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A sonegação é um dos maiores problemas do Estado. As questões que 
envolvem matéria de prova e juízo de valor eu estou, ética e funcionalmente, 
impedido de falar, até porque ainda existem processos em andamento, mas a 
Operação Derrama, que alcançou agentes públicos e empresários na primeira 
fase, teria que ter outras fases, pois seu objetivo era a apuração de tudo o que 
fosse ilegal, desde a forma de apuração quanto as sonegações e evasões 
fiscais. Uma operação como essa não se encerra na primeira fase, a não ser 
quando há ingerência 

Muito além de fornecer respostas a questionamentos jurídicos sobre a possibilidade de 

terceirização da administração tributária, o Incidente de Prejulgado TC 6603/2016 

alcança os interesses de grupos políticos e econômicos, na medida em que envolve a 

fiscalização da arrecadação de bilhões de reais em receitas públicas. 

Ademais, a inconcebível aprovação do presente prejulgado facilitaria a celebração de 

acordos espúrios com o propósito de desviar recursos públicos ainda na origem, isto é, 

junto aos próprios contribuintes por intermédio da atuação de empresas de consultoria 

tributária e fiscal com ascendência – ou poder de coordenação e orientação – sobre o 

corpo de servidores da administração tributária, normalmente já subordinada a 

secretários de fazenda sem vínculo permanente com a Administração Pública. 

Em relação ao ICMS, a fraude fiscal poderia ocorrer, por exemplo, por meio do 

preenchimento deliberado, por parte das empresas contribuintes cooptadas, da 

Declaração de Operações Tributáveis (DOTs) com valor incorreto, abaixo do valor real, 

permitindo que a consultoria contratada pelo município para prestar serviços de 

“recuperação de créditos“ “identificasse” a diferença do Valor Adicionado Fiscal35 (VAF) 

e recebesse como pagamento um percentual das receitas recuperadas. A correção do 

suposto erro escusável se daria por meio do preenchimento de DOT retificadora, 

procedimento que, a princípio, não deixaria vestígios da ilegalidade, tornando a fraude 

                                                                                                                                                             
ilegal de interceptações telefônicas por agentes públicos e quanto à cobrança de emolumentos em 
valores abusivos pelos cartórios extrajudiciais e a negativa de recebimento de valores por meios que 
facilitem o atendimento aos usuários (cartões de crédito e débito) no âmbito do Estado do Espírito 
Santo.  

Contato:   Coordenação Especial das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais 
Telefone 3382-3878 

Disponível em: http://www.al.es.gov.br/novo_portal/frmDetalhaComissao.aspx?id=55. Acesso em: 24 ago. 2017. 
35  O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é utilizado no cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM), o qual, por sua vez, 

define quanto cada município receberá da receita de ICMS arrecada pelo Estado. 
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praticamente perfeita. Para tanto, se mostraria conveniente fragilizar as carreiras 

típicas de estado que integram a administração tributária, restringindo ao máximo o 

quadro de auditores fiscais de modo a facilitar o cometimento de irregularidades. 

Outra hipótese de fraude fiscal consistiria na autuação do contribuinte, normalmente 

grandes empresas, por declaração ou recolhimento a menor de tributos, seguida de 

negociações espúrias – ou até mesmo extorsão – sobre o perdão parcial da dívida por 

meio dos habituais programas de refinanciamento (Refis), condicionando sua 

concessão ao pagamento de vantagens indevidas aos agentes envolvidos, 

normalmente mediante complexas formas de lavagem do dinheiro público desviado. 

Eventual oposição do contribuinte em pactuar com esse modus operandi criminoso, 

mesmo que seja por meio de legítimo questionamento judicial do débito, pode 

inviabilizar sua atuação ou permanência no Estado, tornando-o refém permanente do 

esquema de corrupção. 

Conforme se colhe da Denúncia do Ministério Público Estadual, ofertada com base no 

relatório da 6ª Controladoria Técnica do TCE-ES, há indícios de que a adesão das 

empresas PORTOCEL, CENIBRA, FÍBRIA e SIGMA ao programa de refinanciamento 

de débitos tributários do Município de Aracruz, realizado em 2011, possa ter sido 

articulada com o propósito permitir o pagamento de quantias milionárias à CMS 

Consultoria e Assessoria S/S Ltda., comanda por Cláudio Mucio Salazar Pinto, e 

aos fiscais tributários do município. Confira-se a seguir trecho da Denúncia do MPE-

ES: 

Consta ainda dos autos que, durante a execução do contrato 242/2010, as 
grandes empresas, em especial as já fiscalizadas anteriormente pelo 
denunciado CLÁUDIO MUCIO no ano de 2002 e 2003, foram “beneficiadas” 
com um desconto de 95% dos juros e multas devidos sobre o montante do 
tributo, fazendo com que a PORTOCEL, CENIBRA, FÍBRIA e SIGMA, dentre 
outras empresas, quitassem rapidamente seus débitos milionários, permitindo 
que fiscais, chefes de fiscalização e o contratado CLAUDIO MUCIO, enfim, 
recebessem montantes milionários decorrentes das autuações feitas em 2002 
e 2003. (fls. 7708/7712 vol 28) 

Segundo relatório dos auditores, a medida configurou indiscutível renúncia 
ilegal de receita pública, posto que executada em total desconformidade com 
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regras básicas da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem previsão no PPA, sem 
autorização expressa na LDO, sem previsão de estimativa compensatória e 
impacto orçamentário, sendo o prejuízo avaliado em R$ 57.095.942,22 
milhões de reais. (fls. 7709, vol 28) 

Por fim, diante da superveniência e singularidade do voto-vista apresentado pelo 

eminente conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, por meio do qual S. Ex.ª. 

propõe ao Plenário do TCE-ES a legalização da terceirização de atividades privativas 

da administração tributária, este Órgão Ministerial pediu vista dos autos para conhecer 

as razões que motivaram a abertura de divergência em relação aos posicionamentos 

da área técnica, do Ministério Público de Contas e do conselheiro relator. 

Conquanto a abordagem técnica do tema tenha sido brilhantemente abordada pela 

Instrução Técnica 28/2016, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de 

Recursos – SecexRrecursos, incumbe a este Órgão Ministerial, neste momento 

processual, complementar a manifestação ministerial anterior, trazendo a lume fatos e 

circunstâncias relevantes para a compreensão da matéria discutida neste Incidente de 

Prejulgado TC 6603/2016. 

No intuito de lançar luzes sobre a matéria objeto do Incidente de Prejulgado TC 

6603/2016, cumpre trazer à colação os fatos que motivaram a sua instauração. 

Em 17/02/2012, a equipe técnica do TCE-ES elabora o Programa de Auditoria nº 

13/2012, com o objetivo de verificar, entre outros, a regularidade das contratações de 

consultorias e assessorias pelo Município de Aracruz: 
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Na sequência, em 22/05/2012, após os desdobramentos das reuniões realizadas com o 

Ministério Público Estadual, o presidente do TCE-ES, conselheiro Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo, expede o Ofício OF.GPTC nº 249/2012 ao Secretário de Estado da 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 220 

Segurança Pública e Defesa Social Henrique Geaquinto Herkenhoff, solicitando-lhe o 

envio da documentação à Coordenação-Geral do Núcleo de Repressão às 

Organizações Criminosas (NUROC). De acordo com anotação manuscrita feito no 

mesmo o ofício, o pleito foi atendido em 25/05/2012: 
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Em 17/10/2012, a equipe de auditores de controle externo da 6ª Controladoria Técnica 

formula Representação perante o TCE-ES (folhas 3 a 37 da Representação TC 

6579/2012), denunciando a ocorrência de graves irregularidades no modelo de 

administração tributária implantado pela Prefeitura do Município de Aracruz e 

reproduzido nos Municípios de Anchieta, Itapemirim, Guarapari, Jaguaré, Linhares, 

Marataízes e Piúma. Dentre as ilicitudes constatadas destaca-se a contratação da 

empresa CMS Consultoria e Serviços Ltda. para prestar serviços de “recuperação de 

créditos tributários” (ICMS, ISSQN, IPTU e ITBI), recebendo como pagamento um 

percentual sobre a arrecadação tributária decorrente do “êxito” de sua atividade 

fiscalizatória: 

TCEES 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
6ª Controladoria Técnica 

REPRESENTAÇÃO 

ENTIDADE AUDITADA:  Prefeitura Municipal de Aracruz 

RESPONSÁVEIS:  Ademar Coutinho Devens – Prefeito Municipal 

Durval Valentin do Nascimento Blank – 
Secretário Municipal de Finanças 

ASSUNTO: Representação 

CONSELHEIRO RELATOR: João Luiz Cotta Lovatti 

Sr. Chefe da 6' Controladoria Técnica 

A Equipe de Auditoria, encarregada da Auditoria Ordinária disposta no Plano 

de Auditoria nº 13/2012 junto à Prefeitura Municipal de Aracruz, vem, 
respeitosamente, em razão da urgência e relevância da matéria apurada nos 
itens 5.3.3.1, 5.3.3.2 e 5.3.3.3 do Relatório de Auditoria Ordinária referente ao 
Plano de Auditoria n' 13/2012 (Processo TC1079/2012), mormente quanto ao 
risco de prejuízos à Administração Pública e ao erário municipal, encaminhar a 
presente Representação em face dos fatos reproduzidos a seguir: 

CONTRATAÇÕES RELATIVAS À RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

A Equipe de Auditoria, no transcorrer dos trabalhos constatou o 
pagamento irregular de despesas referentes a contratações de 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 223 

terceiros para execução de tarefas próprias e indelegáveis da 
administração, concernentes à recuperação de créditos tributários. 

Cabe informar que as contratações em comento ocorreram de 
forma continuada, desde o exercício de 2002, conforme o seguinte 
histórico: 

> DA SOLICITAÇÃO ORIGINAL 

Constata-se no memorando nº 11/2002 (Doc. 26) a solicitação do 
Secretário Geral de Desenvolvimento e Controle Governamental, 
na época, Sr. Jorge Luiz Soares dos Santos, para a abertura de 
procedimento visando contratar a empresa CMS ASSESSORIA E 
CONSULTORIA S/C LTDA, cujo sócio gerente é o Sr. CLAUDIO 
MUCIO SALAZAR PINTO, “especialista em administração", com a 
finalidade de recuperar possíveis perdas com a arrecadação de 
impostos, tais como lPTU – Imposto sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbanas, ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, ITBI – Imposto sobre Transmissão Inter Vivos e outros 
impostos e Taxas Municipais. 

Continuando declara que o procedimento 

[...] obedece aos preceitos da lei 8.666/93, com 
expressa colocação no artigo 13, tratando-se de 
serviço especializado de consultoria administrativa 
além do permissivo regrado pelo artigo 25, inciso II, 
que possibilita nestes casos a contratação com 
inexigibilidade de licitação 

Para incentivar a contratação, coloca que: 

[...] somente haverá dispêndio, com pagamento a 
contratada pelo Município na eventualidade de 
recuperação de arrecadação dos impostos 
mencionados, e nos percentuais pactuados e 
oferecidos pela proposta apresentada. 

> DO PARECER JURÍDICO 

Na sequência do processo verifica-se o parecer do Procurador 
Geral Sr. Alceu Bernardo Martinelli36 datado de 2 de abril de 2002 

                                                 
36  O procurador-geral do Município de Aracruz Alcel Bernardo Martinelli e o então prefeito Luiz Carlos Cacá Gonçalves 

tiveram participação relevante na irregularidade objeto da Denúncia TC 345/2003, por meio da qual se apura o suposto 
pagamento indevido de precatório por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz ao Sr. Marco Antônio da Silva, atual conselheiro 
substituto do TCE-ES, encontrando-se a referida Denúncia pendente de análise do Pedido de Reexame TC 9285/2016, 
interposto por este Órgão Ministerial (disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/2016/09/mpc-pede-reforma-de-decisao-do-tce-
es-sobre-ato-de-ex-prefeito-de-aracruz-que-parcelou-precatorio/. Acesso em: 15 ago. 2017) e cujos pedidos são transcritos a 
seguir: 

4 Pedidos 
Pelo exposto, o Ministério Público de Contas pugna a este egrégio Tribunal de Contas que:  
a) Considerando a inexistência nos autos de informações aptas a demonstrar a quebra da ordem cronológica 

de pagamento dos precatórios do Município de Aracruz, bem como os novos indícios trazidos pelo Ministério 
Público de Contas quanto à possível ilegitimidade de percepção de vencimentos retroativos da Câmara 
Municipal de Aracruz por parte do Sr. Marco Antônio da Silva em razão da vedação de acumulação de cargos 
públicos, irregularidade esta que não chegou a ser submetida à análise por parte da área técnica, promova a 
reabertura da instrução processual da Denúncia TC 345/2003, requisitando ao Tribunal de Justiça do 
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(Doc. 27), encaminhado ao Prefeito Municipal, considerando o 
serviço que seria contratado à CMS Assessoria e Consultoria Ltda. 
"singular" e a ser realizado por pessoa de notória especialização. 
Alega que poderia afirmar que a CMS Assessoria e Consultoria "é 

                                                                                                                                                             
Estado do Espírito Santo, após ouvir a área técnica, a relação de todos os precatórios do Município de 
Aracruz que se encontravam pendentes de pagamento em 22/03/1999 (inclusive), data de formação do 
Precatório nº 200990000131 (fl. 962), acompanhados das respectivas datas de pagamento, de modo que se 
possa verificar a eventual quebra da ordem cronológica de pagamento em relação ao precatório do Sr. Marco 
Antônio da Silva, cuja quitação parcelada teve início em 25/01/2002. Sugere-se, para tanto, que a relação em 
comento contenha, no mínimo, as seguintes informações: número do precatório, data de formação do 
precatório, nome do credor e data de pagamento; 

b) Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo confirmou a sentença prolatada nos 
autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, declarando a nulidade do termo de 
parcelamento celebrado entre o prefeito de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves e o Sr. Marco Antônio da 
Silva e reconhecendo a inexistência do título executivo que originou o Precatório nº 200990000131; 
considerando que o Recurso Especial interposto pelo Sr. Marco Antônio da Silva não foi admitido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, encontrando-se o respectivo Agravo de Instrumento no 
aguardo do esgotamento da via recursal perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ); considerando que em 
razão do aludido termo de parcelamento o Sr. Marco Antônio da Silva e seus advogados perceberam do 
Município de Aracruz o total de R$ 146.145,04, correspondentes a 118.097 VRTE, ensejando a devolução 
atualizada do respectivo valor pelo dano causado ao erário municipal; considerando que, de acordo com 
informações colhidas do portal desta Corte de Contas, o Sr. Marco Antônio da Silva exerceu a partir de 1994 
os cargos públicos de Auditor Interno Estadual, Controlador de Recursos Públicos no Tribunal de Contas, 
Oficial de Justiça da Corregedoria Geral de Justiça do TJES, Auditor Fiscal da Previdência Social e Auditor 
Fiscal da Receita Federal do Brasil, fato pendente de apuração e que, por si só, pode tornar ilegítima a 
percepção de vencimentos retroativos (de 1991 a 1998) da Câmara Municipal de Aracruz no período em que 
exerceu os referidos cargos; considerando que as informações solicitadas em 04/08/2016 pelo Ministério 
Público de Contas, acerca dos registros funcionais pretéritos do servidor Marco Antônio da Silva, não foram 
fornecidas por esta Corte de Contas; e considerando, por fim, a proposta da área técnica contida na 
Manifestação Técnica de Defesa MTD 1/2013, determine a conversão da Denúncia TC 345/2003 em 
Tomada de Contas Especial com fundamento no art. 115 da Lei Complementar estadual 621/2012, 
procedendo o retorno do feito à área técnica para elaboração de Instrução Técnica Inicial, seguida da citação 
do ex-prefeito de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves, do ex-presidente da Câmara Municipal de Aracruz, 
Dirceu Cavalhieri, do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, dos advogados José Loureiro Oliveira e 
Augusto Manoel Barbosa, também beneficiados pelo aludido termo de parcelamento, além do então 
procurador-geral do município Alceu Bernardo Martinelli, igualmente subscritor do aludido negócio jurídico 
irregular;  

c) Caso subsistam motivos de natureza técnica que impeçam a conversão da Denúncia TC 345/2003 em 
Tomada de Contas Especial ou a reabertura da instrução processual, instaure novo procedimento 
fiscalizatório objetivando apurar o dano causado ao erário do Município de Aracruz decorrente do termo de 
parcelamento do Precatório nº 200990000131, considerando os novos elementos trazidos aos autos pelo 
Tribunal de Justiça (fl. 960 a 985) e pelo Ministério Público de Contas, notadamente a inexistência do título 
executivo judicial que originou o precatório e a possível ilegitimidade de percepção de vencimentos retroativos 
da Câmara Municipal de Aracruz por parte do Sr. Marco Antônio da Silva em razão da vedação de 
acumulação de cargos públicos, irregularidade esta que não chegou a ser submetida à análise por parte da 
área técnica; 

d) Caso a Denúncia TC 345/2003 não seja convertida em Tomada de Contas Especial nem tenha sua instrução 
reaberta, promova a reforma do Acórdão TC 307/2016 para julgar procedente a Denúncia, tendo em vista a 
confirmação da existência do fato irregular que gerou a expedição de determinação para o exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 329, § 7º, da Resolução TC 261/2013, Regimento Interno do TCEES, cominando 
multa ao Sr. Luiz Carlos Cacá Gonçalves nos termos do art. 96, incisos II e III, da Lei Complementar estadual 
32/1993, sem prejuízo da deflagração de novo procedimento fiscalizatório em face das irregularidades não 
alcançadas pela coisa julgada material da referida denúncia; 

e) Por fim, considerando a existência de termo de colaboração técnica celebrado entre o Tribunal de Contas e o 
Ministério Público Estadual objetivando a defesa conjunta do interesse público, bem como de Ação Civil 
Pública em curso versando sobre os mesmos fatos apurados na Denúncia TC 345/2003 e de possível 
Inquérito Civil instaurado para apurar o suposto conluio formado entre o presidente da Câmara Municipal de 
Aracruz Dirceu Cavalheri, o prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves e o Sr. Marco 
Antônio da Silva (fl. 664), encaminhe cópia do acórdão a ser prolatado neste Pedido de Reexame ao 
Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que eventualmente entender 
cabíveis. 
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quase exclusiva, pois não temos conhecimento de outra que faça 
os mesmos serviços, principalmente em nosso Estado”. 

> DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL 

No dia 9 de abril de 2002, o então Prefeito Municipal de Aracruz, 
Sr. Luiz Carlos Caca Gonçalves, ratifica a inexigibilidade de 
licitação (Doc. 30), no que, referindo-se ao parecer diz: 

[...] ante o exposto e, considerando o mais que consta 
destes autos. acolho o referido parecer da 
Procuradoria Geral do Município e ratifico a 
inexigibilidade de licitação para que se proceda a 
contratação da empresa CMS - ASSESSOR A E 
CONSULTORIA S/C LTDA, constante do processo 
visando à execução dos serviços citados. 

A contratação se deu através do contrato de nº 101/2002, 
assinado em 30 de abril de 2002, aditivado com os 1º, 2º e 3º 
Termos Aditivos, que alteraram sua vigência até abril de 2005 
(Doc. 31), cujo objeto relata-se a seguir: 

1  [...] recuperação de receita de Contribuintes do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN, e do Imposto sobre Transmissão Inter 
Vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como de Cessão de Direitos à sua 
Aquisição – ITBI, inscritos ou não no Cadastro 
Fiscal do Município. 

2  [...] levantamento de dados, junto aos documentos 
Fiscais e Contábeis dos Contribuintes ou de 
terceiros, visando apurar a base de cálculo real do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN. 

3 Atualização de dados das unidades imobiliárias, 
constantes dos Boletins de Cadastro Imobiliário – 
BCI, do Cadastro Fiscal Imobiliário do Município, 
visando apurar a base de cálculo real do Imposto 
sobre Transmissão Inter Vivos, a qualquer título, 
por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, 
exceto os de Garantia, bem como de Cessão de 
Direitos à sua Aquisição – ITBI. 

Quanto à vigência do período de 2007 a 2008, verificou-se, 
apensado ao Processo 14.611/2009, que culminou no Contrato de 
nº 242/2010, cópias dos contratos de nº 294 e 295/2007 (Doc. 32) 
com objetos e forma de remuneração idênticos ao do contrato 
101/2002. 
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> DA DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE PARA EXECUTAR AS 
LEIS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS 

Após a contratação, em 2002, da empresa CMS Consultoria e 
Assessoria, segue-se autorização de execução do serviço pelo 
então Secretário Geral de Desenvolvimento e Controle 
Governamental Sr, Jorge Luiz Soares dos Santos, em 7 de maio 
de 2002 (Doc. 33), assim como os Decretos de nº 10.787 e 10.788 
datados de 16 de outubro de 2002 (Doc. 34), quando o Prefeito 
Municipal delega competência a empresa CMS Assessoria e 
Consultoria S/C Ltda. para executara s Leis Tributárias Municipais, 
atribuindo-lhe funções de fiscalização de tributos, de 
elaboração de atos normativos procedimentais correlatos à 
fiscalização e de assessoramento nos julgamentos 
administrativos em matéria fiscal e tributária e designa 
servidores Fiscais de Rendas Municipais para realizar ação 
fiscalizadora dirigida. 

Vale lembrar que as atribuições das funções de arrecadar ou 
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, somente podem ser 
delegadas por pessoa jurídica de direito público, a outra pessoa 
jurídica de direito público (art. 7º do Código Tributário Nacional37). 
Portanto os decretos que delegaram competência à empresa CMS 
Assessoria e Consultoria não tem valor. 

> DA DECISÃO JUDICIAL 

Entre a documentação correlata, constatou-se uma Decisão 
Judicial emitida a partir de uma AÇÃO ORDINÁRIA DE FAZER 
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra a empresa 
ARACRUZ CELULOSE S/A, de 26 de novembro de 2002 (Doc. 

                                                 
37  Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar 

leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a 
outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que 
a conferir. 
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido. 
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de 
arrecadar tributos. 
 
Transcreve-se, a seguir, o § 3º do art. 18 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, citado no 
art. 7º do Código Tributário Nacional (CTN), Lei Federal 5.172/1966: 

Art 18 - Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos nesta, 
Constituição.  
§ 1º - Aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhes sejam vedados por esta 
Constituição.  
§ 2º - Os Estados proverão às necessidades do seu Governo e da sua Administração, cabendo à União prestar-lhes 
socorro, em caso de calamidade pública.  
§ 3º - Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e serviços 
estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a União poderá, em matéria da sua 
competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos., provendo às necessárias despesas.  
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35), onde se pode verificar que a ação se deu sobre a alegação de 
que: 

[...] seu quadro de fiscais de rendas conta com 
número insuficiente para a demanda de 
fiscalização das diversas empresas existentes em 
seu território, e que por esse motivo, com base em 
legislação municipal firmou contrato de assessoria 
aos fiscais, com determinada empresa, mercê da 
complexidade dos serviços de apuração do ISSQN 
devido, contudo, iniciado o trabalho de fiscalização na 
Aracruz Celulose S/A, há resistência desta em 
assentir com a entrada das pessoas da empresa, 
porque mesmo sabendo do contrato de assessoria. 
alega a renomada empresa que ditas pessoas não 
integram os quadros de funcionários da 
municipalidade, razão pela qual não permitem a 
entrada dos mesmos em suas dependências, bem 
como nega-se a entregar os documentos ao fisco 
para que os agentes possam fazer a verificação das 
regularidades das operações e, do recolhimento do 
referido tributo. 

O Juiz de Direito CARLOS ROBERTO ALMEIDA AMORIM se 
respalda na teoria de que: 

[...] à luz da lista de Serviços tributáveis pelo ISSQN, 
é de fato, trabalho árduo e complexo e, com fito de 
obtenção de um resultado seguro na eventualidade 
de uma inspeção fiscal, é preciso sem sombra de 
dúvida, que o aparelhamento fiscal deve estar bem 
preparado não só pela complexidade das atividades, 
do seu volume, tratando-se de uma das maiores 
empresas no setor do mundo [...]. 

> DA ATUAÇÃO DE TERCEIROS NA FISCALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

Com a concessão da antecipação dos efeitos de tutela, nas 
operações envolvendo fiscalização de documentos fiscais na 
empresa Aracruz Celulose S/A. os fiscais da administração 
municipal passaram a ser acompanhados pelo Sr. Cláudio Múcio 
Salazar Pinto (sócio da empresa CMS), sob pena de multa de R$ 
100.000,00 reais, caso a empresa não permitisse a entrada e 
atuação deste particular. 

Destaca-se que o quantitativo de Fiscais tributários permanece o 
mesmo nesse período de dez anos (2002 a 2012) e sobre o 
comando/assessoria do Sr. Cláudio Mussio Salazar, posto que, 
sempre que a Equipe de Auditoria queria esclarecer dúvidas a 
respeito da aplicação da legislação tributária, o atual Gerente de 
Fiscalização o solicitava para fornecer o esclarecimento. 
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> DA FALTA DE COBRANÇA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA AO 
LONGO DO TEMPO, PERMITINDO SUA PRESCRIÇÃO 

Dos termos de confissão de dívidas datados de 30 de maio de 
2011, sob os nº 1 e 2 da Portocel -- Terminal Especializado de 
Barra do Riacho S/A. nº 3 da Celulose Nipo Brasileira S/A -- 
CENIBRA e nº 4, da Fibria Celulose S/A - Aracruz Celulose na 
época (Doc. 45), verifica-se que foram aplicados 1.110 autos de 
infração, um relativo a IPTU contra a Portocel no exercício de 
2004, e o restante relativos a ISS no exercício de 2003, que foram 
pagos em 2011 com desconto de 90% dos juros e multas, 
baseados na lei de incentivo fiscal nº 3.419/2011. 

Selecionamos para analisar os seguintes autos de infração: 

1 - Processo 37.177/2004 (Doc. 50) - Auto de infração de nº 6 de 
10 de fevereiro de 2004 aplicado contra a empresa Portocel 
Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A refere-se a IPTU 
não recolhidos obre o valor venal de R$ 136.483.416,71, 
declarado a menor, relativos aos exercícios de 1999 a 2003 de um 
imóvel localizado no perímetro urbano do subdistrito de Barra do 
Riacho gerando um crédito a receber, naquela data, de imposto no 
valor de R$ 698.428,88 mais R$ 228.737,78 de multa e juros, 
perfazendo um total de R$ 927.166,65. 

Não foi constatado no processo o recebimento do auto de infração 
pela empresa Portocel, porém o mesmo foi pago em parcelamento 
de dívida. 

2 - Processo 26.504/2003 (Doc. 51) - Auto de infração de nº 44 de 
30 de junho de 2003, aplicado contra a Aracruz Celulose S/A, na 
posição de substituto tributário (Inciso l do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 1.742/94), trata-se de retenção e recolhimento a 
menor do ISSQN sobre os serviços prestados à Aracruz Celulose 
pela empresa ABB LTDA de assistência técnica e manutenção 
elétrica referente ao período de outubro de 1999 a novembro de 
2002 no valor de R$ 797.646,08d e impostos e R$ 995.951,87 de 
multa e juros, perfazendo um total de R$ 1.793.597,95. 

Nota-se que este auto de infração foi recebido pela Aracruz 
Celulose através de correspondência registrada pelos Correios em 
31 de julho de 2003, juntamente com vários outros autos de 
infração, pelo Sr. João Miguel Furieri. 

Em despacho de 28 de novembro de 2006 do gerente de 
fiscalização, Sr. Sérgio Luiz do Nascimento Rocha, ordena que os 
fiscais se pronunciem sobre o recurso impugnativo contendo a 
contestação referente o auto de infração 44/2003 contido no 
processo nº 29.025/03 apensado a este, o que não foi feito 
conforme verificado no dito processo e conforme penúltimo 
despacho. 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 229 

3 - Processo 26.547/2003 (Doc. 52) - Auto de infração de nº 85 de 
30 de junho de 2003, aplicado contra a Aracruz Celulose S/A, na 
posição de substituto tributário (Inciso l do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 1.742/94), trata-se de retenção e recolhimento a 
menor do ISSQN sobre os serviços prestados à Aracruz Celulose 
pela empresa ARG LTDA de construção civil, referente ao período 
de maio de 2001 à outubro de 2002 no valor de R$ 163.532,42 de 
impostos e R$ 195.833,87 de multa e juros, perfazendo um total 
de R$ 359.366,29. 

Observou-se no processo apensado de nº 28.933/03, que a 
impugnação apresentada pela Aracruz Celulose não foi analisada, 
permanecendo o processo parado de 2003 a 2011. 

4 - Processo 24.363/2003 (Doc. 53) - Auto de infração de nº 29 de 
15 de abril de 2003, aplicado contra a Celulose Nipo Brasileira S/A 
- CENIBRA, na posição de substituto tributário (Inciso l do artigo 1º 
da Lei Municipal nº 1.742/94), trata-se de retenção e recolhimento 
a menor do ISSQN sobre os serviços portuários prestados à 
CENIBRA pela empresa Portocel - Terminal Especializado de 
Barra do Riacho S/A, referente ao período de janeiro de 1998 à 
dezembro de 2002 no valor de R$ 492.772,11 de impostos e R$ 
667.235,70 de multa e juros, perfazendo um total de R$ 
1.159.907,80. 

Constatou-se que este auto de infração foi recebido na Cenibra 
pela Sra. Mana G. Marques. Também que no processo nº 
24.320/2003 apensado a este, a impugnação apresentada não foi 
analisada, permanecendo o processo paralisado até 2011 quando 
foi encerrado com o parcelamento da dívida. 

5 - Processo 27.559/2003 (Doc. 54) - Auto de infração de nº 854 
de 30 de junho de 2003, aplicado contra a Aracruz Celulose S/A, 
na posição de substituto tributário (Inciso l do artigo 1º da Lei 
Municipal n' 1.742/94), ausência de retenção e recolhimento do 
ISSQN sobre os serviços de limpeza prestados à Aracruz Celulose 
pela empresa Serdel Desinsetização e Conservação Ltda. 
referente ao período de outubro à dezembro de 2002 no valor de 
R$ 497,56d e impostos e R$ 528,23 de multa e juros, perfazendo 
um total de R$ 1.025,79. 

Analisando o processo nº 28.785/2003 apensado a este, ficou 
constatado que a impugnação não foi analisada, permanecendo o 
processo parado até 2011, encerrando-se pelo parcelamento. 

6 - Processo 27.729/2003 (Doc. 55) - Auto de infração de nº 932 
de 30 de junho de 2003, aplicado contra a Aracruz Celulose S/A, 
na posição de substituto tributário (Inciso l do artigo 1º da Lei 
Municipal n' 1.742/94), trata-se de retenção e recolhimento a 
menor do ISSQN sobre os serviços de limpeza prestados à 
Aracruz Celulose pela empresa Serdel Desinsetização e 
Conservação Ltda. referente ao período de outubro de 1999 à 
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dezembro de 2002 no valor de R$ 16.711,88 de impostos e R$ 
18.082,07d e multa e juros, perfazendo um total de R$ 34.793,95. 

Analisando o processo de nº 28.944/2003, constatou-se que a 
impugnação apresentada pela Aracruz não foi analisada 
permanecendo paralisado até 2011. 

7 - Processo 33.879/2004 (Doc. 56) - Auto de infração de nº 1064 
de 15 de dezembro de 2003, aplicado contra a Portocel Terminal 
Especializado de Barra do Riacho S/A, na posição de substituto 
tributário (Inciso l do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.742/94), trata-
se ausência de retenção e recolhimento do ISSQN sobre os 
serviços de construção civil prestados àquela pela empresa Vetor 
Engenharia e Construção Ltda., referente ao período de julho de 
1999 à setembro de 2002 no valor recalculado de R$ 2.476.46d e 
impostos e R$ 3.192.12 de multa e juros, perfazendo um total de 
R$ 5.668,58. 

Com relação a este processo verificou-se correspondência datada 
de 03 de fevereiro de 2004, onde o Coordenador de Fiscalização 
Sr. Lincon César Liuth, comunica à Portocel que a empresa 
prestadora do serviço pagou o auto de infração e o DAM 
comprovando o recolhimento. Destaca-se que este auto de 
infração não fez parte da confissão de dívida. 

Verifica-se nos artigos 267 à 275 do Código Tributário Municipal 
(Lei Municipal 2.521/2002) que os processos de auto de infração 
teriam um trâmite a ser cumprido. De acordo com os autos 
analisados nota-se que após a impugnação pelo contribuinte as 
ações seguintes não foram efetuadas, permanecendo parados até 
a edição da lei de incentivo em 2011 à qual foi aderida 
espontaneamente e seus débitos foram parcelados em até 8 (oito 
vezes). 

A paralização dos processos foi confirmada atual Gerente de 
Fiscalização Sr. Marcelo Ribeiro de Freitas, que disse ainda que 
as empresas do Grupo Aracruz somente pagaram os autos depois 
de uma longa negociação. 

De acordo com o artigo 266 do Código Tributário Municipal, é 
facultado ao contribuinte, quando sujeito passivo de auto de 
infração ou de lançamento, impugnar a sua exigência, devendo 
ser apresentada por escrito juntamente com os documentos em 
que se fundamentar, no prazo de 30 dias contados da data da 
intimação. 

Oferecida à impugnação, o processo deve ser encaminhado ao 
fiscal autuante ou a servidor designado pelo órgão responsável 
pelo lançamento para se manifestar sobre o mesmo (art. 267 
CTM). 

Nos processos analisados foram verificadas as respectivas 
impugnações, porém, não foi constatado a manifestação do fiscal 
e ou qualquer servidor, por ventura designado. 
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Extrai-se ainda, do artigo 275 do mesmo código, que transcorrida 
todas as etapas do processo e transitada em julgado a decisão 
irrecorrível administrativamente, o processo será enviado ao órgão 
competente para aguardar o prazo para pagamento do débito que 
caso não for cumprido, será inscrito em Dívida Ativa. 

No entanto, desde a autuação em 2003 até o pagamento em 
2011, passaram-se 8 anos e os responsáveis não tomaram 
nenhuma providência legal para cobrar o crédito tributário, 
encerrando-se o processo somente após a edição da lei de 
incentivo, quando as empresas do Grupo Aracruz decidiram por si 
aderirem ao incentivo e pagar seu débito fiscal, mesmo não tendo 
a manifestação da autoridade tributária a respeito de sua 
impugnação. 

O fato da Autoridade Administrativa Fiscal, não inscrever o crédito 
tributário em Dívida Ativa e nem tomar as providências para cobra-
lo, sendo ele devido, conforme se confirmou com o seu 
pagamento, colocou em risco o seu recebimento, pois dado o 
tempo transcorrido encontrava-se prescrito (art. 174 do Código 
Tributário Nacional) quando do seu pagamento em 2011. 

Dessa forma, ante a apresentação do relato histórico 
supramencionado, passamos a informar os indícios de 
irregularidade concernentes à matéria, no tocante ao exercício sob 
análise: 

5.3.3.1 TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE INDELEGÁVEL 
TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Artigo 37 da Constituição Federal38 - Princípio da Legalidade e 
artigos 142, 194, 196, 197 e 198 da Lei 5.172/6639 do Código 
Tributário Nacional. 

                                                 
38  Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 
[...] 

TÍTULO IV 
Administração Tributária 

CAPÍTULO I 
Fiscalização 

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da 
natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da 
sua aplicação. 
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, 
inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. 
[...] 
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos 
necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a 
conclusão daquelas. 
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; 
quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se 
refere este artigo. 
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que 
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 
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Responsáveis: 

Identificação:  Durval Valentindo Nascimento Blank Secretário 
Municipal de Finanças (período: 01/01/2005 a 
20/12 /2010 e a partir de 22/11/2011 ). 

Conduta/nexo:  Assinar com terceiro o contrato nº 242/2010 para 
execução atividade indelegável, específica de 
fiscal de tributos, colocando em risco a 
segurança do contribuinte, abrindo precedente 
para manobras de desvios de recursos públicos, 
posto que o terceiro, não tem vínculo com a 
Administração. 

Identificação: Zamir Gomes Rosalino – Secretário Municipal de 
Finanças (Decreto 1/703-2010, período: 
20/12/2010 a 22/11/2011). 

Conduta/nexo:  Assinar os Termos Aditivos 1ºe 2º do contrato 
242/2010, sendo este ilegal, e, por 
consequência, seus termos aditivos também são 
ilegais. Adicionar ao 1º termo aditivo do contrato 
242/2010 cláusula que alterou o contrato 
101/2002 também ilegal e já vencido. 

Identificação:  Wagner J. E. Carmo - Procurador Geral 
(10/12/2009) 

                                                                                                                                                             
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras; 
III - as empresas de administração de bens; 
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
V - os inventariantes; 
VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou 
profissão. 
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o 
informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus 
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001) 
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:   (Redação dada pela Lcp nº 
104, de 2001) 
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração 
regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se 
refere a informação, por prática de infração administrativa. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo 
regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a 
transferência e assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
III – parcelamento ou moratória. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

39   

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 233 

Conduta/nexo:  Acolher parecer da Assessora Jurídica, Joyce 
Carolina da Fonseca, que apesar de no princípio, 
ter sido contrário à contratação por 
inexigibilidade, acatou o mandato do Secretário 
Municipal, assim como, não se manifestar a 
respeito de ser o serviço indelegável e específico 
do cargo de Fiscal de Tributos (Doc. 28 e 29), 
gerando um parecer de acordo com a vontade do 
Secretário Municipal de Finanças desvirtuando a 
finalidade da necessidade do parecer jurídico 
que é uma opinião técnica sobre determinado 
assunto. 

Identificação:  Cláudio Mussio Salazar – Sócio Administrador da 
Empresa CMS Assessoria e Consultoria S/S 
Ltda. 

Conduta/nexo:  Oferecer prestação de serviço exclusivo da 
administração pública com porcentagem de 
ganho sobre o montante arrecadado, mesmo 
sabendo tratar-se de serviço indelegável, 
pressuposto pelo fato de ser ele Fiscal de 
Tributos da Prefeitura Municipal de Vitória (Doc. 
26), induzindo os gestores públicos a 
contratarem serviços que deveriam ter sido 
executados pelos fiscais de tributos que já são 
remunerados para isso. Teve acesso a dados 
sigilosos dos contribuintes sem autoridade para 
tanto, posto que, não têm vínculo com a 
Administração Pública de Aracruz. 

A Municipalidade firmou com a empresa CMS o contrato de nº 
242/2010 (Doc. 36) com vigência de outubro de 2010 a outubro de 
2012, foi celebrado com fulcro no artigo 25, inciso ll c/c inciso III do 
artigo 13 da Lei 8.666/9340, ou seja, via inexigibilidade de licitação, 
para recuperação de receita do ISSQN e recuperação do valor 
adicionado fiscal - VAF. 

Esta contratação foi antecedida pelos seguintes fatos: 

 07/12/09 - Do parecer jurídico nº 12/2009 da Assessoria 
Jurídica (Doc. 28), acolhido pelo Procurador Geral da 
Prefeitura Municipal de Aracruz (10/12/09), extrai-se que em 
nenhum momento a documentação anexada ao processo 
"comprovou que a referida empresa é a única no mercado 

                                                 
40  Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

[...] 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

[...] 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
[...] 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 
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que oferece esse serviço de forma singular, incomum e 
impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por outro 
profissional'. 

Afirma ainda: "no que tange a contratação por 
dispensa de licitação, esta ainda carece de 
documentos para atuação dentro da mais estrita 
legalidade", e solicita que sejam apresentados 
03 orçamentos de prestação de serviços 
relativos ao objeto pleiteado, a fim de permitir ao 
Município de Aracruz a aferição dos valores 
praticados no mercado e devolve os autos para 
que sejam apresentados documentos 
suplementares para nova deliberação. 

 18/08/2010 - o Secretário Municipal de Finanças à época, Sr. 
Durval Valentin do Nascimento Blank, remete os autos à 
Procuradoria Geral para novo parecer, juntamente com seu 
Despacho datado de 05/4/2010 (Doc. 37), onde declara "a 
empresa que se pretende contratar, é a única no Estado que 
realiza serviços que se deseja desenvolver junto a 
Fiscalização de Rendas' 

Afirma também: 

[...] a empresa CMS - Consultoria e Serviços Ltda. já 
vem prestando serviços para outros Municípios em 
nosso Estado na forma que se pretende firmar o 
contrato com a mesma, conforme está devidamente 
provado nos autos através de cópias de contratos 
firmados com outras municipalidades. 

 30/08/2010 - a Assessora Jurídica emite novo Parecer de nº 
192/2010 (Doc. 29), também acolhido pelo Procurador geral, 
nos seguintes termos: 

[...] conhecendo novamente os autos, verifico a 
juntada dos documentos elencados no Parecer 
jurídico n' 12/2009, contudo, esta não comprovou que 
a empresa é a única no mercado que oferece esse 
serviço de forma singular, incomum e impossível de 
ser enfrentada satisfatoriamente por outro 
profissional. 

Continuando reporta-se ao despacho do Secretário quanto à sua 
declaração e finaliza dizendo: 

[...] assim, por meio da fé pública advinda da 
qualidade de servidor do Secretário e na medida que 
remete o processo a Procuradoria, atestando a 
validade dos documentos acostados aos autos, opino 
pela concessão de provimento com ressalvas a 
singularidade invocada, ante ao lastro da informação 
do Secretário. 

 21/9/2010 - o Secretário Municipal de finanças emite 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Doc. 
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38), no qual se reporta ao parecer acima relatado como 
opinativo no sentido de que e 'lnexigível o procedimento 
licitatório, conforme está provado nestes autos”. 

 

 07/10/2010 - assinatura do contrato nº 242/2010 (Doc. 36) 
pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Durval Valentin do 
Nascimento Blank. 

Destaca-se que os documentos apresentados como notória 
especialização são certificados de participação em diversos cursos 
de especialização abertos a qualquer interessado (Doc. 39) 
certidões da própria Prefeitura Municipal de Aracruz (Doc. 40) 
certificando os diversos autos de infrações emitidos e contratos 
com outras prefeituras litorâneas capixabas (Doc. 41) e uma da 
Bahia. 

Quanto a CMS Assessoria e Consultoria Ltda. ser a única 
prestadora daqueles serviços no Estado do Espírito Santo, não é 
de se estranhar, posto que é um serviço de polícia administrativa, 
exclusivo da administração pública, certamente que não teria 
nenhum outro a presta-lo a não ser os próprios fiscais das 
Prefeituras, que sendo de outras Prefeituras estão limitados à sua 
jurisdição. 

Vale esclarecer que o Sr. Cláudio Macio Salazar Pinto, sócio 
consta, administrador da Empresa CMS Assessoria e Consultoria 
S/C Ltda. e responsável técnico pelo contrato de assessoria 
assinado com a Prefeitura Municipal de Aracruz (Doc. 42), é 
Servidor Público Efetivo da Prefeitura Municipal de Vitória (Doc. 
43), contrariando o artigo 164 e incisa X do artigo 171 da Lei 
Municipal de Vitória nº' 2.994/82 que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Vitória. 

Do contrato no 242/2010 (Doc. 36) com a empresa CMS 
ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA, verifica-se que o 
objeto é idêntico aos contratos anteriores, porém, com ênfase às 
empresas prestadoras de serviços na área de petróleo e gás, 
conforme segue: 

1.1.1 Levantamento de dados, junto aos documentos 
fiscais e contábeis dos contribuintes ou de terceiros, 
visando a apurar a base de cálculo real do imposto 
sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN; 

1.1.2 Monitoramento, consultoria e assessoramento das 
ações tributário-fiscais no sentido de promover o 
incremento e recuperação de receita municipal 
visando efetivar o recolhimento do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza - ISSQN, através da 
cobrança e efetivo recolhimentos; 

1.1.3 Acompanhamento da fiscalização, incluindo o 
levantamento de dados através do exame dos 
documentos fiscais e contábeis dos contribuintes e/ou 
terceiros responsáveis, do ISSQN, que prestem ou 
venham a prestar serviços de pesquisa, exploração, 
explotação [sic], produção e distribuição de petróleo e 
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gás natural nos limites marítimos do município, 
visando a apurar dos serviços prestados, 
determinando-se a base de cálculo dos tributos, que 
deixou de ser tributada ou que possa vir a ser 
tributada, para se proceder ao lançamento do tributo; 

1.1.4 Supervisão, consultoria, assessoria e 
acompanhamento de processos administrativos 
tributários fiscais até a inscrição do débito em dívida 
ativa, fornecendo informações e esclarecimentos, 
inclusive com emissão de relatório e pareceres junto 
aos fiscais de rendas, ao Coordenador de 
Fiscalização aos julgadores do contencioso tributário 
municipal e ao Secretário municipal da Fazenda, bem 
como na inscrição da divida ativa dos débitos 
provenientes de lançamentos procedidos através de 
auto de infração lavrados sob orientação da 
Contatada de contribuintes do imposto sobre serviços 
de qualquer natureza – ISSQN, decorrente das 
atividades de pesquisa exploração, explotação, 
produção e distribuição de petróleo e gás natural nos 
limites territoriais marítimos do município, com 
elaboração e emissão da certidão de dívida ativa, 
visando a se instaurar o devido processo de 
execução judicial; 

1.1.5 Consultoria, assessoria e acompanhamento das 
medidas administrativas tributárias fiscais, cabíveis 
previstas em disposições contidas nas legislações 
Federal, Estadual e no Código Tributário Municipal e 
normas Complementares, sempre em conjunto com o 
pessoal do quadro da Fazenda pública Municipal, 
visando à apuração e recolhimento do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, que deixou 
de ser recolhido ou que possa vir a ser recolhido, de 
contribuintes e ou terceiros responsáveis, inscritos ou 
não no Cadastro Mobiliário do Município, que prestem 
ou venham prestar serviços de pesquisa, exploração, 
explotação, produção e distribuição e gás natural nos 
limites marítimos do município. 

1.1.6 Consultoria, assessoria e acompanhamento das 
medidas administrativas tributárias fiscais, cabíveis 
previstas em disposições contidas nas legislações 
Federal, Estadual e no Código Tributário Municipal e 
normas Complementares, sempre em conjunto com o 
pessoal do quadro da Fazenda pública Municipal, 
visando à apuração e recolhimento do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, que deixou 
de ser recolhido ou que possa vir a ser recolhido de 
contribuintes e ou terceiros responsáveis, inscritos ou 
não no Cadastro Mobiliário do Município, que prestem 
ou venham prestar serviços de pesquisa, exploração 
explotação, produção e distribuição e gás natural nos 
limites marítimos do munícipio. 
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1.1.7 Recuperação do Valor Adicionado Fiscal – VAF 
efetuando a revisão das DOTs – declaração de 
Operações Tributáveis que definirão o Índice de 
Participação dos Municípios – IPM, na divisão do 
ICMS das empresas relacionadas com a exploração, 
produção e transporte de petróleo e gás natural. 

Verifica-se no processo em questão, a contratação da empresa 
CMS Assessoria e Consultoria S/C Ltda. para prestar serviços 
público indelegáveis, típicos da administração pública ferindo um 
dos princípios basilares da Constituição Federal, o Princípio da 
Legalidade (Art. 37) quando contrariou o artigo 142 e seu 
parágrafo único e artigos 194. 196, 197 e 198, do Código 
Tributário Nacional. 

A contratação de um terceiro, estranho à administração pública, 
coloca em risco a segurança dos contribuintes (art. 198 CTN), 
assim como, dá margem a atos arbitrários e/ou conveniência com 
o contribuinte, vínculo com a administração simplesmente o lucro. 

Da análise do processo, constatou-se contratações continuadas 
pelo período de 10 (dez) anos, de forma insistente pelos gestores, 
via inexigibilidade de licitação, contrariando os pareceres do setor 
jurídico que se manifestou no sentido de que a documentação 
apresentada era insubsistente para tal. 

Ressalta-se, no entanto, que os assessores jurídicos e 
procuradores, em momento algum se referiram ao fato de que o 
serviço sobre o qual lhes solicitaram parecer é indelegável e 
exclusivo da Administração Pública. 

Esclarece-se que toda atividade de lançamento e fiscalização 
tributária é específica de agentes administrativos revestidos de 
autoridade, entende-se, aquele legalmente investido em função 
pública cujas atribuições de fiscalização tributária sejam descritas 
em lei. O que na Prefeitura Municipal de Aracruz estão inclusas na 
Lei 2.897/2006 do Plano de Cargos e Salários dos servidores do 
Município mais especificamente de Fiscais de Tributos, portanto 
não cabe contratação de terceiros estranhos à Administração. 

Após a edição da Lei Municipal nº 3.419/2011(Doc. 44), que 
concedeu descontos, entre outros, de 90% das multas e dos juros 
dos débitos originados de lançamentos de ofício procedido através 
de autos de infração inscritos ou não em dívida ativa, as empresas 
Portocel, Cenibra e Fibria confessaram e pagaram a dívida 
oriunda dos seus autos de infração lançados em 2003 e 2004, em 
consequência dos trabalhos efetuados pela empresa contratada, 
CMS Assessoria e Consultoria Ltda., sob a responsabilidade do 
Sr. Cláudio Mússio Salazar, conforme termos de confissão de 
dívida de nº 1 a 4 de 2011 (Doc. 45) conformes segue: 
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Termo Empresa 
Valor original do crédito 
tributário corrigido (R$) 

Tributo Responsável / Contribuinte 
Valor do crédito 
tributário com 
desconto (R$) 

01 Portocel --S/A 1.934.268,72 ISSQN Wellington Angelo L. Giacomim 672.320,45 

02 Portocel - S/A 2.133.279,30 IPTU Wellington Angelo L. Giacomim 1.055.877,70 

03 Cenibra 3.400.544,63 ISSQN Naohiro Doi e Kenji Takashima 1.268.683,84 

04 Fibria S/A 82.291.094.39 ISSQN Anselmo F.de Oliveira e Norma T. Gatti 30.286.723,18 

 
Total 89.759.187,04 

  
33.283.605,17 

 

Importante evidenciar o fato, de que, apesar de os autos de 
infrações estarem assinados pelos fiscais, existem processos 
protocolados pela empresa CMS Assessoria e Consultoria S/C 
Ltda. que provam serem dela a autoria dos autos de infração e 
outros serviços relacionados à administração tributária (Doc. 46 e 
CD anexo). 

Do recolhimento do crédito tributário com desconto das multas e 
juros no montante de R$ 33.283.605.17 (Doc. 47), aos cofres da 
Prefeitura Municipal de Aracruz, originou-se os honorários para a 
empresa CMS Assessoria e Consultoria S/C Ltda. no total de R$ 
4.735.874,86 (Doc. 48), calculados sobre a base de cálculo do 
lançamento do tributo corrigida até 2011, conforme demonstrado a 
seguir: 

Base de cálculo do 
lançamento do tributo 

em 2003 

Base de cálculo do 
lançamento do tributo 

corrigido até 2011 

Procentagem 
Honorários (%) 

Valor dos 
honorários 

Porcentagem sobre o crédito 
tributário recolhido (%) 

6.166.152,32 9.690.724,99 0,71 68.804,15 10.23 

136.483.416,71 195.253.175,95 0,18 351.455,72 33,29 

11.841.927,13 18.610.772,68 0,71 132.136,49 10,42 

370.976.720,10 589.222.324,53 0,71 4.183.478,50 13,81 

525.468.21,626 812.776.998,15 
 

4.735.874,86 14,23 

 

Do crédito de honorários no valor de R$ 4.735.874,86, apurados 
no exercício de 2011, foram pagos R$ 3.690.005,22 (Doc. 49) em 
2011, restando a serem pagos R$ 1.045.869,64. 

Diante de todo o exposto, sugerimos a devolução pelos Gestores 
Responsáveis, dos valores pagos a empresa CMS Assessoria e 
Consultoria S/C Ltda., no montante de R$ 3.690.005,22, e a 
suspenção do pagamento do valor restante de R$ 1.045.869,64, 
correspondentes a 1.747.409,77 e 495.273,78 VRTEs, 
respectivamente. 
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5.3.3.2 CONTRATAÇÃO INDEVIDA: PAGAMENTO 
SUBORDINADO AO SUCESSO DOS SERVIÇOS "CONTRATO 
DE RISCO" 

 Inciso I artigo 7º e § 2º, I, inciso IX do art. 6º, incisos l, III e V 
do artigo 55 da lei 8.666/93 e artigo 37 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000. 

Identificação: Durval Valentin do Nascimento Blank - Secretário 
Municipal de Finanças 

Conduta/nexo: Assinar o contrato nº 242/2010 com terceiro para 
executar atividade indelegável, especifica de 
fiscal de tributos, colocando em risco a 
segurança do contribuinte e do tesouro 
municipal, e abrir precedente para manobras de 
desvios de recursos públicos, posto que o 
terceiro, não tem vínculo com a Administração, 
assim, como assumir compromisso de pagar por 
um serviço sem conhecer o seu preço. 

Identificação:  Zamir Gomes Rosalino – Secretário Municipal de 
Finanças (Decreto 21/703 -- 201 0) 

Conduta/nexo: Assinar os Termos Aditivos 1º e 2º do contrato 
242/2010, sem considerar que tal contrato é 
ilegal, e, consequentemente os seus aditivos 
também, e ainda, no termo aditivo nº 1 do 
contrato 242/2010 foi inserida cláusula que 
alterava o contrato 101/2002 também ilegal e já 
vencido, colocando em risco a segurança do 
contribuinte e do tesouro municipal, e abrir 
precedente para manobras de desvios de 
recursos públicos, posto que o terceiro, não tem 
vínculo com a Administração, assim, como 
assumir compromisso de pagar por um serviço 
sem conhecer o seu preço do contrato. 

Identificação: Wagner J. E. Carmo - Procurador Geral 
(10/12/2009) 

Conduta/nexo:  Acolheu parecer da Assessora Jurídica, Sra. 
Joyce Carolina da Fonseca, que apesar, de no 
princípio, ter sido contrário à contratação por 
inexigibilidade, acatou o mandato do Secretário 
Municipal, assim como, não se manifestou a 
respeito de ser o serviço indelegável e específico 
do cargo de Fiscal de Tributos (Doc. 28 e 29), 
gerando um parecer de acordo com a vontade do 
Secretário Municipal de Finanças desvirtuando a 
finalidade da necessidade do parecer jurídico, 
que é uma opinião técnica sobre determinado 
assunto. 
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Identificação:  Cláudio Mussio Salazar – Sócio Administradodr a 
Empresa CMS Assessoria e Consultoria S/S 
Ltda. 

Conduta/nexo: Oferecer prestação de serviço exclusivo da 
Administração Pública com porcentagem de 
ganho sobre o arrecadado, mesmo sabendo 
tratar-se de serviço indelegável, pressuposto 
pelo fato de ser ele Fiscal de Tributos da 
Prefeitura Municipal de Vitória (Doc. 26), 
induzindo os gestores públicos a contratarem 
serviços que deveriam ter sido executados pelos 
fiscais de tributos já que são remunerados para 
isso. Ter acesso a dados sigilosos dos 
contribuintes sem autoridade para tanto, posto 
que, não têm vínculo com a Administração 
Pública de Aracruz. 

Observa-se na contratação com a CMS Assessoria e Consultoria 
S/C Ltda. que os gestores se limitaram, a apenas definir uma 
porcentagem sobre o êxito na recuperação da receita conforme 
podemos observar na forma de pagamento avençada do contrato 
de nº 101/2002, assinado em 30 de abril de 2002, aditivado com 
os 1º e 2º e 3º Termos Aditivos (Doc. 31) 

[...] 

4.1 - O honorário devido pela Contratante a 
Contratada, no caso do ISSQN, fica estabelecido na 
proporção de 0,99% da base de cálculo objeto do 
lançamento. 

4.2 - O valor da remuneração dos serviços será 
devido se apurado aumento no valor da base de 
cálculo, de cada contribuinte, ao valor lançado ou ao 
valor pelo contribuinte declarado ou não declarado 
considerando-se qualquer forma de composição 
extrajudicial ou judicial para recebimento do crédito 
oriundo da realização do objeto deste contrato. 

3 - O pagamento será realizado em 30 dias, quando 
findo cada processo fiscal. 

O 1º Termo Aditivo acrescenta e altera esses itens. O item 4.1 é 
desmembrado em dois itens: 

4.1 - para a cobertura das medidas administrativas 
previstas no caso do IPTU e ITBI, os honorários de 
risco, devidos pelo contratante à contratada fica 
estabelecido na proporção de 0,2% da base de 
cálculo objeto do lançamento. 

4.2 - para a cobertura das medidas administrativas 
previstas no caso do ISSQN, os honorários de risco 
devidos pelo contratante a contratada fica 
estabelecido na proporção de 0,99% da base de 
cálculo objeto do lançamento. 
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O item 4.2, passa a ser o item 4.3 com acréscimo: 

4.3 - [...] considerando-se qualquer forma de 
composição extrajudicial ou Judicial para recebimento 
do crédito oriundo da realização do objeto deste 
contrato; 

Acrescentou ainda os itens 4.8 e 4.9 do que consideramos 
interessante destacar o item 4.9: 

[...] 

4.9 – no caso de ganhos contínuos percebidos pelo 
contratante, por tempo indeterminado sobre 
atividades de pesquisa, exploração e produção de 
petróleo e gás natural em razão do êxito das medidas 
sob assessoria da contrata, na forma de acordo, 
convênio, ou qualquer outra modalidade de ajuste, o 
honorários a que se refere o item 4.2 desta cláusula, 
serão devidos enquanto durar o recebimento da 
respectiva vantagem, até o limite máximo de 36 
meses, na proporção de 0.60% da base de cálculo 
(acrescentado com o 2º Termo Aditivo), a contar do 
encerramento do processo e ou da solução no âmbito 
administrativo, ou da data do primeiro recebimento. 

No contrato 242/2010 observa-se algumas alterações na forma de 
pagamento: 

4.1 Os serviços serão remunerados com base no 
êxito obtido na aprovação dos resultados apontados a 
partir dos levantamentos e demonstrações efetuados 
e no consequente recebimento dos valores apurados. 

4.2 - no caso do ISSQN 

4.2.1 - para a cobertura das medidas administrativas 
previstas no caso do ISSQN, referentes às atividades 
de pesquisa exploração, explotação, produção e 
distribuição de petróleo e gás natural nos limites 
territoriais marítimos do município, os honorários de 
risco devidos pelo contratante à contratada fica 
estabelecido na proporção de 0,99% da base de 
cálculo objeto do lançamento. (grifo nosso) 

4.2.2 - o valor da remuneração pelos serviços 
prestados será devido se apurado aumento no valor 
da base de cálculo, de cada contribuinte, ao valor 
lançado ou ao valor pelo contribuinte declarado ou 
não declarado, considerando-se qualquer forma de 
composição extrajudicial ou judicial para recebimento 
do crédito oriundo da realização do objeto deste 
contrato. 

4.2.3 - caso o contratante receba em dação de 
pagamento, os créditos decorrentes da recuperação 
da base de cálculo do ISSQN, pagará de imediato a 
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contratada os honorários na forma do item 4.2.1 desta 
cláusula. 

4.2.4 - no caso de parcelamento para quitação da 
dívida, os honorários serão devidos do mesmo modo. 

4.2.5 - iniciada ação administrativa fiscal ou judicial 
para recebimento dos créditos de ISSQN, referente 
as bases de cálculo levantadas sob assessoria da 
contratada, e o contratante desistir de quaisquer das 
respectivas ações, importará no pagamento integral 
dos honorários calculados de acordo com o item 4.2.1 
desta cláusula. 

4.2.6 – no caso de ganhos contínuos percebidos pela 
contratante, por tempo indeterminado, sobre 
atividades de pesquisa, exploração e produção de 
petróleo e gás natural em razão do êxito das medidas 
sob assessoria da contratada, na forma de acordo, 
convênio, ou qualquer outra modalidade de ajuste, o 
contratante pagará honorários de 0,6% da base de 
cálculo objeto do lançamento, e serão devidos 
enquanto durar o recebimento da respectiva 
vantagem, até o limite máximo de 24 meses, a contar 
do encerramento do processo e ou da solução no 
âmbito administrativo, ou a data do primeiro 
recebimento. (grifo nosso) 

4.3 - no caso do valor adicional fiscal VAF, o 
contratante pagará a contratada, honorários de risco 
de 0,6%, sobre valores que foram apurados a maior 
no valor adicionado apurado pela contratada em 12 
parcelas mensais a partir do mês de janeiro após a 
divulgação do IPM definitivo por parte da secretaria 
de estado da fazenda no caso de Revisão das DOTS 
- que definirão o índice de participação dos 
municípios – IPM, na divisão do ICMS das empresas 
relacionadas com a exploração, produção de petróleo 
e gás natural. 

4.4 - se houver correção do crédito tributário após o 
lançamento, o mesmo percentual será aplicado 
sobre a base de cálculo para efeito de pagamento 
dos honorários conforme previsto no item 4.2.1 desta 
cláusula. (grifo nosso) 

[...] 

4.6 - incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo 
do cálculo minucioso de cada fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pelo contratante, juntando a 
respectiva discriminação dos serviços. 

Por ser um contrato de risco, os serviços contratados sob a 
vigência do contrato 101/2002 foram efetivados quando este já 
estava vencido. Sendo que já havia uma nova contratação, o 
Contrato 242/2010 (Doc. 36), que foi usado como ponte, para 
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atualizar dados do contrato 101/2002 já vencido, que apesar de: 
com o pretexto de diminuir os honorários anteriormente 
contratados, serviu também, para revalida-lo (validade precária) 
conforme a descrição de sua forma de pagamento, aditivada com 
o 1º Termo Aditivo, quando foi incluído o subitem 4.2.1.1 que trata 
de alteração de cláusulas do contrato 101/2002 vencido em abril 
de 2005 conforme segue: 

1º ADITIVO CONTRATUAL 

[...] 

Cláusula primeira 

Fica acrescido o subitem 4.2.1.1 no item 4.2 da 
cláusula quarta do contrato de prestação de serviços 
nº' 242/2010, com a seguinte redação: 

4.2.1.1 - no caso dos lançamentos já efetuados sob 
orientação da contratada, referente aos contratos 
294/2007 e 101/2002 em face das empresas FIBRIA 
Celulose S/A, Celulose Nipo Brasieira S/A CENIBRA 
e PORTOCEL - terminal especializado de barra do 
riacho S/A, os honorários devidos pela contratante à 
contratada, no caso de ISSQN, fica estabelecido na 
proporção de 0.71% da base de cálculo objeto do 
lançamento e 0,18% da base de cálculo objeto do 
lançamento no caso do IPTU. 

Cláusula Segunda 

No caso dos lançamentos já efetuados contra as 
empresas FIBRIA Celulose S/A, Celulose Nipo 
Brasileira S/A CENIBRA e PORTOCEL - terminal 
especializado de barra do riacho S/A., e havendo 
correção do crédito tributário após o lançamento, o 
mesmo percentual será aplicado sobre a base de 
cálculo para efeito de pagamento dos honorários 
conforme previsto nos itens 4.2.1.1 da cláusula quarta 
do contrato de prestação de serviços 242/2010. 

$ único - a correção no caso será apurada tendo por 
base o valor lançado e o valor efetivamente recolhido 
aos cofres do município. 

Cláusula Terceira 

O pagamento, no caso, será realizado, após o 
recebimento dos créditos por parte da contratante e 
dar-se-á até 5 dias após a apresentação da nota 
fiscal por parte da contratada. (grifo nosso) 

Destaca-se que toda contratação com a Administração Pública 
deve ser precedida de licitação, sendo dispensável nos casos de 
inexigibilidade por impossibilidade de competição e notória 
especialização do contratado. E ainda, esta condição deve ser 
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comprovada de acordo com os ditames da lei, e que mesmo assim 
terá que apresentar as justificativas de preço (inciso lll do art. 26 
da Lei 8.666/93). Neste caso em análise, apesar de Administração 
Pública, não ficou comprovada a impossibilidade não ser um 
serviço delegável a terceiros estranhos à de competição, assim 
como a notória especialização. Quanto ao preço, foi colocada uma 
porcentagem sobre uma possibilidade de infração por parte do 
contribuinte, sem nenhuma justificativa. 

Importante evidenciar que a Administração Pública deve se cercar 
de elementos que garantam a segurança de seus atos, visando 
eficiência e economicidade. Um desses elementos encontra-se no 
inciso l do artigo 7º da lei 8.666/93 que é a obrigatoriedade da 
apresentação de projeto básico para contratação de serviços 
antes de se iniciar um processo licitatório. O projeto básico deve 
demonstrar os elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar o serviço objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica. 

Na sequência dos procedimentos, quanto ao contrato, o artigo 55 
da mesma lei determina ser necessário estabelecer o objeto e 
seus elementos característicos; o preço e as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento, isso dá a segurança necessária à Administração 
Pública em prever quanto terá de desembolsar para pagar por 
aquele serviço contratado. No caso de um contrato de risco, o 
Gestor autor da contratação poderá estar passando para um 
próximo o risco que foi assumido por ele o que é vedado pelo 
inciso IV do artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
101/200041, que veda assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de 
bens e serviços. 

Vale lembrar que, na Administração Pública não pode haver 
riscos, o gestor público somente pode fazer o que a lei Ihe 
permitir, portanto, tudo é pré-definido em lei e regulamentos. 

No caso em questão, os "tributos" têm todos os seus trâmites 
rigorosamente regulados em lei, com uma tipificação precisa, 
taxativa e suficiente dos fatos necessários ao nascimento do 
tributo. Portanto, ocorrendo o fato gerador o imposto é líquido e 
certo. Nos casos de sonegação ou falta de entendimento da lei por 
parte do contribuinte cabe às autoridades tributárias, que 
entendemos serem elas conhecedoras das normativos, caso 
contrário não faria sentido não se pode ter autoridade sobre um 
assunto do qual não se conhece, tomarem as medidas cabíveis, 
portanto, não há risco a ser negociado. 

                                                 
41  Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

[...] 
IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. 
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Caso os agentes da Administração Tributária, necessitarem de 
uma orientação, para melhor entendimento das leis, e até mesmo 
do funcionamento das operações de seus contribuintes, é possível 
a contratação de empresa ou pessoa física para efetuar o devido 
treinamento. Porém, deve-se observar a lei de licitações, dentro de 
uma forma honesta e justa, tanto para a Administração Pública 
quanto para os pretensos licitantes. 

A título de enfatizar a gravidade do assunto aqui tratado, relata-se que segundo 

Informações do Sistema Informatizado de Suporte à Auditoria - SISAUD os 
valores pagos à CMS no período de 2007 a 2012 somam um montante de: R$ 
12.349.605,27, levando em conta outros Municípios com os quais a empresa 
mantém contrato nos mesmos moldes e que tiveram recebimento de créditos 
tributários, conforme tabela a seguir: 

Município 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Anchieta - - 370.454,73 29.507,87 - - 399.962,60 

Aracruz - - 27.873,66 - 3.690.005,22 1.723.864,44 5.441.743,32 

Itapemirim 69.950,00 72.900,00 68.123,13 1.404.980,36 23.780,00 202.598,93 1.842.332,42 

Linhares 359.913,27 3.102.366,80 - 172.967,36 762.957,06 - 4.398.204,49 

Marataízes - - 66.640,00 158.347,52 42.374,92 - 267.362,44 

TOTAL 429.863,30 3.175.266,80 533.091,52 1.765.803,11 4.519.117,20 1.926.463,37 12.349.605,27 

 

Ademais, cabe destacar a existência do auto de infração nº 017/2004 da 
Petrobrás S.A. no qual foi apurado o valor de R$ 246.103.995,50 (duzentos e 
quarenta e seis milhões, cento e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta centavos) que resultarão no seguinte: 

 20%, ou seja, R$ 49.220.799,00 (quarenta e nove milhões, duzentos e 
vinte mil, setecentos e noventa e nove reais) seriam rateados entre os 
cinco servidores fiscais; 

 2%, ou seja, R$ 4.922.079,90 (quatro milhões, novecentos e vinte e dois 
mil, setenta e nove reais e noventa centavos) seria pago ao Chefe da 
fiscalização; 

 0,99%, ou seja, R$ 2.436.429,56, como honorários da empresa privada 
CMS Assessoria e Consultoria S/C. 

É de se destacar ainda que até onde se tem conhecimento, a empresa 
mencionada possui contratos firmados com os municípios de Anchieta, 
ltapemirim, Piúma, Marataízes, Guarapari, Linhares e até um município da 
Bahia, servindo-se de declarações destes para justificar, dentre outras 
alegações, a contratação por inexigibilidade. 

Assim, foi acometida a terceiros, estranhos à Administração Pública, 
atribuições arrecadatórias e fiscalizatórias, além do desempenho na execução 
de leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, que 
compete ao ente público por meio de seus agentes legalmente constituídos a 
partir de provimento decorrente de concurso de provas ou provas e títulos. 
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Diante dos fatos supracitados sugerimos a adoção de medidas cautelares 
pertinentes, visando a imediata suspensão dos contratos e pagamentos 
deles decorrentes, referentes a empresa CMS Consultoria e Assessoria 
S/S Ltda, e ainda, a notificação para que os Municípios que tenham 
contratações similares informem ao TCEES e adotem imediatamente 
mesmo procedimento com prazo assinado para atendimento. 

Quanto ao item 5.3.3.3: 

5.3.3.3 DESPROPORCIONALIDADEE FALTA DE 
RAZOABILIDADE NO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES 
MILIONÁRIAS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 Artigo 37 da CF/88 – Princípio da Eficiência e da Moralidade. 
 
Responsáveis: 

Identificação:  Durval Valentin do Nascimento Blank -- 
Secretário Municipal de Finanças. 

Conduta/nexo:  Autorizar o pagamento aos servidores fiscais, 
de gratificação de produtividade com 
porcentagem de até 25% sobre o valor 
arrecadado inclusive o valor do imposto, sem 
finalidade pública, causando prejuízo aos 
cofres públicos. 

Em 2003 os Fiscais de Tributos da Prefeitura Municipal de Aracruz 
assinaram aproximadamente 1110 (mil cento e dez) autos de 
infração, elaborados pela empresa CMS assessoria e Consultoria 
S/C Ltda (Doc. 46) contra as empresas Aracruz Celulose S/A, 
Cenibra e Portocel, por retenção e recolhimento a menor, como 
substituto tributário de centenas de empresas prestadoras de 
serviços, que não estariam cumprindo os requisitos exigidos na lei 
para serem beneficiárias da redução de alíquota do ISSQN. 

Esses autos de infração renderam à Prefeitura um crédito 
tributário de R$ 33.283.602,96, que foi pago, no exercício de 2011, 
pelas empresas autuadas (Doc. 45 e 47), e serviram de base para 
cálculo de gratificações de produtividade para os fiscais de tributos 
e seu coordenador no montante de R$ 8.900.162,99 conforme 
demonstrado no quadro a seguir: 
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Descrição Valor (R$) Porcentagem sobre arrecadado 

Valor imposto corrigido até 2011 27.270.136,29 81,93% 

Valor multa c/ desconto 2.863.487,67 8,61% 

Valor juros c/ desconto 3.149.979,00 9,46% 

Total Arrecadado 33.283.602,96 100,00% 

Gratificações Fiscais 8.234.490,93 24,74% 

Gratif. Coordenador dos Fiscais 665.672,06 2,00% 

TOTAL DO ARRECADADO 
REPASSADO AOS FISCAIS E 
AO COORDENADOR 

8.900.162,99 26,74% 

 

Verificou-se ainda, que do Termo de Confissão de Dívida nº 
7/2011 (Doc. 45) do contribuinte SIGMA IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA oriundo do Auto de Infração nº 190/1999 
no valor total de R$ 945.078,53, incluindo juros multa, que após o 
desconto concedido pela Lei Municipal nº 3.419/2011 foi reduzido 
para o valor de R$ 325.618,18 que gerou gratificação de 
produtividade para os fiscais e o coordenador no montante de R$ 
87.916,90 distribuídos conforme quadro a seguir: 

Descrição Valor (R$) Porcentagem sobre arrecadado 

Valor imposto corrigido até 2011 292.967,64 89,97% 

Valor multa c/ desconto 10.253,87 3,15% 

Valor juros c/ desconto 22.396,68 6,88% 

Total Arrecadado 325.618,18 100,00% 

Gratificações Fiscais 81.404,54 25,00% 

Gratif. Coordenador dos Fiscais 6.512,36 2,00% 

TOTAL DO ARRECADADO 
REPASSADO AOS FISCAIS E 
AO COORDENADOR 

87.916,90 27,00% 

 

As gratificações de produtividade creditadas aos fiscais de tributos 
e aos seus coordenadores, foram feitas com base nas Leis 
Municipais n' 2.137, de 9 de julho de 1998 (Doc. 57) e Lei 2.611 de 
2003 (Doc. 58), em vigor na data em que foram lavrados os autos 
de infrações. A primeira em seu artigo 3º define que cada unidade 
monetária do valor da arrecadação oriunda de ações fiscais 
levadas a termo por Servidor Fiscal competente para tal 
procedimento, corresponderá a um ponto e a apuração do 
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quantitativo de pontos obtidos pelo Servidor Fiscal far-se-á 
mediante a aplicação dos seguintes percentuais: 

[...] 

II - 25% (vinte e cinco por cento) aos Servidores 
Fiscais, sobre o número de pontos decorrentes de 
infração relativa ao movimento econômico tributável; 

[...] 

Ill - o chefe da Seção de Fiscalização de Rendas, em 
exercício na data do recolhimento dos créditos 
decorrentes de ação fiscal, fará jus a uma gratificação 
de produtividade calculada pelo percentual de 2% 
(dois por cento); 

A segunda Lei nº 2.611/2003, que revogou a primeira, manteve 
grande semelhança com a lei anterior, diminuindo o percentual de 
25% para 20% do item relatado acima. 

Verifica-se que as leis que regularam as gratificações de 
produtividade dos fiscais, não põe limite ao número de pontos a 
ser obtidos, podendo ser acumulados infinitamente, quando o 
quantitativo exceder no mês ao limite de remuneração permitido 
por lei, assim, mesmo que se aposente, levará seus créditos para 
a inatividade consequentemente para o pensionista no caso de 
seu falecimento. 

Do valor total de gratificações creditadas aos fiscais e aos seus 
coordenadores foram distribuídos de acordo com as planilhas 
(Doc. 59 e 60) fornecidas pelo setor de Recursos Humanos 
conforme quadro a seguir: 

Beneficiários Valor Crédito (R$) 
Valor Pago em 2011 

(R$) 
Saldo em 31/12/2011 

Carlos Alberto Abritta 1.671.419,86 59.951,40 1.611.468,46 

Chirle Chagas Boff 1.605.455,70 65.723,58 1.539.732,12 

Clóves Vieira Machado 6.105,34 6.105,34 0,00 

João Carlos Bastos da Silva 1.611.561,04 57.046,02 1.554.515,02 

Nitarlene Pretti 1.611.561,04 116.516,83 1.495.044,21 

Valter Rocha Loureiro 1.809.792,88 59.518,75 1.750.274,13 

Lincon César Liuth 665.672,08 95.424,49 570.247,59 

Marcelo Ribeiro de Freitas 6.512,36 6.208,13 304,23 

Total 8.988.080,30 466.494,54 8.521.585,76 

 

O pagamento em 2011, das gratificações creditadas, foi efetuado, 
com base no limite imposto pelo art. 7º da lei Municipal 3.166/2008 
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(Doc. 61) que revogou as duas leis anteriores, que é o valor do 
subsídio do Secretário Municipal de Finanças, exceto o que diz 
respeito às vantagens pessoais. 

Esclarece-se que o legislador constituinte conhecedor das 
dificuldades das autoridades fazendárias municipais em arrecadar 
seus impostos em especial IPTU e ISSQN, vivendo na 
dependência das transferências obrigatórias advindas dos poderes 
superiores União e Estados, determinou com a Emenda 
Constitucional 42/2003, com a inclusão do inciso XXll ao art. 37, 
que haja prioridade de recursos para a realização de suas 
atividades tributárias. Entende-se com isso, que pela precariedade 
dos sistemas tributários das municipalidades, esses recursos 
devem ser usados para modernização das instalações e 
equipamentos assim como o aprimoramento das carreiras de 
fiscais de tributos, considerados como servidores de carreiras 
específicas, servidores estes que para serem considerados de 
carreiras especificas, devem ter pleno conhecimento técnico de 
sua função. 

Observa-se que a Administração Tributária do Município de 
Aracruz, interpretou esta prioridade como oferecimento de 
gratificações milionárias aos seus fiscais de tributos e seu 
coordenador, o que vai contra o mesmo artigo 37 que determina 
que a Administração Pública prime pelo princípio da moralidade, 
posto que dos R$ 33.609.221.14 de crédito tributário recebido das 
empresas do Grupo Aracruz e Sigma Importadora e Exportadora 
26,74%, ou seja, R$ 8.988.080,30 foi creditado a seis fiscais e a 
dois coordenadores da Administração Tributária do Município de 
Aracruz, sem nenhuma finalidade pública. 

Diante do exposto sugerimos a suspensão cautelar do pagamento das 
gratificações vinculadas ao crédito tributário oriundo dos autos de 
infrações relacionados aos Termos de Confissão de Dívida 1, 2, 3, 4 e 
7/2011, creditadas aos fiscais de tributos e aos seus respectivos 
coordenadores da Prefeitura Municipal de Aracruz, relacionados 
anteriormente. 

Por oportuno, temos a destacar que a Lei nº 2.137, de 9 de julho de 1998 (Doc. 
57) e a Lei 2.611 de 2003 (Doc. 58), que regularam as gratificações de 
produtividade dos fiscais, não colocavam limite ao número de pontos a ser 
obtidos, podendo, quando o quantitativo excedia no mês ao limite de 
remuneração permitido por lei, assim, mesmo que se aposente, levará seus 
créditos para a inatividade consequentemente para o pensionista no caso de 
seu falecimento. 

Assim, temos que os normativos supracitados, apesar de revogados pela Lei 
Municipal nº 3.166/2008, continuam a produzir efeitos nefastos sobre o 
erário, originados em ofensa aos ditames da Constituição Federal e 
Constituição Estadual ao favorecer à margem da finalidade e interesse público, 
bem como da moralidade e razoabilidade, um seleto grupo de oito servidores 
públicos contemplados com vantagens desproporcionais e desarrazoadas, 
repassadas em garantia perpétua e ainda para posteridade, alcançando 
gerações futuras, em detrimento aos munícipes. Portanto, passível que esta 
Corte de Contas, incidentalmente, no caso em questão, conheça a 
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inconstitucionalidade desses normativos, nos termos do artigo 176 da Lei 
Complementar 621 de 08 de março de 2012, determine a cessação de seus 
efeitos. 

Faz-se oportuno ressaltar que o papel do Tribunal de Contas, ante sua estatura 
de órgão constitucional e no exercício de suas atribuições, possuindo o dever 
poder de apreciar a legalidade dos atos oriundos da Administração Pública que 

importam em despesas, em atenção ao princípio da legalidade previsto no 
caput do artigo 37, bem como na disposição expressa no artigo 70 e artigo 71, 
todos da Carta Magna. 

Este controle de legalidade deve ser entendido não apenas no sentido estrito 
da palavra, mas no sentido mais amplo, abrangendo os normativos, convênios, 
contratos e procedimentos administrativos. 

O caso em comento, os referidos contratos apresentam flagrantes ilegalidades 
dispostas nos itens 5.3.3.1, 5.3.3.2 e 5.3.3.3 do Relatório de Auditoria 
Ordinária, conforme acima reproduzido. 

Quanto a esta matéria, é de se destacar que a Constituição Estadual, na 
esteira da Carta Magna, incumbe o Tribunal de Contas do controle externo das 
contas públicas, concedendo-lhe, em especial, atribuições relativas à sustação 
dos atos e contratos administrativos: 

Art. 71 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa ou 
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas do Estado ao qual compete: 

X – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidades; 

XI – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Assembléia Legislativa ou à Câmara 
Municipal; 

XII – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados. 

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado 
diretamente pela Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal 
que, de imediato, solicitará ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis. 

§ 2º Se a Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal, no prazo 
de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo 
anterior, o Tribunal decidirá a respeito. (g.n) 

Por sua vez, a Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do 
TCEES) dispõe sobre a matéria, conforme a seguir: 

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: 

[...] 
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XIV – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, bem como na hipótese de 
despesa ilegítima ou antieconômica, as sanções previstas em lei; 

XV – expedir medidas cautelares previstas nesta Lei 
Complementar, a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao 
erário ou a direito alheio, objetivando a efetividade das suas 
decisões; 

XVI - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada qualquer ilegalidade; 

XVII – sustar, se não atendido, a execução do ato comunicando a 
decisão à Assembleia Legislativa ou Municipal; 

XVIII - requerer ao Poder Legislativo respectivo a sustação do 
contrato se, verificada a ilegalidade, o órgão ou entidade não 
adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
no prazo fixado; 

XIX - decidir a respeito da sustação do contrato, quando, no prazo 
de noventa dias, o Poder Legislativo não efetivar as medidas 
cabíveis; 

XX - representar ao poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo 
responsabilidades; 

Portanto, encaminhamos os pedidos de sustação ora relatados, ante as 
atribuições institucionais do Tribunal de Contas, quanto à expedição de 
medidas cautelares que previnam a ocorrência de lesão ao erário, no momento 
em que se verifique o fumus boni iuris e o periculum in mora, como no caso em 
comento, a fim que seja preservada a incolumidade do erário. Para tanto, a fim 
que seja salvaguardado o interesse público, repisamos os pedidos contidos 
nesta representação, conforme a seguir: 

 Suspensão cautelar visando a imediata suspensão dos contratos e 
pagamentos deles decorrentes, referentes à empresa CMS 
Consultoria e Assessoria S/S Ltda, e ainda, a notificação para que os 
Municípios de Anchieta, de ltapemirim, de Piúma, de Jaguaré, de 
Linhares e de Marataízes, informem ao TCEES e adotem 
imediatamente o mesmo procedimento com prazo assinado para 
atendimento. 
 

 Suspensão cautelar do pagamento das gratificações vinculadas ao 
crédito tributário oriundo dos autos de infrações relacionados aos 
Termos de Confissão de Dívida 1, 2, 3, 4 e 7/2011, creditadas aos 
fiscais de tributos e aos seus respectivos coordenadores da 
Prefeitura Municipal de Aracruz.  
 

 Que esta Corte de Contas conheça, incidentalmente, a 
inconstitucionalidade da Lei nº 2.137/1998 e da Lei nº 2.611/2003, 
ainda que revogadas, para fins da imediata cessação de seus efeitos. 
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Por oportuno, cumpre destacar que os 36 documentos (do Doc. 26 ao 61) aos 
quais são feitos referências nas transcrições do Relatório de Auditoria estão 
disponibilizados no Processo TC 1079/2012. 

Vitória (ES), 17 de outubro de 2012. 

Por sua vez, em 18/10/2012, portanto no dia seguinte ao protocolo da Representação 

TC 6579/2012, acolhendo voto do ilustre conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, 

o Plenário do TCE-ES profere a Decisão TC 5140/2012, determinando a suspensão 

cautelar de quaisquer pagamentos à CMS Consultoria e Assessoria S/C Ltda. e das 

gratificações aos fiscais tributários do Município de Aracruz, bem como a notificação 

dos prefeitos dos Municípios de Anchieta, Aracruz, Itapemirim, Guarapari, Linhares, 

Marataízes e Piúma para que encaminhem cópia dos processos de contratação com a 

empresa CMS Consultoria e Assessoria S/C Ltda. e autuação em apartado dos 

documentos remetidos por cada município: 

DECISÃO TC- 5140/2012  

PROCESSO - TC-6579/2012  

ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO  

REPRESENTAÇÃO – REPRESENTANTE: CONTROLADORIA 
GERAL TÉCNICA DO TCEES – REPRESENTADOS: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ E CMS 
CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA. – RESPONSÁVEIS: 
ADEMAR COUTINHO DEVENS (PREFEITO MUNICIPAL) E 
DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK (SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE FINANÇAS) – 1) RECEBER – 2) CONCEDER 
MEDIDA CAUTELAR – 3) NOTIFICAR PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARACRUZ – PRAZO: 10 DIAS – 4) NOTIFICAR 
CMS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA 5) NOTIFICAR 
PREFEITURAS DE ANCHIETA, ITAPEMIRIM, PIÚMA, 
MARATAÍZES, GUARAPARI E LINHARES – PRAZO: 10 DIAS 6) 
AUTUAR EM AUTOS APARTADOS.  

Considerando que compete ao Tribunal de Contas, diante de eventual 
ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como 
a sustação de ato impugnado, nos termos do art. 71, incisos X e XI, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, corroborado por idêntica previsão do 
artigo 1º, incisos XV, XVI e XVII, e artigo 125, inciso II, ambos da Lei 
Complementar nº 621/2012;  

Considerando que a Controladoria Geral Técnica deste Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo formulou representação, com pedido liminar, em 
razão de supostas irregularidades identificadas no curso de processo de 
fiscalização realizada pela 6ª Controladoria Técnica na Prefeitura Municipal de 
Aracruz, especialmente relacionados à execução de contrato firmado com a 
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pessoa jurídica de direito privado CMS Consultoria e Assessoria S/C Ltda., 
para levantamento e atualização de dados fiscais e recuperação de créditos 
tributários de forma continuada desde 2002;  

Considerando o disposto no artigo 99, inciso VII, da Lei Complementar nº. 
621/2012, que legitimou as unidades técnicas deste Tribunal para 
representarem quando confrontadas com eventos que demandem atuação 
imediata deste Tribunal;  

Considerando a presença dos requisitos necessários à concessão da medida 
cautelar pleiteada pelo Representante e, a fim de deter novas lesões ao erário 
do Município de Aracruz;  

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por maioria, em sua 76ª Sessão 
Ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição João 
Luiz Cotta Lovatti, que fundamenta esta Decisão:  

1.  Receber a presente Representação.  

2.  Conceder medida cautelar inaudita altera parte, para determinar 
ao Sr. Ademar Coutinho Devens, Prefeito Municipal de Aracruz, 
bem como ao Sr. Durval Valentin do Nascimento Blank, Secretário 
Municipal de Finanças de Aracruz, que se abstenham de realizar 
quaisquer pagamentos porventura pendentes à CMS Consultoria e 
Assessoria S/C Ltda. e as gratificações aos fiscais tributários 
municipais, até decisão final de mérito nos presentes autos.  

3. Notificar o Sr. Ademar Coutinho Devens, Prefeito Municipal de 
Aracruz, para que, no prazo de 10 (dez) dias, remeta a esta Corte 
cópia do processo de contratação da empresa CMS Consultoria e 
Assessoria S/C Ltda. e cópia da documentação referente a todos os 
pagamentos efetuados, com a respectiva comprovação da 
recuperação dos créditos.  

4. Notificar a sociedade empresária CMS Consultoria e Assessoria 
S/C Ltda. para que tome ciência da presente Decisão, e querendo, se 
manifeste nos autos.  

5. Recomendar aos Chefes dos Executivos Municipais de Anchieta, 
Itapemirim, Piúma, Marataízes, Guarapari e Linhares que se 
abstenham de realizar quaisquer pagamentos porventura pendentes 
à CMS Consultoria e Assessoria S/C Ltda., até decisão final de 
mérito, notificando os responsáveis pelos referidos Municípios para 
que remetam a esta Corte, no prazo de 10 (dez) dias, cópia dos 
processos de contratação com a CMS Consultoria e Assessoria S/C 
Ltda. e cópia da documentação referente a todos os pagamentos 
efetuados ou de qualquer contrato de recuperação de créditos 
firmados pelos referidos Municípios com quaisquer empresas. 
(grifos do MPC) 

6. Autuar em autos apartados os documentos encaminhados a esta 
Corte, em atendimento aos Termos de Notificação expedidos, por 
município, com cópia da representação em cada processo, 
encaminhando-os, em seguida, aos respectivos relatores para as 
providências que entenderem adequadas;  
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Parcialmente vencido o Conselheiro Domingos Augusto Taufner, que 
dissentiu do Relator em relação à suspensão da gratificação dos fiscais.  

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2012.  

Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Presidente 

Com fulcro na Decisão TC 5140/2012 foram autuados no TCE-ES oito processos de 

controle externo relacionados à “Operação Derrama”, conforme se colhe do despacho 

encaminhado ao ilustre conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, relator da 

Representação TC 6895/201242, instaurada em face da então prefeita do Município de 

Itapemirim Norma Ayub Alves, além de Eder Botelho da Fonseca e de Paulo José 

Azevedo Branco: 

                                                 
42  Representação TC 6598/2012: 

Sigilo padrão:  Não sigiloso 
Apensado a:   03658/2013-5 
Protocolo autuado:  14986/2012-4 
Relator:  Sérgio Manoel Nader Borges 
Unidade gestora:   PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim 
Responsável:   NORMA AYUB ALVES, EDER BOTELHO DA FONSECA, PAULO JOSE AZEVEDO BRANCO 
Observação:   DECISAO TC Nº 5140/2012 
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O quadro a seguir apresenta a relação de responsáveis e interessados por processo, 

conforme dados colhidos do Sistema e-tcees: 

Representação TC Autuação Responsáveis / Interessados Unidade Gestora 

6579/201243 18/10/2012 

Luiz Carlos Cacá Gonçalves 

Ademar Coutinho Devens 

Jones Cavaglieri 

Durval Valentin Do Nascimento Blank 

Zamir Gomes Rosalino 

Wagner José Elias Carmo 

CMS Consultoria e Seviços S/S Ltda. 

Cláudio Mucio Salazar Pinto 

Cláudio Mucio Salazar Pinto Filho 

Jorge Luiz Soares dos Santos 

Alceu Bernardo Martinelli 

Prefeitura Municipal 
de Aracruz 

                                                 
43  Processo que originou as demais representações relacionadas à Operação Derrama. 
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Representação TC Autuação Responsáveis / Interessados Unidade Gestora 

6895/201244 05/11/2012 

Norma Ayub Alves 

Eder Botelho da Fonseca 

Paulo José Azevedo Branco 

Prefeitura Municipal 
de Itapemirim 

6946/2012 06/11/2012 

José Carlos Elias 

Guerino Luiz Zanon 

José Carlos Pereira 

Analice Gobeti 

Arlindo Melo 

Geraldo Tadeu Scaramussa da Silva 

Cláudio Mucio Salazar Pinto 

CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. 

Prefeitura Municipal 
de Linhares 

7040/2012 13/11/2012 

Moacyr Carone Assad 

Edival José Petri 

CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. 

Prefeitura Municipal 
de Anchieta 

7156/2012 21/11/2012 

Jander Nunes Vidal 

Mauro Roberto Ferreira de Souza 

CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. 

Prefeitura Municipal 
de Marataízes 

7412/2012 10/12/2012 
Valter Luiz Potratz 

CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. 

Prefeitura Municipal 
de Piúma 

2459/201345 14/03/2013 Prefeitura Municipal de Guarapari46 
Prefeitura Municipal 
de Guarapari 

3938/2013 24/04/2013 

Rogério Feitani 

José Alberto de Jesus 

CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. 

Claudina Antônia Fardin 

Solimarcos Gaigher 

Michelli Pagotto Croscopp 

Wanderley Antônio Croscopp 

Prefeitura Municipal 
de Jaguaré 

Mediante protocolo de sete petições simultâneas – autuadas como Incidentes de 

Suspeição TC 2377/2014, TC 2378/2014, TC 2379/2014, TC 2380/2014, TC 

2381/2014, TC 2382/2014 e TC 2383/2014 –, em 10/04/2014 a CMS Consultoria e 

                                                 
44  Por razões que escapam ao conhecimento deste Parquet de Contas, a CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. não foi incluída 

como responsável ou terceira interessada na Representação TC 6895/2012. 
45  Íntegra dos autos disponível para download em: 

http://servicos.tce.es.gov.br/DocumentoDisponibilizado/BaixarDocumentoDisponibilizado?idDocumento=1126367&key=e1f95d9
800d0c49669b406d83a5ee22fa08666bdfadba37c033ffba67c2aacd2629ffb404078294acdd2839c682c598d5eaa5f52a5e6ea09f
70337b892e49d4b. Acesso em: 18 ago. 2017. 

46  Não há indicação de responsável na Representação TC 2459/2013. 
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Assessoria S/S Ltda. argui a suspeição do então presidente do TCE-ES, conselheiro 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, sob a alegação, em síntese, de que o eminente 

magistrado de contas expediu ofício ao Secretário de Segurança Pública e Defesa 

Social, encaminhando o relatório de auditoria produzido pela 6ª Controladoria Técnica 

e solicitando posterior envio ao Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas 

(NUROC). Sustenta a referida empresa que o conselheiro também se manifestou 

previamente sobre as gravíssimas irregularidades constatadas pelo corpo técnico do 

Tribunal de Contas. Posteriormente, a CMS Consultoria e Assessoria S/S Ltda. 

formalizou pedido de desistência de todas as arguições de suspeição suscitadas, 

sendo os feitos, então, extintos sem resolução de mérito. 

Por derradeiro, nos autos da Representação TC 6895/2012, o Plenário do TCE-ES 

decide pelo sobrestamento de todos os processos, aguardando-se, então, o julgamento 

deste Incidente de Prejulgado TC 6603/2016. 

Decisão 02751/2017-1 

Processos:  06895/2012-9, 03658/2013-5 

Classificação:  Controle Externo - Fiscalização - Representação 

Criação:  01/08/2017 18:53 

Origem:  SGS - Secretaria-Geral das Sessões 

Responsáveis:  Norma Ayub Alves, Eder Botelho da Fonseca e Paulo José 
Azevedo Branco 

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – 
REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – SOBRESTAR - 
AGUARDAR JULGAMENTO DO PREJULGADO. 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

24ª SESSÃO PLENÁRIA 25/07/2017 

DISCUSSÃO DO PROCESSO TC-6895/2012 

RELATOR: CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – 
Senhor presidente, só solicitar ao eminente conselheiro Sérgio Borges, sobre a 
divergência, onde está exatamente? 
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O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
– Sua excelência propõe uma diligência notificando o Deputado Theodorico 
Ferraço sobre manifestação de ingresso nos autos, como terceiro interessado. 

O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Porque tinha 
sido solicitado pela senhora Norma, mas ele tem que anuir. 

O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Sim. 
Mas, então, não há divergência com nenhuma manifestação da área técnica e 
ministerial. 

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
- É uma divergência de encaminhamento, excelência. Uma vez que sua 
excelência não está julgando o mérito, está propondo um encaminhamento. 

O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – 
Senhor presidente, tem uma outra questão preliminar também. Já estamos 
analisando o julgamento, o prejulgado que cuida, entre outros também, de 
assuntos relacionados a este processo. E, ao se decidir pelo prejulgado, este 
Plenário decidiu pelo sobrestamento de todos os outros processos 
relacionados ao tema, que é o caso deste processo. 

O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Presidente, se 
houver aquiescência do Plenário, vamos sobrestar. 

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
- Aguardar o julgamento do prejulgado para, então, dar encaminhamento. É 
adequado. 

Fica sobrestado, aguardando o julgamento do prejulgado. (final) 

DECISÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-06895/2012, DECIDE a 
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na 24ª sessão 
ordinária, realizada no dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, à 
unanimidade, nos termos das Notas Taquigráficas, sobrestar a presente 
representação, aguardando o julgamento do prejulgado. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 2017. 

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Presidente 

1 Histórico processual do Incidente de Prejulgado TC 6603/2012 

No que tange ao rito processual trilhado pelo presente feito, cumpre destacar os 

seguintes eventos: 
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1.1 02/08/2016: Conselheiro Rodrigo Chamoun propõe a instauração de incidente 

de prejulgado na Representação TC 7156/2012 

Em 02/08/201647, por ocasião da 27ª Sessão Plenária do TCE-ES, o insigne relator da 

Representação TC 7156/2012 (Prefeitura Municipal de Marataízes), conselheiro 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, acolhendo sugestão da conselheira substituta 

Márcia Jaccoud Freitas, propõe a instauração de incidente de prejulgado nos seguintes 

termos (fl. 2791 a 2793 da Representação TC 7156/2012): 

Voto do Relator: 02259/2016-6 

Processo: TC 7.156/2012 

Origem: GAC – Rodrigo Chamoun 

Criação: 31/08/2016 13:22 

Classificação: Controle Externo – Fiscalização - Representação 

Jurisdicionado Prefeitura de Marataízes 

Representantes Auditores de Controle Externo (5ª Secretaria de 
Controle Externo) 

Responsáveis Jander Nunes Vidal (Prefeito) 

Mauro Roberto Ferreira de Souza (Procurador do 
Município) 

Interessada CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. (Contratada) 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Conselheiros, 
Excelentíssimo Senhor Representante do Ministério Público Especial de 
Contas: 

Versa o presente processo a respeito de Representação subscrita por 
auditores de controle externo da 5ª Secretaria de Controle Externo deste 
Tribunal de Contas, na qual se apuraram indícios de irregularidades nos 
procedimentos de contratação da empresa CMS Consultoria e Serviços S/S 
Ltda. pelo Município de Marataízes, com o objetivo de prestar serviços de 
assessoria tributária e fiscal. 

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) se manifestou 
pela confirmação das irregularidades, pelo não acolhimento de precedente 

                                                 
47  Como se verá adiante, conquanto a 27ª Sessão Plenária tenha ocorrido em 02/08/2016, o voto do ilustre conselheiro Rodrigo 

Chamoun foi confeccionado e encartado aos autos apenas em 31/08/2016. 
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jurisprudencial invocado, pela procedência da representação e consequente 
aplicação de multa ao prefeito e ao procurador municipal, além da expedição 
de determinações à gestão do município e encaminhamento de cópia dos 
autos ao Ministério Público Estadual, conforme se lê na Instrução Técnica 
Conclusiva ITC 2507/2014: 

 

5. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

5.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as 
motivações adotadas nestes autos, que versam sobre 
Representação tendo como órgão jurisdicionado a Prefeitura 
Municipal de Marataízes, relativa a contrato firmado com a 
empresa CMS – Consultoria e Serviços S/S Ltda., sugere-se a 
manutenção das seguintes irregularidades: 

5.1.1 – Contratação direta por inexigibilidade de 
licitação (item 4.1 desta ITC)  

Base legal: Art. 37, caput e inc. XXI, da Constituição 
da República de 1988 c/c artigos 2º, 3º, 13 e 25, II, 
todos da Lei 8.666/93 

Responsáveis: Jander Nunes Vidal – Ex-Prefeito 
Municipal  

Mauro Roberto Ferreira de Souza – Ex-Procurador 
Geral do Município 

5.1.2 – Terceirização de atividades e 
competências típicas e indelegáveis da 
Administração Pública (item 4.2 desta ITC)  

Base legal: art. 37 da Constituição Federal, assim 
como os artigos 7º, 142 e 198 do CTN 

Responsável: Jander Nunes Vidal – Ex-Prefeito 
Municipal  

5.1.3 – Efetivação de contrato com previsão de 
remuneração vinculada à obtenção de êxito – 
contrato de risco (item 4.3 desta ITC)  

Base legal: art. 167, inc. IV, da CF/88, bem como art. 
54, § 1º c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, e princípios 
orçamentários  

Responsável:  Jander Nunes Vidal – Ex-Prefeito 
Municipal 

5.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo 
único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:  

5.2.1 não acolher a arguição de precedente 
jurisprudencial deste TCE-ES (item 3.1 desta ITC); 

5.2.2 Acolher as razões de justificativas do senhor 
Mauro Roberto Ferreira de Souza, ex-procurador 
geral de Marataízes, em relação ao item 4.3 desta 
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ITC, pela fundamentação constante da presente 
instrução; 

5.2.3 rejeitar as razões de justificativas da empresa 
CMS – Consultoria e Serviços S/S Ltda., chamada 
aos autos na condição de parte interessada, pela 
fundamentação constante da presente instrução; 

5.2.4. rejeitar as razões de justificativas do senhor 
Jander Nunes Vidal, ex-prefeito municipal de 
Marataízes em razão das irregularidades dispostas 
nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 desta ITC, bem como as 
do senhor Mauro Roberto Ferreira de Souza, ex-
procurador geral de Marataízes, em razão da 
irregularidade disposta no item 5.1.1 desta ITC, pela 
fundamentação constante da presente instrução, 
aplicando multa individual aos responsáveis - 
senhores Jander Nunes Vidal e Mauro Roberto 
Ferreira de Souza - com amparo no artigo 62 e na 
forma do artigo 96, II, da Lei Complementar Estadual 
nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e ser 
esta a legislação aplicável à época dos fatos 
apurados; e dar PROCEDÊNCIA à presente 
representação, com fundamento no inciso II do artigo 
95 c/c § 2º do artigo 99, ambos da Lei Complementar 
Estadual 621/2012; 

5.2.5. determinar, com fundamento no art. 1º, inc. 
XVI c/c art. 57, inc. III, ambos da Lei Complementar nº 
621/2012, ao atual Prefeito de Marataízes/ES que 
promova imediatamente a anulação do contrato 
administrativo nº 063/2009, firmado com a empresa 
CMS – Consultoria e Serviços S/S Ltda., cujos efeitos 
deverão retroagir ao tempo da celebração dos 
mesmos, ex vi art. 59, caput, da Lei nº 8.666/93, 
abstendo-se de realizar qualquer pagamento 
futuro à contratada; 

5.2.6. determinar, com fundamento no art. 1º, inc. 
XVI c/c art. 57, inc. III, ambos da Lei Complementar nº 
621/2012, ao atual Prefeito de Marataízes/ES que se 
abstenha de celebrar contratos com remuneração 
vinculada à obtenção de êxito (ad exitum), por 
ausência de previsão legal, ou com remuneração 
vinculada a percentual de receita de impostos, por 
expressa vedação constitucional (art. 167, IV); 

5.2.7. encaminhar, com fundamento no art. 471 do 
Regimento Interno desta Corte de Contas - 
Resolução TC 261/2013, cópia integral dos autos 
ao Ministério Público Estadual da Comarca de 
Marataízes/ES, para ciência e adoção das medidas 
que entender pertinentes, em especial quanto a 
eventual ocorrência dos crimes previstos no art. 89 da 
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Lei nº 8.666/9348 e art. 328 do Código Penal 
Brasileiro49. 

5.3. Sugere-se ainda que seja dada ciência aos 
Representantes do teor da Decisão final a ser 
proferida por este Egrégio TCEES, conforme 
preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013. 

5.4 Cumpre, por fim, alertar que há pedido de 
SUSTENTAÇÃO ORAL feito pelo senhor Mauro 
Roberto Ferreira de Souza. 

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público de Contas anuiu aos 
termos da ITC 2.507/2014. 

Impende ressaltar que vários processos tramitam neste Tribunal (Plenário e 
Câmaras), com objeto semelhante ao dos presentes autos, envolvendo 
questionamentos sobre a regularidade do contrato de risco para a recuperação 
de créditos, do pagamento fixado em percentual do incremento da receita, da 
terceirização da atividade tributária e da contratação direta por inexigibilidade 
de licitação. 

Desse modo, considerando que a jurisprudência de outros tribunais de contas 
também se mostra diversificada quanto ao tema e tendo em vista que a matéria 
será objeto de discussão em diversos processos, considero necessário 
pacificar o entendimento desta Corte. 

Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e sua aplicabilidade 
de forma geral, proponho a este Plenário, nos termos do art. 174 da Lei 
Orgânica e art. 348 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, a 
instauração de um Incidente de Prejulgado para que o Plenário decida, em 
caráter normativo, sobre as seguintes questões: 

1. possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a 
recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

2. possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de 
êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da 
receita auferida, seja tributária ou não tributária; 

3. eficácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em caso 
afirmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo. 

Desse modo, segue o presente processo para as formalidades legais. 

                                                 
48  Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à 

dispensa ou à inexigibilidade:  
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  
Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.  

49  Usurpação de função pública 

Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 
Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
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Vitória, 30 de agosto de 2016. 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
Conselheiro Relator                

Imperioso salientar que a generalidade da questão principal do incidente de prejulgado, 

descrita resumidamente como “contratação de assessoria/consultorias para a 

recuperação de créditos”, não permite divisar, com precisão, o verdadeiro objeto dos 

contratos celebrados com a CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda.; de igual modo, 

também não fornece a descrição dos serviços que, a rigor, foram efetivamente 

contratados pelos municípios capixabas auditados pelo TCE-ES nos processos 

originados da Tomada de Contas Especial TC 1079/201250, entre os quais se 

encontra a Representação TC 7156/2012, na qual fora proposto o presente incidente. 

Portanto, antes de enfrentar a controvérsia discutida nos autos, mostra-se 

indispensável conhecer o alcance semântico da expressão “recuperação de créditos”, 

de modo que se possa delinear os contornos jurídicos a que se propõe o presente 

incidente, instaurado com o propósito de normatizar a matéria no âmbito desta Corte de 

Contas, nos termos do art. 174 da Lei Complementar Estadual 621/201251 e do art. 348 

e seguintes do Regimento Interno do TCE-ES52. 

                                                 
50  São ao todo oito os processos que se originaram da Tomada de Contas Especial TC 1079/2012 – PM de Aracruz: 

 TC 6579/2012 – PM de Aracruz 

 TC 6895/2012 – PM de Itapemirim 

 TC 6946/2012 – PM de Linhares 
 TC 7040/2012 – PM de Anchieta 

 TC 7156/2012 – PM de Marataízes 

 TC 7412/2012 – PM de Piúma 

 TC 2459/2013 – PM de Guarapari 

 TC 3938/2013 – PM de Jaguaré 
51    CAPÍTULO II DOS PREJULGADOS E DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA  

Seção I 
Dos Prejulgados 

Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, poderá o 
Plenário, mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da 
administração, reconhecida a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, observada a forma 
estabelecida no Regimento Interno.  
Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro ou Auditor que suscitar a matéria. 

52         Seção IV  

Do Prejulgado 
Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Plenário 
poderá pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da Administração.  
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De acordo com a Instrução Técnica Inicial ITI 572/2012, encartada à Representação 

TC 7156/2012, a expressão “recuperação de créditos” refere-se à recuperação de 

receita tributária de ISSQN e de ICMS decorrentes, especificamente, das 

atividades de pesquisa, exploração, produção e distribuição de petróleo e gás 

natural, consoante se colhe da transcrição de trechos do Contrato 063/2009, celebrado 

entre o Município de Marataízes e a CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda.. In verbis: 

INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 

ITI 572/2013 

PROCESSO:  TC-7156/2012 (VOL I ao IX)  

ASSUNTO:  REPRESENTAÇÃO  

JURISDICIONADO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES  

CONSELHEIRO RELATOR:  Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

[...] 

Há de se destacar que, embora tenham sido mencionados os diversos 
contratos firmados entre o Município de Marataízes e a empresa CMS 
Consultoria referentes à prestação de serviços cuja finalidade foi simplesmente 
de assessoramento e consultoria, a presente análise cinge-se aos contratos 
cujo objeto trate de recuperação de créditos, vez que a notificação se deu 
em função destes contratos.  

Nesse aspecto, o contrato que trata especificamente de recuperação de 
crédito, constante destes autos, é o Contrato 063/2009. 

IV.1 – CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Infringência: Art. 37, caput, CF/88 e art. 2º e 3º c/c art. 25, II e art. 13 da Lei 
8.666/93  

A Prefeitura Municipal de Marataízes firmou com a empresa CMS Consultoria e 
Serviços S/S Ltda. o Contrato nº 063/2009 (VOL III, fls. 748/753) que tinha por 
objeto a contratação de empresa especializada para a realização de 
recuperação de receita de Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN, inscritos ou não no cadastro fiscal do município, 
visando efetivar-se o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, de atividades de prestação de serviços relacionados com 
pesquisa, exploração, produção e distribuição de petróleo e gás natural, 
realizadas no território do município, bem como recuperação do Valor 
Adicional Fiscal – VAF declarado nas DOT'S – Declaração de Operações 

                                                                                                                                                             
§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de prejulgado Conselheiro, Auditor ou Ministério Público junto ao Tribunal.  
§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de prejulgado deverão ser submetidos à audiência do Ministério Público junto 
ao Tribunal, quando não for o proponente. 
[...] 
Art. 355. O prejulgado tem caráter exclusivamente normativo e será aplicado sempre que invocado no exame processual. 
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Tributáveis que definirão o Índice de Participação dos Municípios – IPM, na 
divisão do ICMS das empresas relacionadas com a exploração, produção e 
distribuição de petróleo e gás natural, visando identificar ações que 
proporcionem na elevação da arrecadação municipal, compreendendo a 
execução dos seguintes serviços:  

1.1 – Levantamento de dados, junto aos documentos Fiscais e 
Contábeis dos Contribuintes ou de terceiros, visando apurar a 
base de cálculo real do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN.  

1.2 – Monitoramento, consultoria e assessoramento das 
ações tributário-fiscais no sentido de promover o incremento e 
recuperação de receita municipal visando efetivar-se o 
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN, através da cobrança e efetivo recolhimento, 
compreendendo a execução dos seguintes serviços:  

1.2.1 – Acompanhamento da fiscalização, incluindo 
o levantamento de dados através do exame dos 
documentos fiscais e contábeis dos contribuintes e/ou 
terceiros responsáveis, do ISSQN, que prestem ou 
venham prestar serviços de pesquisa exploração, 
exploração, produção e distribuição de petróleo e gás 
natural nos limites territoriais do município, visando 
apurar o valor dos serviços prestados, determinando-
se a base de cálculos dos tributos que deixou de ser 
tributada ou que possa vir a ser tributada para se 
proceder ao lançamento do tributo;  

1.2.2 – Supervisão, consultoria, assessoria e 
acompanhamento de processos administrativos 
tributários fiscais até a inscrição do débito em dívida 
ativa, fornecendo informações e esclarecimentos, 
inclusive com emissão de relatórios e pareceres junto 
aos Fiscais de rendas, ao coordenador de 
fiscalização, aos órgãos julgadores do contencioso 
tributário municipal e ao Secretário Municipal da 
Fazenda, bem como na inscrição da dívida ativa dos 
débitos provenientes de lançamentos procedidos 
através de auto de infração lavrados sob orientação 
da Contratada de contribuintes do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, decorrente 
das atividades de pesquisa exploração, exploração, 
produção e distribuição de petróleo e gás natural nos 
limites territoriais do município, com elaboração e 
emissão da certidão de dívida ativa, visando se 
instaurar o devido processo de execução judicial.  

1.2.3 – Consultoria, assessoria e 
acompanhamento das medidas administrativas 
tributárias fiscais cabíveis previstas em disposições 
contidas na legislação Federal, Estadual e no Código 
Tributário Municipal e Normas Contemplares, sempre 
em conjunto com o pessoal do quadro da fazenda 
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pública municipal, visando à apuração e recolhimento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN, que deixou de ser recolhido ou que possa vir 
a ser recolhido, de contribuintes e/ou terceiros 
responsáveis inscritos ou não no Cadastro Mobiliário 
do Município, que prestem ou venham prestar 
serviços de pesquisa exploração, exploração, 
produção e distribuição de petróleo e gás natural nos 
limites territoriais do município.  

1.3 – Recuperação do Valor Adicionado Fiscal - VAF 
efetuando a Revisão das DOT'S – Declaração de Operações 
Tributáveis que definirão o Índice de participação dos Municípios 
– IPM, na divisão do ICMS das empresas relacionadas com a 
exploração, produção, distribuição e transporte de petróleo e gás 
natural.  

Constata-se, portanto, tratar-se de um contrato seletivo de recuperação de receitas, 

onde apenas grandes – e rentáveis – empresas, a exemplo da PETROBRAS e suas 

prestadoras de serviços53, foram objeto da consultoria prestada pela CMS Consultoria 

e Serviços S/S Ltda. ao Município de Marataízes. 

                                                 
53  Apresenta-se, a seguir, relação parcial das empresas que prestaram serviços no Município de Aracruz e que não tiveram seus 

impostos devidamente recolhidos pela contratante PETROBRAS. Estas empresas foram citadas em certidões emitidas pelo 
prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves, a pedido da CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. (fl. 1623 
a 1649 da Representação TC 6579/2012), com propósito de atestar o êxito dos serviços de recuperação de créditos pela 
aludida empresa de consultoria: 

 PRIDE DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.    (CNPJ 04.336.088/0001-78) 

 GEORESEARCH DO BRASIL LTDA.      (CNPJ 37.223.230/0001-87) 

 SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.     (CNPJ 32.319.931/0001-43) 

 UNAP – UNIÃO NACIONAL DE PERFURAÇÃO LTDA.    (CNPJ 15.676.893/0009-14) 

 HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA.       (CNPJ 29.504.214/0001-87) 

 MARINE PRODUCTION SYSTEMS LTDA.      (CNPJ 19.503.740/0001-30) 

 SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.      (CNPJ 04.954.351/0001-92) 

 M-I DRILLING FLUIDS DO BRASIL LTDA.      (CNPJ 61.802.526/0111-81) 

 BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.      (CNPJ 42.087.254/0001-39) 

 BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.       (CNPJ 15.680.333/0001-86) 

 WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.     (CNPJ 93.189.694/0007-23) 

 CHRISTENSEN RODER PRODUTOS E SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ 56.690.050/0001-00) 

 DRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÃO LTDA.     (CNPJ 42.101.311/0001-97) 

 SETIN MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.     (CNPJ 39.235.312/0001-10) 

 BRASITEST LTDA.        (CNPJ 48.762.942/0004-86) 

 STOLT OFFSHORE S.A.       (CNPJ 42.153.155/0001-08) 

 TRANSOCEAN BRASIL LTDA.       (CNPJ 40.278.681/0001-79) 

 EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS     (CNPJ 33.346.586/0058-35) 

 SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO LTDA.    (CNPJ 15.129.646/0001-40) 

 ABB ÓLEO E GAS LTDA.       (CNPJ 19.503.740/0001-30) 

 PETROLEUM SERVICES DO BRASIL LTDA.     (CNPJ 04.451.297/0001-62) 

 SCHAHIN ENGENHARIA LTDA.       (CNPJ 61.226.890/0001-49) 

 BRASFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA.      (CNPJ 29.505.864/0001-47) 

 INTERNATIONAL LOGGING DO BRASIL LTDA.     (CNPJ 29.504.214/0001-87) 

 BJ COMPLETION SERV. DO BRASIL LTDA.     (CNPJ 00.369.363/0001-71) 
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Registre-se, por oportuno, que a CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. (CNPJ 

04.891.382/0001-41), pertencente a Cláudio Mucio Salazar Pinto54 e a Cláudio Mucio 

Salazar Pinto Filho, constituiu a Janus Consultoria SPE Ltda. (CNPJ 

28.105.154/0001-67) em sociedade com a Rocio & Ghisolfi Pedrini Consultoria e 

Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda. ME (CNPJ 10.298.091/0001-47), 

pertencente a George Chistopher Rocio55 e a Genedir Maria Ghisolfi Pedrini. 

De acordo com informações obtidas junto à Junta Comercial do Estado do Espírito 

Santo (JUCEES), a Janus Consultoria SPE Ltda., tendo por nome fantasia Janus 

Petróleo Offshore Consultoria, foi criada em 04/07/2017 com o seguinte objeto 

social: “ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA; 

ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA, CAPACITAÇÃO E DEMAIS 

SERVIÇOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIO FISCAL RELACIONADOS COM A 

RECEITA PÚBLICA”. 

Conquanto o capital social fosse distribuído equitativamente entre os sócios CMS 

Consultoria e Serviços S/S Ltda. e Rocio & Ghisolfi Pedrini Consultoria e 

Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda. ME, com 50.000 (cinquenta mil) 

quotas para cada empresa sócia56, de forma muito peculiar, o capital social da 

                                                                                                                                                             
A relação completa das empresas que prestaram serviços à PETROBRAS, e que teriam dado um prejuízo de R$ 
246.103.995,50 só ao Município de Aracruz, encontra-se também neste parecer. 

54  Cláudio Mucio Salazar Pinto é réu na Ação Penal 0043929-95.2012.8.08.0024, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca 

de Aracruz/ES, acusado de integrar organização criminosa (art. 288 do Código Penal) e de apropriação e desvio de rendas 
públicas (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, 3 vezes).  

55  “Advogado, Empresário, Sócio Diretor da R&GP CONSULTORES ASSOCIADOS. 

Sócio Diretor da JANUS PETRÓLEO OFFSHORE CONSULTORIA 
Empresa constituída em Sociedade com as empresas CMS (Consultoria e Serviços), e com GUSTAVO MAURO NOBRE, 
advogado. A empresa possui competência comprovada em assessoria Contábil e Tributária / Fiscal na área de Tributação da 
exploração de Petróleo Offshore. 
Somamos os 15 anos de competência em Incremento de arrecadação de tributos (receita operacional corrente) de Municípios 
com a Consultoria especializada revisão de indices de participação do município (Transferências) Governamentais, com a 
competência acumulada em 20 anos da CMS em tributação da área de exploração de Petróleo (OFFShore). 
Transferências Governamentais, sejam elas Estaduais, ou Federais. 
Nossa metodologia está assentada em dois pilares: 
Primeiro pilar - Aumento da arrecadação de tributos com ações de combate à sonegação de impostos, por meio de revisão do 
código tributário, assim, como, o uso de tecnologia da informação para o combate a sonegação. 
Segundo Pilar - Revitalização das Receitas Municipais com a revisão dos cálculos que subsidiam a transferências 
governamentais.” 
Disponível em: https://www.linkedin.com/in/george-christopher-rocio-0265589/. Acesso em: 23 ago. 2017. 

56  O capital social subscrito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fora dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$ 

1,00 (um real) cada uma. 
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empresa, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi integralizado apenas pela CMS 

Consultoria e Serviços S/S Ltda. por meio do oferecimento do seu “acervo 

intangível”, composto pelo alegado êxito na execução de contratos celebrados com os 

Municípios de Aracruz, Anchieta, Itapemirim e Linhares, objetivando a “recuperação 

de receita” junto as empresas Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e Samarco 

Mineração S.A.: 
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Portanto, conquanto o instrumento contratual mencione que o capital social, no valor de 

R$ 100.000,00, seria integralizado apenas pelo “acervo intangível” da CMS 

Consultoria e Serviços S/S Ltda., a Rocio & Ghisolfi Pedrini Consultoria e 

Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda. ME foi contemplada com metade da 

sua distribuição, restando pactuada uma divisão igualitária de 50.000 quotas para cada 

empresa. 

Ainda de acordo com o contrato social da Janus Consultoria SPE Ltda., somente o 

Município de Itapemirim teria recuperado receitas da ordem R$ 423.161.529,93, por 

meio de “MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS SOB A 

ORIENTAÇÃO/CONSULTORIA DA CMS CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA”, 

sendo: 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 288 

 R$ 231.679.738,79 em Valor Adicionado Fiscal (VAF) no exercício de 2009, 

mediante “ACATAMENTO DE FORMA TOTAL PELA SEFAZ/ES DA DOT 

RETIFICADORA ANO BASE 2008 APRESENTADA PELA EMPRESA 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS”; 

 R$ 191.481.791,14 em Valor Adicionado Fiscal (VAF) no exercício de 2011, 

mediante “ACATAMENTO DE FORMA TOTAL PELA SEFAZ/ES DA DOT 

RETIFICADORA ANO BASE 2010 APRESENTADA PELA EMPRESA 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS”; 

Colaciona-se, a seguir, a íntegra do Contrato 135/2009 (fl. 3960 a 3965 do Processo 

TC 1079/2012), celebrado em 31/03/2009 entre o Município de Itapemirim e a empresa 

CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda., com vigência nos anos de 2009, 2010, 2011 e 

2012. Observe-se que, assim como o contrato celebrado com o Município de 

Marataízes, objeto de análise na Representação TC 7156/2012, o contrato celebrado 

com o Município de Itapemirim também se caracteriza pelo caráter seletivo na 

recuperação de receitas, porquanto restringe seu objeto às empresas do setor de 

exploração de petróleo e gás natural, entre as quais se destaca – não por coincidência 

– a PETROBRAS57: 

                                                 
57  A partir de uma análise empírica dos serviços prestados pela CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda., é possível inferir que o 

aludido Contrato 135/2009 teria sido concebido com o propósito específico de angariar recursos da empresa Petróleo Brasileiro 
S.A – PETROBRAS. 
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A título de exemplo das atividades desenvolvidas, apresenta-se, a seguir, Termo de 

Entrega de Serviço protocolizado pela CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. na 

Prefeitura Municipal de Aracruz (Processo administrativo PM Aracruz 7534/2009), 

seguido pelo respectivo Auto de Infração elaborado pela empresa, o qual seria 

posteriormente assinado pelos fiscais municipais: 
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Por sua vez, conforme notícia publicada no Blog do Elimar Côrtes58 – e confirmada por 

este Parquet de Contas –, a empresa Janus Consultoria SPE Ltda., criada em 

04/07/2017, sagrou-se vencedora do Pregão Presencial nº 032/201759, deflagrado em 

24/07/2017 pelo Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, 

celebrando em 11/08/2017 o Contrato 074/201760, o qual possui como objeto a 

“Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de orientação, 

assessoria, apoio técnico e consultoria a servidores da equipe municipal, para 

análise, levantamento e revisão dos dados constantes das DECLAN-IPM – 

Declarações Anuais para Apuração do IPM, que influem na apuração do Índice de 

Participação do Município no produto da arrecadação do Valor Adicionado, com 

especial enfoque nas atividades de extração de petróleo e gás natural offshore – 

VAF PETRÓLEO, localizados no território marítimo deste município, com vistas 

ao cálculo do IPM correspondente para o exercício 2018, com reflexo também na 

base de cálculo relativa ao exercício de 2019”, consoante publicações a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                 
58  Disponível em: http://www.elimarcortes.com.br/2017/08/claudio-mucio-salazar-ganha-licitacao.html. Acesso em: 22 ago. 2017. 
59  Disponível em: http://www.campos.rj.gov.br/up/licitacao.php?id_licitacao=4424. Acesso em: 22 ago. 2017. 
60  Disponível em: http://www.campos.rj.gov.br/up/diario_oficial.php?id_arquivo=2397. Acesso em: 22 ago. 2017. 
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Em 2005, a empresa CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. já havia sido contratada 

da pela Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional – 

FUNDENOR61 para prestar “serviços técnicos especializados em consultoria e 

                                                 
61  A FUNDENOR 

Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional - FUNDENOR, instituída por escritura pública de 08 de janeiro de 
1970 em notas do Cartório do 4º Ofício da Comarca de Campos, Estado do Rio de Janeiro, livro 85, fls. 33/37 v., devidamente 
registrada, aos 11 de março de 1970, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da mesma comarca, livro A-2, folha 288, sob o nº 
515. 
É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regendo-se pelos seus Estatutos e pela legislação pertinente. 
A Fundação tem sede e foro na Cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro. 
A área de ação da Fundação é a região geoeconômica do Norte e Noroeste Fluminense, integrada pelos Municípios de 
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebús, Cardoso Moreira, Conceição de Macabú, 
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assessoramento tributário/fiscal” no Município de Campos dos Goytacazes, conforme 

demonstra o respectivo instrumento contratual: 

                                                                                                                                                             
Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Santo Antônio de Pádua, 
São Fidélis, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai. 
OBJETIVOS 
- Estimular e promover o desenvolvimento econômico e social da Região Norte Fluminense; 
- Promover ou apoiar medidas destinadas a elevar o padrão de formação moral, profissional e técnica do homem da citada 
Região.  
Disponível em: http://www.fundenor.com.br/afundenor.htm. Acesso em: 24 ago. 2017. 
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Examinando a documentação acostada aos autos da Representação TC 6579/2012, 

este Parquet de Contas identificou contratos celebrados pelos Municípios de 

Itapemirim, Piúma e Marataízes com a empresa Everest Tecnologia em Serviços 

Ltda. (CNPJ 13.947.569/0001-00), tendo por objeto a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E GEODÉSIA, 

OCEANOGRAFIA E ENGENHARIA AMBIENTAL”. De forma absolutamente irregular, 

os contratos de engenharia continham cláusula que previa expressamente a 

subcontratação da CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. para prestar “serviços 

técnicos especializados em consultoria e assessoramento tributário/fiscal”, 

configurando uma espécie de “contrato-jabuti”, por incluir, de forma sorrateira, objeto 

que não guarda pertinência temática com o escopo principal da contratação – serviços 

de engenharia –, a exemplo do que se reproduz a seguir: 
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Em razão de a CMS figurar como subcontratada, os valores repassados à empresa de 

consultoria tributária/fiscal não devem ter sido identificados pela fiscalização do TCE-

ES. 

Registre-se, ainda, que, ao apreciar os requisitos de admissibilidade da 

Representação TC 7156/2012, a área técnica no TCE-ES destacou a possibilidade de 

que os desdobramentos das investigações originadas com a Operação Derrama 

possam revelar outras irregularidades, conforme consignado na Instrução Técnica 

Inicial ITI 572/2012: 

II – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO  

Com vistas a subsidiar a formação de um juízo acerca dos requisitos legais de 
admissibilidade da Representação, reproduzo, em síntese, algumas 
constatações decorrentes da análise preliminar da documentação 
encaminhada, sem contudo, nesta oportunidade, exaurir o exame da matéria e 
dos fatos, bem como de identificar todos os agentes responsáveis.  

Ressalvada a possibilidade de constatação de outras ocorrências no 
exaurimento das análises de mérito, é possível extrair da documentação 
encaminhada, que às ocorrências se assemelham aos fatos constatados no 
Município de Aracruz/ES (Processo TC 6579/2012), consubstanciadas, em 
resumo, nos seguintes indícios de irregularidades:  

a) Terceirização de atividades e competências típicas e 
indelegáveis da Administração Pública, com ofensa ao art. 37 
da Constituição da República, princípio da legalidade e arts. 
142, 194, 196, 197 e 198 da lei 5.172/66 – Código Tributário 
Nacional;  

b)  Contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa 
CMS Assessoria e Consultoria S/C Ltda., sob o argumento de 
que os serviços eram de natureza singular e que apenas 
empresa de reconhecida técnica do ramo poderia executar (in 
casu a contratada) amparada em suposta notoriedade 
especializada do prestador do serviço, infringindo o disposto no 
art. 13 c/c o art. 25, inciso II da lei 8.666/93;  

c)  Previsão irregular de remuneração vinculada à obtenção de 
êxito (ad exitum), sobre o suposto incremento de receita ou 
recuperação de créditos tributários, ausência de previsão legal 
e violação do art. 37, IV da Lei Complementar n.º 101/00;  

d)  Vinculação irregular de receita de impostos para a realização 
de despesas com a remuneração dos contratos celebrado com 
a CMS Assessoria e Consultoria S/C Ltda. – art. 167, IV da 
Carta Maior;  

e)  Controvérsia e ausência de efetiva comprovação de 
inequívocos efeitos ou proveito decorrente da contraprestação 
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dos serviços – infringência do disposto no art. 62 c/c o art. 63, § 
2º, III da Lei 4.320/64;  

f)  Desproporcionalidade entre a remuneração e o provável custo 
dos supostos serviços prestados, ausência de demonstração 
prévia da composição dos custos dos serviços – inobservância 
do art. 7º, § 2º, incisos II e III, c/c seu § 9º, da Lei n.º 8.666/93.  

Merece relevo registrar que por meio de notícias divulgadas pela mídia 
televisiva, falada e escrita, INCLUSIVE A NÍVEL NACIONAL, adquiriu aspecto 
de notoriedade as ações desencadeadas pelo Ministério Público e Policia Civil 
do Estado do Espírito Santo, motivada por encaminhamentos de fiscalização 
realizada pelo TCEES na Prefeitura de Aracruz, denominada “OPERAÇÃO 
DERRAMA”, que culminou na prisão temporária de 32 (trinta e duas) pessoas, 
ex-prefeito(a)s, Secretários, sócio dirigente da empresa contratada e servidores 
públicos.  

Pelo que se tornou de amplo conhecimento público, os indícios de 
irregularidades podem revelar outros aspectos proeminentes relacionados a 
possíveis intervenções, fraudes, abuso ou excesso de poder das autoridades, 
ações fiscais, multas arbitrárias ou outras ações ilegais ou excessivas, 
possibilidade de pagamento de produtividade a agentes fiscais, e outras 
demais irregularidades, fatos relacionados a hipótese de renúncia de receitas 
sem observar as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e CRFB/88, que 
podem transcender o provável dano ao erário decorrente dos pagamentos 
supostamente ilegais efetuados em favor da empresa CMS Consultoria e 
Serviços S/S Ltda, podendo configurar hipóteses de crime conta a 
Administração Pública e Improbidade Administrativa.  

Patente, portanto, as semelhanças com o modus operandi, bem como com os 
indícios de irregularidades verificadas na contratação da empresa CMS 
Consultoria e Serviços S/S Ltda., no município de Aracruz/ES, em apreciação 
nos autos do processo TC 6946/2012, que cuida de representação admitida por 
esta Corte de Contas.  

Nessa linha de raciocínio, e guardando uniformidade com o rito adotado para 
processos semelhantes que tramitam neste TCEES, em especial do Município 
de Aracruz, acreditamos que as cópias e documentações encaminhadas 
mediante requisição deste Tribunal e o resultado da análise preliminar 
empreendida, revelam semelhantes ocorrências de indícios de irregularidades 
suficientes para com fundamento no art. 94 c/c art. 99, § 1º, VII, VIII e § 2º da 
Lei Complementar nº 621/2012, razão pela qual em homenagem ao Princípio 
da Impessoalidade, deliberamos por um juízo positivo de admissibilidade do 
presente feito como REPRESENTAÇÃO. 
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1.2 02/08/2016: Plenário do TCE-ES acolhe o pedido de instauração de incidente 

de prejulgado 

Acolhendo voto do ilustre conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Plenário 

do TCE-ES instaura o Incidente de Prejulgado TC 6603/2016, lavrando-se a Decisão 

TC 2144/2016: 

Decisão – Plenário 02144/2016-7 

Processo: 07156/2012-1 
Criação: 31/08/2016 19:13 
Classificação:  Controle Externo – Fiscalização – Representação 

Responsáveis:  Jander Nunes Vidal e Mauro Roberto Ferreira de Souza 
Terceiro interessado: CMS – Consultoria e Serviços Ltda. 

REPRESENTAÇÃO – REPRESENTANTES: 
AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DA 6ª SCE – 
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPA DE 
MARATAÍZES – AO MPEC. 

Considerando o disposto no artigo 174 da Lei Complementar nº 621/2012 e no 
artigo 348 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo (RITCEES); 

Considerando que o relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 
suscitou incidente de Prejulgado na 27ª sessão ordinária do Plenário do 
corrente, nos termos da manifestação de fls. 2791/2794, para que o colegiado 
decida, em caráter normativo, em autos apartados, a serem distribuídos ao 
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por sorteio realizado na 
mesma sessão, sobre as seguintes questões: 

1. possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a 
recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

2. possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito para 
a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja 
tributária ou não tributária; 

3. eficácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em caso afirmativo, 
necessidade de atualização de seu conteúdo. 

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, na mesma 27ª 
sessão ordinária, encaminhar os autos do Prejulgado ao Ministério Público 
Especial de Contas para manifestação, nos termos do artigo 348, § 2º, do 
RITCEES. 
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Sala das Sessões, 02 de agosto de 2017. 

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Presidente 

A alígera apreciação plenária acerca da necessidade de instauração do incidente 

encontra-se registrada no vídeo da 27ª Sessão Plenária de 2016 (trecho do vídeo entre 

03h07m30s e 03h10m12s), disponibilizado no canal do TCE-ES no Youtube62: 

 

27ª Sessão Ordinária de 2016 – 02/08/2016 
Trecho do vídeo: 03h07m30s a 03h10m12s 

Infelizmente, os termos do voto do conselheiro Rodrigo Chamoun, contendo a proposta 

de instauração do incidente de prejulgado – já transcrita neste parecer-vista – com a 

especificação das questões a serem dirimidas, não foi lido durante a sessão plenária 

que aprovou a instauração do incidente, o que, caso concretizado, indubitavelmente, 

proporcionaria, com a pluralização do debate, sua ampla discussão por todos os 

componentes do órgão colegiado (conselheiros efetivos, conselheiros substitutos e 

Ministério Público de Contas), contribuindo, assim, para estabelecer os exatos 

contornos a serem explicitados por meio do incidente, além de propiciar sua ampla e 

tempestiva publicidade e conhecimento à sociedade. 

Conquanto a 27ª Sessão Plenária tenha ocorrido em 02/08/2016, o voto do ilustre 

conselheiro Rodrigo Chamoun foi confeccionado e encartado aos autos apenas em 

31/08/2016. 

                                                 
62  Disponível em: https://www.youtube.com/user/NCSTCEES. Acesso em: 24 ago. 2017. 
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1.3 25/11/2016: Ministério Público de Contas manifesta-se pelo prosseguimento 

do incidente de prejulgado 

Mediante parecer ministerial, emitido em 25/11/2016, a 3ª Procuradoria de Contas 

manifesta-se pelo conhecimento do incidente de prejulgado:  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR, 

Processo TC:   6603/2016 
Assunto:   Incidente de Prejulgado 
Interessado:  CMS - Consultoria e Serviços Ltda. 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de 
Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no 
inciso II do art. 55 da Lei Complementar nº 621/201263, e no inciso II do artigo 
3º da Lei Complementar estadual nº 451/200864, manifesta-se nos seguintes 
termos. 

Primeiramente, cumpre destacar a existência do Processo TC 7156/2012-1, o 
qual versa sobre Representação apresentada por Auditores de Controle 
Externo deste TCEES, lotados na 5ª Secretaria de Controle Externo, no qual se 
apuraram indícios de irregularidades nos procedimentos de contratação da 
empresa CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. pelo Município de Marataízes, 
com o objetivo de prestar serviços de assessoria tributária e fiscal. 

O Conselheiro Relator, considerando a situação fática relatada, e ante a 
existência de casos análogos em outros municípios, bem como a relevância da 
matéria de direito, propôs, no Voto 2259/2016-6 (acostada aos autos sub 
examine, às fl. 7/10), com fulcro no § 1º do art. 348 do Regimento Interno65 
dessa Corte de Contas, a instauração de INCIDENTE DE PREJULGADO, para 
fins de provocar pronunciamento do Plenário. 

Ato contínuo, o Plenário deste egrégio Tribunal de Contas, ainda no bojo do 
Processo TC 7156/2012, por intermédio da Decisão TC-2144/2016-7 
(acostada aos autos sub examine, às fl. 4/5), corroborou a sugestão constante 
no Voto do Relator.  

                                                 
63  Art. 55. São etapas do processo: 

[...] 
II – o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento Interno; 

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

Ministério Público Especial de Contas: 
[...] 
II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que dispuser a Norma Interna do 
Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos processos administrativos 
internos; 

65  Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Plenário 

poderá pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da Administração. 
§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de prejulgado Conselheiro, Auditor ou Ministério Público junto ao Tribunal. 
§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de prejulgado deverão ser submetidos à audiência do Ministério Público junto 
ao Tribunal, quando não for o proponente. 
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Após, aportaram os autos nesta Procuradoria de Contas para análise dos 
requisitos de admissibilidade.  

Pois bem.  

Conforme cediço, o Incidente de Prejulgado, no âmbito do TCEES, encontra-se 
abrigado pelo art. 174 da Lei Orgânica desta Corte, com regulamentação nos 
artigos 348 a 355, do Regimento Interno, que assim dispõem: 

Lei Orgânica 

Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, poderá o Plenário, 
mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a interpretação 
de qualquer norma jurídica ou procedimento da administração, 
reconhecida a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade 
de forma geral, observada a forma estabelecida no Regimento 
Interno.  

Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro 
ou Auditor que suscitar a matéria. 

Regimento Interno 

Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da matéria 
de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Plenário poderá 
pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou 
procedimento da Administração.  

§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de prejulgado 
Conselheiro, Auditor ou Ministério Público junto ao Tribunal.  

§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de prejulgado 
deverão ser submetidos à audiência do Ministério Público junto ao 
Tribunal, quando não for o proponente. 

Art. 349. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro que 
propuser o incidente de prejulgado, sendo sorteado, 
imediatamente após a proposição, outro Conselheiro para relatar a 
matéria.  

Art. 350. Uma vez admitido pelo Plenário, o incidente de 
prejulgado será processado em autos apartados e encaminhado 
ao Relator, que poderá determinar a remessa do processo ao 
Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os fins do disposto no art. 
445, inciso III, deste Regimento, e, após, à unidade técnica 
competente para manifestação, no prazo de quinze dias. 
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 003, de 7.10.2014). 

Parágrafo único. O Relator remeterá ao Ministério Público junto 
ao Tribunal para manifestação, no prazo de quinze dias.  

Art. 351. O Relator do incidente deverá apresentar seus 
fundamentos até a segunda sessão ordinária subsequente à 
devolução dos autos pelo Ministério Público junto ao Tribunal, 
salvo se a complexidade da matéria indicar a necessidade de 
dilação do prazo, que não poderá ultrapassar a quarta sessão 
ordinária.   
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Art. 352. Proferido o julgamento do incidente pelo Plenário, 
observado o quorum qualificado previsto no art. 180 da Lei 
Orgânica do Tribunal, os autos serão devolvidos àquele que 
suscitou a matéria incidental, para apreciação do mérito do 
processo.  

§ 1º O julgamento que deliberar sobre o incidente processual 
solucionará a questão levantada, constituindo prejulgado 
vinculante aos demais casos submetidos ao Tribunal.  

§ 2º Dirimida a questão, os respectivos autos serão apensados ao 
processo em que se originou o incidente.  

Art. 353. O prejulgado poderá ser revogado ou reformado sempre 
que o Tribunal, pronunciando-se em tese, firmar nova 
interpretação, hipótese em que a decisão fará expressa remissão 
à reforma ou revogação. 

Art. 354. Somente pela maioria absoluta dos Conselheiros poderá 
o Tribunal estabelecer, reformar ou revogar prejulgado.  

§ 1º Os prejulgados serão numerados e estabelecidos por meio de 
acórdão, com publicação no órgão oficial e no sítio eletrônico do 
Tribunal, fazendo-se as remissões necessárias à identificação do 
processo em que se originou. (Redação dada pela Emenda 
Regimental nº 004, de 24.2.2015). 

§ 2º A invocação do prejulgado será feita pelo seu número 
correspondente, com a indicação do processo que o originou.  

§ 3º Compete à Secretaria Geral das Sessões numerar os 
prejulgados em sequência bem como fazer as remissões 
necessárias à identificação do processo em que se originou o 
prejulgado e mencionar, inclusive, o respectivo número do 
acórdão. (Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 003, 
de 7.10.2014). 

Art. 355. O prejulgado tem caráter exclusivamente normativo e 
será aplicado sempre que invocado no exame processual. 

Destarte, da dicção dos dispositivos em comento, depreende-se como 
requisitos de admissibilidade do Incidente de Prejulgado: (i) legitimidade da 
parte que o propõe; (ii) relevância da matéria de direito; e (iii) sua 
aplicabilidade de forma geral. 

Por imperioso, nesse momento, cumpre realizar análise pormenorizada dos 
requisitos estampados no artigo art. 348, do Regimento Interno, os quais, por 
força do § 2º, deverão ser submetidos à audiência prévia do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

In casu, a parte proponente se mostra legítima, nos termos do § 1º, do art. 
348 do Regimento Interno, tendo em vista que se trata de Conselheiro desta 
Corte de Contas, dispensando-se, assim, maiores reflexões. 

Por sua vez, quanto à relevância da matéria, cumpre destacar que vários 
processos tramitam nesta Corte com o objeto análogo, envolvendo 
questionamentos sobre a regularidade do contrato de risco para a recuperação 
de créditos, do pagamento fixado em percentual de incremento da receita, da 
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terceirização da atividade tributária e da contratação direta por inexigibilidade 
de licitação, todos acompanhados de indícios de robusto dano aos cofres de 
vários entes públicos.  

No que tange ao terceiro requisito - aplicação de forma geral a todos os 
jurisdicionados – impende sublinhar que a exigência encontra-se diretamente 
relacionada ao efeito erga omnes que o Prejulgado ostenta no âmbito desta 
Corte de Contas. Nestes termos, para que a decisão resulte na formação de 
Prejulgado faz-se necessário que seu comando normativo possa alcançar 
todos os processos com semelhante litígio, razão pela qual se exige que a 
matéria, objeto de análise, tenha aplicação de forma geral.  

Assim sendo, demonstrada a relevância da matéria de direito, sua 
aplicabilidade de forma geral e a legitimidade da parte proponente, o 
Ministério Público de Contas manifesta-se pelo conhecimento do 
INCIDENTE DE PREJULGADO, processando-o na forma regimental. 

Vitória, 25 de novembro de 2016. 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
Procurador Especial de Contas 

1.4 21/07/2016: Fórum das Carreiras Típicas de Estado – FOCATES peticiona ao 

TCE-ES, manifestando-se pela inconstitucionalidade da terceirização da 

administração tributária 

Em 21/07/2016, o Fórum das Carreiras Típicas de Estado – FOCATES, entidade que 

representa a Associação dos Auditores Fiscais de Tributos do Estado do Espírito 

Santo (AFITES), a Associação dos Profissionais do Fisco Tributário do Município 

de Vitória (APROFISCOVIT), a Associação dos Auditores Fiscais de Tributos do 

Município da Serra (SINDAFS), a Associação dos Auditores de Controle Externo 

do Estado do Espírito Santo (ASCONTROL), a Associação dos Delegados de 

Polícia do Estado do Espírito Santo (ADEPOL), o Sindicato dos Delegados 

(SINDEPES) e a Associação dos Oficiais Militares do Estado do Espírito Santo 

(ASSOMES), protocoliza no TCE-ES o Ofício nº 04/2016, manifestando sua 

preocupação “quanto a recentes movimentos expostos no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES)”, os quais “subtraem atribuições típicas 

de Carreiras de Estado, confrontando com o ordenamento legal vigente”. Verbis: 
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Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

Ministério Público de Contas representa em face das prefeituras de Vitória e Serra 
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1.5 17/02/2017: Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS elabora estudo técnico 

sobre a matéria 

Por sua vez, em 17/02/2017 o Núcleo de Jurisprudência e Súmula do TCE-ES (NJS) 

emite Estudo Técnico de Jurisprudência 
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NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA 

ESTUDO TÉCNICO DE JURISPRUDÊNCIA 

PROCESSO:  TC 6603/2016 
ASSUNTO:  PREJULGADO 
SUSCITANTE: CONS. RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
RELATOR:  CONS. SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

Trata-se de Incidente de Prejulgado, admitido pela Decisão TC-02144/2016-
Plenário, em razão de proposta formulada pelo Conselheiro Rodrigo Flávio 
Freire Farias Chamoun, no Processo TC 7156/2012, referente a 
Representação em face da Prefeitura Municipal de Marataízes. 

Os autos foram encaminhados a este Núcleo para realização do Estudo 
Técnico de Jurisprudência, conforme dispõe o artigo 445, inciso III, do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

2. QUESTIONAMENTO: 

O incidente suscitado tem por escopo os seguintes questionamentos: 

1. Possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a 
recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

2. Possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de 
êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da 
receita auferida, seja tributária ou não tributária; 

3. Eficácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em caso 
afirmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo; 

Acerca dos questionamentos citados, informamos que foi certificada a 
existência da Orientação Técnica n. 01/97, emitida pelo então Núcleo de 
Orientação Técnica e Recursos – NOR, e aprovada pela Decisão TC n. 
1932/97 no âmbito do Processo TC 2659/97. 

A referida orientação técnica tratou da análise de cláusula de remuneração 
constante da contratação de serviços de auditoria de Declarações de 
Operações Tributárias – DOT, realizada pela Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim, cujo teor segue transcrito abaixo: 

“Em cumprimento à determinação da Exma. Sra. Presidente desta 
Egrégia Corte de Contas, por força do que ficou decidido em 
reunião realizada em 27/08/1997, no Gabinete de Sua Excelência, 
estamos elaborando a presente Orientação Técnica, cujo objeto 
versa sobre o exame da cláusula que diz respeito à remuneração, 
constante da minuta do contrato de auditoria das DOT’s da 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.  
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Com vistas a estabelecer critérios para a fixação do índice de 
participação de cada município, preceitua o inciso I, parágrafo 
único, art.158 da Constituição Federal que, para tanto, três 
quartos, no mínimo na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias; e um quarto, de 
acordo com critério estabelecido em lei estadual.  

Objetivando colher informações para efetuar o referido cálculo, 
foram criadas as DOT’s – Declaração de Operações Tributárias. 
Estes documentos são enviados pelo Estado aos municípios para 
lá serem preenchidos pelos contribuintes. Após, são remetidos ao 
Órgão Estadual competente, servindo de base para se calcular a 
parcela referente à transferência de impostos (ICMS) do Estado 
para o Município.  

Tendo em vista a possibilidade de serem as DOT’s preenchidas de 
forma incorreta, as Prefeituras passaram a contratar firmas de 
auditoria privada, para proceder à revisão de tais documentos.  

No caso da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
consta da cláusula segunda constante da minuta do contrato, 
como critério de remuneração a “proporção de 0,6% (seis 
décimos por cento) sobre os valores que forem apurados a 
maior no Valor Adicionado pela contratada” (item 2.1).  

Reza ainda que “o valor a título da remuneração dos serviços 
(honorários) serão devidos se apurado aumento no Valor 
Adicionado Definitivo em relação ao Valor Adicionado 
Provisório do Município em função exclusiva dos trabalhos 
realizados” (item 2.2).  

E o item 2.3 prescreve que “A remuneração será fixada sobre o 
incremento do valor adicionado apurado e não estará 
vinculada à arrecadação do ICMS...”.  

Conforme transcrição supra, o critério de remuneração ali utilizado 
tem como base de cálculo apenas a diferença entre o valor 
adicionado provisório e o valor adicionado definitivo, sobre a qual 
(diferença) incidirá a cifra de 0,6% (seis décimos por cento).  

Não há, na espécie, é importante ressaltar, incidência do aludido 
percentual sobre a receita (ICMS) ou de sua incrementação.  

Com efeito, o valor adicionado previsto no inciso I, Parágrafo 
único, art.158 da Constituição Federal, utilizado como critério para 
cálculo do índice de participação dos municípios, não se confunde 
com receita (ICMS, no caso). 

De acordo com o disposto no § 1º, art. 3º da Lei Complementar 
Federal 63/90, “o valor adicionado corresponderá, para cada 
município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do 
valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido 
o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil”.  

Em outras palavras, podemos dizer que, basicamente, o valor 
adicionado consiste no cálculo que é efetuado tendo como 
elemento ou componente o valor das operações referentes às 
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entradas e saídas de mercadorias, bem como do valor das 
prestações de serviços, realizados por determinada empresa 
durante o ano civil.  

Portanto, conforme posta a redação da referida cláusula, não há 
que se falar em vinculação de imposto (vedação do art.167, inciso 
IV, Constituição Federal), quando fixa o critério de remuneração 
da pretensa contratada com base na incidência de 0,6% (seis 
décimos por cento) sobre a diferença entre o valor provisório e o 
definitivo.  

Finalmente, quanto aos municípios que já celebraram contratos 
em desacordo com o entendimento aqui esposado, sugerimos que 
se adote o mesmo critério de remuneração constante da minuta do 
contrato em exame, utilizando-se a mesma redação da cláusula 
segunda.  

É como entendemos.  

Em 01 de Setembro de 1997.  

CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA  
Controlador de Finanças Públicas  
Matr. 202.567 

Como se vê, decidiu-se pela regularidade do critério de remuneração utilizado 
na contratação, qual seja, a fixação de um percentual sobre os valores que 
forem apurados a maior no Valor Adicionado Definitivo em relação ao Valor 
Adicionado Provisório do Município em função dos trabalhos realizados pela 
empresa contratada.  

Este entendimento foi fundamentado na ausência de incidência do referido 
percentual sobre a receita do ICMS propriamente dita ou seu incremento, 
inexistindo, portanto, violação ao artigo 167, inciso IV, da CF/88, que veda a 
vinculação da receita de imposto a despesas, via de regra. 

Além da OT n. 01/97, também foram identificadas decisões proferidas em 
processos de fiscalização deste Tribunal que abordam aspectos do assunto 
suscitado, sendo que algumas destas utilizaram a referida OT como 
fundamento de decisão, como será exposto adiante.  

No Acórdão TC-028/2005 (Processo 3561/2004), que tratou de Relatório de 
Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Piúma no exercício de 2003, este 
Tribunal analisou a regularidade da contratação de empresa, através de 
Tomada de Preços, para prestação de serviços técnicos especializados em 
consultoria e assessoramento tributário/fiscal, assim descritos: 

“1.2) Prestação de serviços técnicos especializados em 
consultoria e assessoramento tributário/fiscal, visando 
efetivar-se o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, no município, realizando incremento e 
recuperação de receita proveniente de atividades realizadas por 
empresas prestadoras de serviços na área de pesquisa, 
exploração, explotação, produção e distribuição de petróleo e gás 
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natural, nos limites territoriais marítimos do município 
compreendendo a execução dos seguintes serviços  

1.2.1 – Proceder a auditoria fiscal nos documentos contábeis e 
fiscais das empresas identificadas, visando a determinação do 
quantitativo do imposto que deixou de ser recolhido, para se 
proceder ao lançamento; 

1.2.2 – Supervisão de procedimentos administrativos e 
gerenciamento relacionado a receita municipal, referente as 
atividades realizadas por empresas prestadoras de serviços na 
área de pesquisa, exploração, explotação, produção e distribuição 
de petróleo e gás natural, nos limites territoriais marítimos do 
Município; 

1.2.3 – Consultoria e assessoria, na instrução e 
acompanhamento de processos administrativos, inclusive no 
julgamento do processo contencioso tributário administrativo 
até a inscrição em dívida ativa, de empresas prestadoras de 
serviços na área de pesquisa, exploração, explotação, produção e 
distribuição de petróleo e gás natural, nos limites territoriais 
marítimos do Município; 

1.2.4 – Consultoria e assessoria, na inscrição da dívida ativa 
dos lançamentos procedidos através de auto de infração, com 
elaboração e emissão de certidão de dívida ativa visando se 
instaurar o devido processo de execução judicial de empresas 
prestadores de serviços na área de pesquisa, exploração, 
explotação, produção e distribuição de petróleo e gás natural, nos 
limites territoriais marítimos do Município”; (grifos nosso) 

O Cons. Relator votou por subscrever na íntegra a Instrução Técnica 
Conclusiva ITC n. 277/2004, concluindo que, embora não tivesse havido 
renúncia da competência tributária por parte do Município, houve delegação 
irregular da competência de fiscalizar e de julgamento de processos 
administrativos fiscais, visto que a empresa contratada não poderia ter 
recebido tal delegação por não ser pessoa jurídica de direito público.  

Registrou-se, nesse sentido, que a fiscalização, sendo atividade típica da 
administração, só deveria ser exercida por servidores públicos admitidos em 
concurso público. Por fim, afirmou-se que o ato do Executivo de autorizar que 
particulares tenham acesso aos dados financeiros de contribuintes, não apenas 
viola o sigilo fiscal destes, como leva os servidores a cometerem crime de 
violação de sigilo funcional. 

O voto do relator foi acolhido, à unanimidade, pelo Plenário, que decidiu pela 
irregularidade na “Delegação de competência tributária à empresa privada 
– inobservância ao artigo 7º do Código Tributário Municipal c/c artigo 37, inciso 
II, da Constituição Federal”. 

Vale registrar que, nesse caso em específico, as atividades delegadas à 
empresa contratada iam além da reanálise de DOT visando à incrementarão do 
valor adicional para fins do cálculo da quota parte do ICMS, existindo a 
previsão, inclusive, da realização de auditoria fiscal nos documentos 
contábeis e fiscais de empresas; instrução e acompanhamento de 
processos administrativos, inclusive no julgamento do processo contencioso 
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tributário administrativo; e até a inscrição em dívida ativa visando se instaurar 
o devido processo de execução judicial. 

Ainda no mesmo Acórdão, também foi analisada a questão da forma de 
pagamento estipulada para a referida contratação, em razão da área técnica 
ter relatado indicativo de irregularidade de “Vinculação de despesa à 
arrecadação de imposto”, alegando violação ao art. 167, inciso IV, da CF/88, 
visto que o item 2.1 do contrato estabelecia o seguinte: 

“Os honorários devidos pela CONTRATANTE a CONTRATADA fica 
estabelecido na proporção de 0,6 (zero virgula seis por cento) da base de 
cálculo pelos serviços efetivamente realizados decorrentes das atividades 
executadas pela empresa prestadora de serviços na área de pesquisa, 
exploração, exportação, produção e distribuição de petróleo e gás natural, nos 
limites territoriais marítimos do município”. 

Acerca deste item, o Cons. Relator acatou as justificativas apresentadas pelo 
responsável, que alegou ter realizado a contratação com base na citada 
Orientação Técnica n. 01/97 deste Tribunal. Assim, o relator deixou de se 
manifestar sobre o mérito da questão, juntando ao voto os referidos 
documentos.  

No Acórdão TC 1004/2014-Plenário (Processo TC-3950/2008), que trata de 
Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura de Vila Velha, este Tribunal analisou 
a regularidade da contratação de empresa, através da Tomada de Preços, para 
prestação de serviços de revisão das Declarações de Obrigações 
Tributárias – DOT a serem apresentadas à Secretaria de Estado da Fazenda 
– SEFAZ pelos contribuintes do ICMS, com previsão de remuneração desta 
com o montante correspondente a 0,164% do valor apurado do tributo, limitado 
a R$ 150.000,00. 

A equipe técnica havia relatado a irregularidade na ITI (“Contratação de 
empresa com pagamento vinculado a receita de imposto”), alegando violação 
ao artigo 167, inciso IV, da CF/88, tendo em vista a vinculação da receita da 
parcela do ICMS recebido como pagamento da empresa contratada. 

O Cons. relator, entendendo que os serviços contratados enquadravam-se no 
conceito de atividade tributária - constituindo, portanto, exceção à vedação à 
vinculação de impostos-, e admitindo a vigência da Orientação Técnica 01/97 
sobre a matéria, opinou pelo afastamento da irregularidade, no que foi 
acompanhado, à unanimidade, pelo Plenário.  

Segue transcrição do voto do Cons. relator: 

“Assiste, ainda, razão ao gestor, ao alegar que praticou o ato sob a orientação 
da jurisprudência em vigor deste Tribunal de Contas. Pude constatar a 
existência de uma Orientação Técnica emitida por esta Corte em 1º de 
setembro de 1997, a qual foi, inclusive, mencionada pelo em. Relator do 
processo 3561/2004, Cons. Mário Moreira em seu voto (que originou o acórdão 
028/2005). Em referido processo o Tribunal afastou irregularidade semelhante 
com base na mencionada Orientação Técnica. 

(...) 

Nesse aspecto, havendo o reconhecimento expresso de que a hipótese de 
contratação sob exame se subsume à espécie do art. 167, IV, da CRFB/88 e, 
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ainda, diante da orientação vigente deste Tribunal de Contas sobre a matéria, 
acolho as razões de justificativa e afasto a irregularidade apontada na ITI”. 

 

No Acórdão TC 1122/2015-Plenário (Processo TC-8010/2013), que trata de 
Representação em face do Município de Marataízes, foi discutida a 
regularidade da contratação de empresa visando à prestação de serviços de 
levantamento e recuperação administrativa e judicial de créditos tributários 
decorrentes de contribuições indevidamente recolhidas ao INSS. 

A área técnica apontou, dentre as irregularidades, a “Contratação indevida de 
pessoa jurídica para execução de serviço atribuível à competência de servidor 
público”, alegando a ocorrência de terceirização de atribuições atinentes à 
competência de servidor público efetivo, incorrendo a Administração em 
possível burla à regra constitucional do concurso público. 

O Plenário, nos termos do voto do Cons. Relator, não acolheu justificativas 
apresentadas pelos responsáveis quanto à suposta especialização ou 
complexidade dos serviços contratados, tendo em vista, em suma, não ter sido 
demonstrada qualquer tentativa prévia, administrativa ou judicial, frustrada ou 
não, tida por parte da Municipalidade, no sentido de executar as atividades 
contratadas por seus próprios meios e servidores, mantendo a irregularidade. 

Segue transcrição do voto do Cons. Relator: 

“Inicialmente, cumpre-me esclarecer que, por meio dos serviços contratados, a 
Prefeitura de Marataízes pretendeu a compensação de créditos tributários 
decorrentes do pagamento de contribuição previdenciária recolhida ao INSS 
sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo não vinculados a 
regime próprio de previdência social.  

Tal cobrança teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo 
Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 351.717-1–Paraná, 
ensejando a suspensão pelo Senado Federal da execução da alínea h, do 
inciso I, do art. 12, da Lei Federal 8.212/91, que previa a incidência do tributo 
(Resolução 26/2005). 

Diante desse fato, o Ministério da Previdência Social expediu a Portaria MPS 
133/2006, determinando o cancelamento e a retificação dos débitos oriundos 
da dita contribuição (art. 2º), bem como autorizando a compensação / 
restituição mediante a retificação de Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social, observando-se o prazo prescricional previsto 
em lei (art. 4º). 

Chamo a atenção para o fato de que, em nenhum momento, o Órgão 
Previdenciário condicionou a devolução ou a compensação de valores à 
interposição de ação judicial ou, mesmo administrativamente, à representação 
por advogado ou mesmo, não houve qualquer tentativa prévia e infrutífera da 
municipalidade em reaver os valores por seus próprios meios. 

“(...)” 

Insta, também, esclarecer que a Municipalidade, ainda que não contasse com 
servidores efetivos nos quadros de sua Procuradoria como aduziu a tese de 
defesa, dispunha de assessoria jurídica formada sob o vínculo comissionado, 
além de contar com setor administrativo/financeiro que poderia conferir o 
suporte necessário à empreitada e apurar, nos registros e em folhas de 
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pagamento passadas, o montante recolhido a título de contribuição 
previdenciária dos exercentes de mandato eletivo municipal. 

Assim, corroboro os termos da manifestação técnica, pois, ainda que a defesa 
tenha pretendido demonstrar que os serviços contratados denotavam 
especialização ou complexidade, não teve êxito em fazê-lo, em especial por 
que remanesceu aos gestores justificar a incapacidade ou incompetência do 
seu quadro próprio de pessoal para atender ao claro e sucinto procedimento 
proposto pela Portaria MPS 133/2006”. 

No Acórdão TC-519/2016-Plenário (Processo TC-2859/2016), que tratou de 
Representação em face do Município de São Mateus, este Tribunal deliberou 
acerca de supostas irregularidades relacionadas à “contratação de pessoa 
jurídica para realização de atividades próprias de servidores públicos” e 
“cláusula contratual com previsão de vinculação dos pagamentos aos valores 
arrecadados – vinculação de despesa à receita de impostos”. 

O objeto das mencionadas contratações versava sobre a prestação de serviços 
técnicos especializados para análise das declarações de operações tributárias 
(DOT) necessárias à apuração do ICMS. 

A irregularidade concernente à “contratação de pessoa jurídica para realização 
de atividades próprias de servidores públicos” foi afastada pelo Plenário, nos 
termos do voto do Relator, acolhido à unanimidade, sob fundamento de que os 
referidos serviços não tratam de atividades próprias de servidores 
públicos, inexistindo terceirização indevida do múnus indelegável da 
carreira de fiscalização e arrecadação. 

O Plenário também afastou a irregularidade relativa à “Cláusula contratual 
com previsão de vinculação dos pagamentos aos valores arrecadados – 
vinculação de despesa à receita de impostos”, acolhendo voto do Cons. 
Relator, que novamente embasou seu entendimento na Orientação Técnica 
01/1997 deste Tribunal, como se verifica: 

“(...) volto a mencionar a Orientação Técnica 1/1997, nos termos da qual se 
depreende que o critério de remuneração que tenha por base de cálculo o 
valor adicionado à cota de participação do Município, que é o caso dos 
autos, não se confunde com a destinação da receita do ICMS 
propriamente dita e, sendo assim, não agride o inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal que, ao tratar dos orçamentos públicos, vedou a 
vinculação da receita de impostos”. (grifo nosso) 

3. CONCLUSÃO: 

Pelo exposto anteriormente, conclui-se informando que foi certificada a 
existência de deliberações que abordam aspectos do tema objeto do 
prejulgado. 

No tocante ao questionamento do item 1, este Tribunal possui entendimento 
firmado na Orientação Técnica n. 01/1997, aprovada pela Decisão TC n. 
1932/97, que conclui, ainda que indiretamente, pela possibilidade da 
contratação de assessorias/consultorias para a recuperação de créditos 
por meio da revisão de DOT, objetivando o incremento da quota parte do 
ICMS destinada aos Municípios. 
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Ademais, vislumbra-se que esta possibilidade foi reconhecida no Acórdão TC 
TC 519/2016-Plenário, sob o fundamento de que os referidos serviços não 
tratam de atividades próprias de servidores públicos, inexistindo 
terceirização indevida do múnus indelegável da carreira de fiscalização e 
arrecadação.  

Observa-se, ainda quanto ao questionamento do item 1, que não foi 
certificada a existência de deliberação acerca da admissibilidade ou não da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação nestes casos. Vale dizer que 
no caso informado (Acórdão TC 519/2016-Plenário) houve a realização de 
licitação para concretização da referida contratação. 

No que tange ao item 2, também há entendimento firmado na Orientação 
Técnica n. 01/1997, aprovada pela Decisão TC n. 1932/97, que admite a 
possibilidade de ser firmado contrato de êxito para a recuperação de créditos, 
inclusive com a estipulação do pagamento em percentual da receita auferida. 

Vale dizer que esta possibilidade foi reconhecida nos Acórdãos TC 028/2005, 
1004/2014-Plenário e TC 519/2016-Plenário. 

Registra-se que a OT n. 01/1997 e os casos analisados pelo Plenário trataram 
da recuperação de receita tributária. Não foi certificada a existência de 
deliberação desta Corte em caso de receita não tributária. 

No que tange ao questionamento suscitado no item 3, vislumbra-se que este 
Tribunal tem reconhecido a vigência da Orientação Técnica n. 1/1997, haja 
vista que esta foi utilizada como fundamento de decisão nos Acórdãos TC 
028/2005,  1004/2014-Plenário e TC 519/2016-Plenário. 

Ante o exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos à Secretaria de 
Controle Externo de Recursos – Secex Recursos para instrução, nos termos do 
art. 350 c/c 47, inciso III, “b”, do RITCEES. 

Vitória, 17 de fevereiro de 2017. 

1.6 29/03/2017: Secretaria de Controle Externo de Recursos conclui pela 

impossibilidade jurídica de terceirização da administração tributária 

Instrução Técnica 28/2017 
 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
Assunto:   Incidente de Prejulgado 
Conselheiro Relator:  Sebastião Carlos Ranna de Macedo 

 

I - RELATÓRIO 
 
Tratam os autos de Incidente de Prejulgado, suscitado pelo Conselheiro 
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun no bojo de Representação constante do 
TC 7156/2012, conforme Decisão Plenária TC-2144/2016 (fls. 4/5), abaixo 
transcrita: 
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REPRESENTAÇÃO – REPRESENTANTES: AUDITORES DE 
CONTROLE EXTERNO DA 5ª SCE – JURISDICIONADO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – AO MPEC. 
 
Considerando o disposto no artigo 174 da Lei Complementar nº 
621/2012 e no artigo 348 do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES); 
 
Considerando que o relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire 
Farias Chamoun, suscitou incidente de Prejulgado na 27ª sessão 
ordinária do Plenário do corrente, nos termos da manifestação de 
fls. 2791/2794, para que o colegiado decida, em caráter normativo, 
em autos apartados, a serem distribuídos ao conselheiro 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, por sorteio realizado na 
mesma sessão, sobre as seguintes questões: 
 
1. possibilidade de contratação de assessorias/consultorias 
para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de 
licitação; 
2. possibilidade de a Administração Pública firmar contrato 
de êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da 
receita auferida, seja tributária ou não tributária; 
3. eficácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em 
caso afirmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo. 
 
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, na 
mesma 27ª sessão ordinária, encaminhar os autos do Prejulgado 
ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, nos 
termos do artigo 348, § 2º, do RITCEES.  

 
Determina o artigo 348, § 2º, do RITCEES: 

 
Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da matéria 
de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Plenário poderá 
pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou 
procedimento da Administração.  
[...] 
§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de prejulgado 
deverão ser submetidos à audiência do Ministério Público junto ao 
Tribunal, quando não for o proponente. 

 
Analisando os pressupostos de admissibilidade da peça incidental, emitiu o 
Ministério Público de Contas o Parecer de fls. 13/16, no qual restou 
consignado: 

 
Assim sendo, demonstrada a relevância da matéria de direito, sua 
aplicabilidade de forma geral e a legitimidade da parte proponente, 
o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo conhecimento 
do INCIDENTE DE PREJULGADO, processando-o na forma 
regimental. 
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Submetidos os autos ao Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 
manifestou-se o Relator no Despacho 4005/2017 (fls. 30), à vista do proposto 
na Decisão Plenária TC-2144/2016, bem como da manifestação do MPC às fls. 
13/16, pelo encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudência e 
posterior envio a esta Secretaria, consoante estabelece o artigo 350, do 
RITCEES, in verbis: 

 
Art. 350. Uma vez admitido pelo Plenário, o incidente de 
prejulgado será processado em autos apartados e encaminhado 
ao Relator, que poderá determinar a remessa do processo ao 
Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os fins do disposto no art. 
445, inciso III, deste Regimento, e, após, à unidade técnica 
competente para manifestação, no prazo de quinze dias. 

 
Tendo em vista que, nos termos da manifestação do Relator, o reconhecimento 
da legitimidade do suscitante e da relevância da matéria de direito e sua 
aplicabilidade  foi levado a efeito pelo Plenário na Decisão TC-2144/2016, 
consideramos estar dispensada a averiguação dos pressupostos de 
admissibilidade do incidente processual por esta Secretaria, que se limitará a 
responder os questionamentos de mérito nele levantados. 
 
Os contornos da matéria a ser analisada vêm delineados pelo próprio 
suscitante em seu Voto 2259/2016, proferido no TC 7156/2012, que cuida de 
Representação subscrita pelos auditores de controle externo da 5ª SCE desta 
Corte de Contas, com vistas a apurar indícios de irregularidades nos 
procedimentos de contratação da empresa CMS Consultoria e Serviços Ltda. 
pelo Município de Marataízes para a prestação de serviços de assessoria 
tributária e fiscal, no qual restou assentado: 

 
Impende ressaltar que vários processos tramitam neste Tribunal 
(Plenário e Câmaras), com objeto semelhante ao dos presentes 
autos, envolvendo questionamentos sobre a regularidade do 
contrato de risco para a recuperação de créditos, do pagamento 
fixado em percentual do incremento da receita, da terceirização da 
atividade tributária e da contratação direta por inexigibilidade de 
licitação. 

 
Nesse sentido, entendemos que o objeto deste Prejulgado está circunscrito à 
recuperação de créditos de natureza tributária, bem como à possibilidade de 
contratação de empresas de assessoria/consultoria para o exercício dessa 
atividade. 
 
Importante destacar que consta também destes autos o Ofício 04/2016 (fls. 
20/28), de 21 de julho de 2016, proveniente do Forum das Carreiras Típicas do 
Estado do Espírito Santo – FOCATES, em desagravo à terceirização de 
atividades típicas e próprias de servidores de carreira pelos entes públicos, “em 
específico, e mais recentemente observado, a contratação de 
agentes/empresas privadas para a realização de (...) auditoria das declarações 
de obrigações tributárias (DOT’s), necessária à apuração do índice de 
participação do Município no produto da arrecadação do ICMS”, que coincide 
com o objeto da Representação constante do processo TC 7156/2012, no qual 
foi suscitado o Incidente de Prejulgado ora examinado. 
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A esse propósito, por oportuno, vale ser mencionado que a matéria relativa à 
contratação de empresa privada para a realização de revisão das Declarações 
de Operações Tributáveis – DOT´s – que está intrinsecamente relacionada com 
a discussão que aqui se propõe, qual seja, o exercício da atividade tributária, 
em seus muitos desdobramentos, por pessoa estranha à Administração Pública 
– é objeto de Consulta formulada a esta Corte pelo Município de Cariacica no 
TC 4007/2013, que, submetida a esta Secretaria, foi assim concluída: 

 
Por todo o exposto, opina-se, no mérito, pela impossibilidade de 
contratação, pelos Municípios, de consultoria/assessoria de 
empresa para realizar o serviço de revisão, ou qualquer outro 
desdobramento da atividade tributária, relativo às Declarações de 
Operações Tributáveis – DOT´s, por constituir terceirização de 
atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser 
realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo 
concurso público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo 
fiscal. 

 
A referida Consulta, cuja manifestação desta Secretaria se deu em 2014, ainda 
não foi apreciada pelo Plenário deste Tribunal, embora já tenha Parecer do 
Ministério Público de Contas. Naqueles autos, também restou consignada a 
relevância da matéria e a repercussão sobre outros processos apreciados 
nesta Corte, conforme Decisão TC-3129/2014. 
 
Encaminhado o presente Incidente de Prejulgado ao Núcleo de Jurisprudência 
e Súmula, conforme determina o artigo 445, inciso III, do RITCEES, concluiu-
se: 

 
Pelo exposto anteriormente, conclui-se informando que foi 
certificada a existência de deliberações que abordam aspectos do 
tema objeto do prejulgado. 
 
No tocante ao questionamento do item 1, este Tribunal possui 
entendimento firmando na Orientação Técnica n. 01/1197, 
aprovada pela Decisão TC n. 1932/97, que conclui, ainda que 
indiretamente, pela possibilidade da contratação de 
assessorias/consultorias para a recuperação de créditos por 
meio da revisão de DOT, objetivando o incremento da quota 
parte do ICMS destinada aos Municípios. 
 
Ademais, vislumbra-se que esta possibilidade foi reconhecida no 
Acórdão TC 519/2016-Plenário, sob o fundamento de que os 
referidos serviços não tratam de atividades próprias de 
servidores públicos, inexistindo terceirização indevida do 
múnus indelegável da carreira de fiscalização e arrecadação. 
 
Observa-se, ainda quanto ao questionamento do item 1, que não 
foi certificada a existência de deliberação acerca da 
admissibilidade ou não da contratação direta por inexigibilidade de 
licitação nestes casos. Vale dizer que no caso informado (Acórdão 
TC 519/2016-Plenário) houve a realização de licitação para 
concretização da referida contratação. 
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No que tange ao item 2, também há entendimento firmando na 
Orientação Técnica n. 01/1997, aprovada pela Decisão TC n. 
1932/97, que admite a possibilidade de ser firmado contrato de 
êxito para a recuperação de créditos, inclusive com a estipulação 
do pagamento em percentual da receita auferida. 
 
Vale dizer que esta possibilidade foi reconhecida nos Acórdãos 
TC 028/2005, 1004/2004-Plenário e TC 519/2016-Plenário. 
 
Registra-se que a OT n. 01/1997 e os casos analisados pelo 
Plenário trataram da recuperação de receita tributária. Não foi 
certificada a existência de deliberação desta Corte em caso de 
receita não tributária. 
No que tange ao questionamento suscitado no item 3, vislumbra-
se que este Tribunal tem reconhecido a vigência da Orientação 
Técnica n. 1/1997, haja vista que esta foi utilizada com 
fundamento de decisão nos Acórdãos TC 028/2005, 1004/2014-
Plenário e TC 519/2016-Plenário. 

 
Vêm os autos, portanto, a esta Secretaria, para análise de mérito, o que 
faremos a seguir. 

 
 
DO MÉRITO 
 
Inicialmente, cumpre trazer à baila os dispositivos que tratam do Incidente de 
Prejulgado nos instrumentos normativos desta Corte. 
 
Assim, dispõe o artigo 174, da Lei Complementar 621/2012: 

 
Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, poderá o Plenário, 
mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a interpretação 
de qualquer norma jurídica ou procedimento da administração, 
reconhecida a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade 
de forma geral, observada a forma estabelecida no Regimento 
Interno.  
Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro 
ou Auditor que suscitar a matéria.  

 
Da mesma forma, estabelecem os artigos 348 a 355, do Regimento Interno 
deste Tribunal: 

 
Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da matéria 
de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Plenário poderá 
pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou 
procedimento da Administração. 
§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de prejulgado 
Conselheiro, Auditor ou Ministério Público junto ao Tribunal.  
§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de prejulgado 
deverão ser submetidos à audiência do Ministério Público junto ao 
Tribunal, quando não for o proponente.  
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Art. 349. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro que 
propuser o incidente de prejulgado, sendo sorteado, 
imediatamente após a proposição, outro Conselheiro para relatar a 
matéria.  
 
Art. 350. Uma vez admitido pelo Plenário, o incidente de 
prejulgado será processado em autos apartados e encaminhado 
ao Relator, que poderá determinar a remessa do processo ao 
Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os fins do disposto no art. 
445, inciso III, deste Regimento, e, após, à unidade técnica 
competente para manifestação, no prazo de quinze dias.  
Parágrafo único. O Relator remeterá ao Ministério Público junto 
ao Tribunal para manifestação, no prazo de quinze dias. 
  
Art. 351. O Relator do incidente deverá apresentar seus 
fundamentos até a segunda sessão ordinária subsequente à 
devolução dos autos pelo Ministério Público junto ao Tribunal, 
salvo se a complexidade da matéria indicar a necessidade de 
dilação do prazo, que não poderá ultrapassar a quarta sessão 
ordinária.  

 
Art. 352. Proferido o julgamento do incidente pelo Plenário, 
observado o quorum qualificado previsto no art. 180 da Lei 
Orgânica do Tribunal, os autos serão devolvidos àquele que 
suscitou a matéria incidental, para apreciação do mérito do 
processo.  
§ 1º O julgamento que deliberar sobre o incidente processual 
solucionará a questão levantada, constituindo prejulgado 
vinculante aos demais casos submetidos ao Tribunal.  
§ 2º Dirimida a questão, os respectivos autos serão apensados ao 
processo em que se originou o incidente.  
 
Art. 353. O prejulgado poderá ser revogado ou reformado sempre 
que o Tribunal, pronunciando-se em tese, firmar nova 
interpretação, hipótese em que a decisão fará expressa remissão 
à reforma ou revogação. 
 
Art. 354. Somente pela maioria absoluta dos Conselheiros poderá 
o Tribunal estabelecer, reformar ou revogar prejulgado.  
§ 1º Os prejulgados serão numerados e estabelecidos por meio de 
acórdão, com publicação no órgão oficial e no sítio eletrônico do 
Tribunal, fazendo-se as remissões necessárias à identificação do 
processo em que se originou.  
§ 2º A invocação do prejulgado será feita pelo seu número 
correspondente, com a indicação do processo que o originou.  
§ 3º Compete à Secretaria Geral das Sessões numerar os 
prejulgados em sequência bem como fazer as remissões 
necessárias à identificação do processo em que se originou o 
prejulgado e mencionar, inclusive, o respectivo número do 
acórdão.  
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Art. 355. O prejulgado tem caráter exclusivamente normativo e 
será aplicado sempre que invocado no exame processual.  

 
Busca-se, portanto, com tal incidente processual, definir o sentido e o alcance 
de determinada norma jurídica ou procedimento administrativo de 
aplicabilidade geral, de relevância reconhecida, a fim de constituir normativo 
vinculante para outras situações equivalentes apreciadas pela Corte, nas quais 
seja invocado. 
 
No caso em apreço, a matéria envolve questionamentos sobre a regularidade 
do contrato de risco para a recuperação de créditos, do pagamento fixado em 
percentual do incremento da receita, da terceirização da atividade tributária e 
da contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos do Voto do 
Conselheiro suscitante.  
 
Tais questões foram levantadas incidentalmente no bojo de Representação 
subscrita pelos auditores de controle externo da 5ª SCE desta Corte de Contas, 
com vistas a apurar indícios de irregularidades nos procedimentos de 
contratação de empresa privada para a prestação de serviços de assessoria 
tributária e fiscal. 

 
Nessa esteira, deverão ser respondidas as seguintes indagações: 
 
1. possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a 
recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 
 
2. possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito 
para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja 
tributária ou não tributária; 
 
3. eficácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em caso afirmativo, 
necessidade de atualização de seu conteúdo. 
 
De plano, torna-se necessário um breve introito a partir do viés constitucional 
do tema proposto. 
 
A Constituição Federal estabelece as normas gerais de Direito Tributário, 
definindo a competência de cada ente estatal para a instituição e fiscalização 
de tributos. 
 
Pode-se dizer, então, que “a competência tributária é a habilidade privativa e 
constitucionalmente atribuída ao ente político para que este, com base na lei, 
proceda à instituição da exação tributária”66.  
 
Ou, ainda, no dizer de Roque Antônio Carrazza67, “a possibilidade de criar, in 
abstrato, tributos, descrevendo, legislativamente, suas hipóteses de incidência, 

                                                 
66  SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. – 5ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013; p. 389. 
67  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros 

Editores Ltda., 2012; p. 567. 
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seus sujeitos ativos, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas 
alíquotas”. 
 
Acrescenta Eduardo Sabbag68 que: 

 
A competência tributária é indelegável, intransferível, inalterável e 
irrenunciável, uma vez que admitir a delegação de competência 
para instituir um tributo é admitir que seja a Constituição alterada 
por norma infraconstitucional. 
(...) 
A competência tributária é política e indelegável (art. 7º, caput, 
CTN), não se confundindo com a capacidade tributária ativa, que é 
“administrativa e delegável”. 

 
A distinção feita por boa parte da doutrina entre competência tributária e 
capacidade tributária ativa se justifica pelo disposto no artigo 7º, do Código 
Tributário Nacional, verbis: 

 
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, 
nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 
 
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios 
processuais que competem à pessoa jurídica de direito público 
que a conferir. 
 
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido. 
 
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar 
tributos. 
 

Vê-se, portanto, que a transferência ou o compartilhamento das funções de 
arrecadar e fiscalizar tributos a outra pessoa jurídica de direito público não 
constitui delegação da competência tributária para sua instituição, esta sim 
indelegável. 
 
Mas tais atribuições, é bom frisar, devem ser cometidas a outra pessoa política, 
igualmente submetida às normas e princípios do Direito Administrativo e 
norteada pelo interesse público, não a particulares. E, nesse ponto, embora 
uma primeira leitura possa levar a entendimento contrário, o § 3º não é uma 
exceção. 
 
Com efeito, adverte Hugo de Brito Machado que o enunciado do § 3º constitui 
“simples função de caixa, que hoje é atribuída aos estabelecimentos 
bancários”, não se confundindo com a função arrecadatória propriamente dita, 
que consiste na exigência do crédito tributário. 

                                                 
68  Opus cit.; p. 391. 
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No mesmo sentido, preleciona Kiyoshi Harada69: 
 

Nem se argumente com o § 3º desse artigo que exclui a função de 
arrecadar tributos do conceito de delegação de competência, pois, 
está claro que essa norma está se referindo à arrecadação de 
tributo pago voluntariamente nas redes bancárias, que funcionam 
como extensão dos cofres públicos. 
 

A propósito, decidiu o Tribunal de Contas da União: 
 

DECISÃO Nº 1.704/2002 TCU - Plenário 
 
1. Processo TC 016.084/2001-0 
2. Classe de Assunto: III - Consulta 
3. Interessado: Aécio Neves (Presidente) 
4. Órgão: Câmara dos Deputados 
5. Relator: MINISTRO UBIRATAN AGUIAR 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: Semag e 3ª Secex 
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator, DECIDE: 
8.1. conhecer da presente consulta, com fundamento no art. 1º, 
XVII, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 216 do Regimento Interno do 
TCU; 
8.2. responder à Presidência da Câmara dos Deputados que: 
a) conforme pesquisa na jurisprudência dos Tribunais Superiores e 
do TCU, o tema “terceirização de cobrança de tributos” ainda não 
foi submetido ao crivo desses órgãos; 
b) não se impõe a realização de licitação para o cometimento a 
instituições bancárias das funções de arrecadação (função de 
caixa); 
c) a contratação de serviços técnicos de informática para 
desenvolvimento de software, regra geral, sujeita-se ao regime de 
licitação, sendo admitida, excepcionalmente, a inexigibilidade de 
licitação, somente se as peculiaridades e a natureza do serviço 
conferirem-lhe uma singularidade que requeira a contratação de 
empresa ou profissional específico, inviabilizando, assim, a 
competição para sua aquisição; 
d) delegar cobrança de créditos tributários não pagos a 
pessoa de direito privado vai de encontro ao disposto no art. 
7º do Código Tributário Nacional, que prevê a delegação desta 
função exclusivamente à pessoa de direito público, 
destinando ao particular unicamente a atribuição de 
arrecadar; 
[...] 
 

Percebe-se, do exposto, que a atividade tributária constitui serviço típico e 
essencial da Administração Pública, ensejando funções próprias de Estado, 
não atribuíveis aos particulares, vez que resultantes da competência 

                                                 
69 In Terceirização de serviço de cobrança da dívida ativa. Disponível em: 

http://www.haradaadvogados.com.br/publicacoes/Diversos/296.pdf.  
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constitucionalmente deferida somente aos entes políticos, e que, portanto, deve 
ser exercida por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público 
para compor o quadro permanente do órgão fiscalizador. 
Sentencia tal entendimento o disposto no artigo 37, inciso XXII, da Constituição 
Federal, que segue: 
 

Art. 37. (...) 
(...) 
XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais do 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de 
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização 
de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma 
da lei ou convênio. (grifamos) 
 

A exigência do concurso público constitui garantia constitucional de isonomia e 
impessoalidade no acesso aos cargos e empregos da Administração, por meio 
da aferição imparcial dos conhecimentos técnicos necessários ao exercício das 
respectivas funções. 
 
Busca a composição de um quadro permanente de profissionais aptos a 
realizarem as atividades próprias do órgão ao qual se vinculam e que, por 
integrarem a estrutura organizacional do ente público, não devem ser 
realizadas por terceiros alheios à máquina administrativa. 
 
No mesmo sentido, pronuncia-se o Supremo Tribunal Federal: 

 
Tal situação não abrange aqueles serviços permanentes que 
estão ao cargo do Estado nem aqueles de natureza previsível, 
para os quais a Administração pública deve alocar, de forma 
planejada, os cargos públicos para isso suficientes, a serem 
providos pela forma regular do concurso público, sob pena de 
desídia e ineficiência administrativa. (ADI 890/DF, Min. Relator 
Maurício Corrêa, julgamento em 11/09/2003, DJ de 06/02/2004) 
 

E acentua também o Tribunal de Contas da União: 
 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA 
OUVIDORIA. CRA/PR. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUSPEITA DE DESVIO DE 
RECURSOS PARA CAMPANHAS POLÍTICAS. NÃO 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS RELATIVOS À SEGUNDA 
IRREGULARIDADE NOTICIADA. INSPEÇÃO. INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ADVOCACIA. INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO DO ADVOGADO 
CONTRATADO EM LICITAÇÃO PROMOVIDA. TERCEIRIZAÇÃO 
INDEVIDA DOS SERVIÇOS. AUDIÊNCIA DOS GESTORES. 
OITIVA DO ADVOGADO CONTRATADO. REJEIÇÃO PARCIAL 
DAS JUSTIFICATIVAS. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA A UM DOS GESTORES. 
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 
[...] 
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28. A última questão debatida nestes autos refere-se à 
terceirização indevida de atividades essenciais, permanentes e 
contínuas do Conselho mediante a contratação de prestação de 
serviços advocatícios. 
29. Os responsáveis contestaram o questionamento 
afirmando que as atividades desempenhadas pelo advogado 
contratado tinham caráter acessório, não se caracterizando como 
atividade-fim do conselho, ou seja, fiscalização do exercício da 
profissão. 
30. Já a Secex/PR entendeu que as atividades constantes 
do contrato firmado com o Sr. Heitor Wolff Júnior identificavam-se 
com aquelas exercidas por advogado integrante do quadro. 
Consequentemente, foi proposto fixar-se o prazo de 30 dias para 
que o CRA/PR adotasse providências para a realização de 
concurso público. 
31. Diante dos argumentos reunidos, penso que assiste 
razão à unidade técnica. 
32. No rol das atribuições do advogado contratado pelo 
CRA/PR, constam atividades de cunho estratégico como o 
acompanhamento das reuniões do Conselho (vide precedente no 
Acórdão 712/2007-Plenário), bem como atribuições precipuamente 
vinculadas à atividade-fim, como a atuação junto ao setor de 
fiscalização. Igualmente, as atividades de cobrança de anuidades 
e de sanções impostas estão indissoluvelmente ligadas ao 
exercício e à eficácia da missão institucional do conselho.  
33.  Ademais, a abrangência das atividades jurídicas 
contratadas, que compreendem serviços na esfera judicial, 
instauração, acompanhamento e recursos em processos 
administrativos em geral, participação em reuniões e 
respostas a consultas informais, indica que não se tratam de 
serviços excepcionais ou eventuais, mas serviços 
intrinsecamente ligados ao dia-a-dia das atividades do 
CRA/PR. 
34. Por considerar que as atividades objeto do contrato 
não se caracterizam como acessórias, acolho a proposta de 
determinar ao CRA/PR que adote as providências cabíveis 
para realização de concurso público para provimento do 
quadro. Contudo, proponho a fixação do prazo de 90 dias, tendo 
em vista que as tratativas para a realização deste tipo de certame 
envolve uma série de medidas complexas, incluindo o 
levantamento de vagas necessárias, bem assim a licitação e a 
contratação da entidade promotora do evento. 
35. Quanto às alegações de teor econômico esboçadas 
pelos responsáveis, faço remissão à análise desenvolvida pela 
unidade técnica, que concluiu pela viabilidade econômica da 
contratação de advogado mediante concurso público (itens 
II.21/22 do relatório supra). 
36. Feitas as ponderações pertinentes, cumpre a esta Corte 
considerar esta representação, no mérito, parcialmente 
procedente. 
 Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o 
acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 
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ACÓRDÃO Nº 8419/2011 – TCU – 1ª Câmara 
 

1. Processo TC-012.243/2010-8.  
2. Grupo I – Classe VI – Assunto: Representação.  
3. Responsáveis: Gilberto Serpa Griebeler, Presidente do CRA/PR 
nos períodos 14/01/2005 a 14/01/2007 e a partir de 15/01/2009 
(CPF 112.297.649-68); Sérgio Pereira Lobo, Presidente do 
CRA/PR no período de 15/01/2007 a 14/01/2009 
(CPF 111.371.429-87). 
3.1. Interessado: Heitor Wolff Júnior, advogado contratado pelo 
CRA/PR (CPF 171.816.239-15). 
4. Unidade: Conselho Regional de Administração do Paraná 
(CRA/PR). 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade: Secex/PR. 
8. Advogados constituídos nos autos: Flávio Ribeiro Bettega 
(OAB/PR 20.657); Guilherme Moreira Rodrigues (OAB/PR 
10.208). 
 
9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação 
formulada pela Secex/PR com base em manifestação da 
Ouvidoria relatando possíveis irregularidades na contratação de 
advogado para representar o Conselho Regional de Administração 
do Paraná (CRA/PR) e a suspeita de desvio de recursos para 
campanhas políticas; 
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em sessão de 1ª Câmara, em: 
[...] 
 9.4. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, determinar ao 
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA/PR) que: 
 9.4.1. adote, no prazo 90 dias contados a partir da ciência 
desta deliberação, as medidas necessárias ao exato 
cumprimento do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 
promovendo a realização de concurso público para o 
provimento de cargo efetivo para exercer as funções de 
advogado junto ao CRA/PR;  
[...] 
 

Assim, sendo a atividade tributária, em seus vários desdobramentos, inerente 
ao Poder Público e absolutamente imprescindível à “sobrevivência” do ente 
político, deve ser exercida por seus próprios agentes, sobre quem, inclusive, 
detém comando hierárquico e disciplinar. 
 
A respeito do cometimento desenfreado a particulares de funções próprias de 
Estado, bem adverte Harada70: 

 
A febre da terceirização, ultimamente, tomou conta do país em 
nome da redução de custos operacionais das empresas, atingidas 

                                                 
70 Opus cit. 
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por um prolongado quadro recessivo, sem perspectivas de 
reversão a curto e a médio prazos. [...] 
 
O pior é que essa mania está invadindo o setor público, por 
incompetência ou má vontade do administrador na condução 
correta e eficiente do serviço público. Administradores incautos, 
atraídos pelo mito da agilidade e da informalidade do setor 
privado, vêm abrindo mão de prerrogativas próprias do 
Estado, ao arrepio de normas constitucionais em vigor. [...] 

     
É bastante preocupante a tendência de nossos governantes 
de procurar responder às deficiências e às falhas no serviço 
público com reformas, mudanças, modificações sem se 
preocupar em analisar as suas causas e sem vontade de 
trabalhar e produzir com o que já existe, investindo e 
melhorando a estrutura de órgãos públicos tradicionais. [...] 
 
Recentemente, a imprensa registrou as tratativas que o Município 
de São Paulo estaria fazendo para retirar de seu órgão 
institucional, a Procuradoria Geral do Município, a incumbência de 
promover a cobrança da dívida ativa, entregando esse serviço de 
cobrança aos escritórios particulares. [...] Pergunta-se, por que 
desprezar a longa experiência do Departamento Fiscal da 
PGM? Por que não dotar aquele departamento com os 
recursos materiais à altura das necessidades atuais, para 
melhor aproveitamento da capacidade profissional dos 
procuradores especializados? [...] 
 
Feitos esses esclarecimentos preliminares cumpre enfocar a 
matéria sob o ponto de vista jurídico, demonstrando a total 
impossibilidade de ser terceirizado o serviço público pretendido. 
[...]  
Cabe à Procuradoria Geral do Município, instituição permanente, 
na forma do art. 87 da LOMSP, promover privativamente a 
inscrição e cobrança da dívida ativa. Ainda que a inscrição da 
dívida ativa pudesse, mediante modificação do dispositivo da 
LOMSP, ser atribuída a outro órgão municipal (nunca à entidade 
privada) a sua cobrança não poderia prescindir de atuação da 
PGM por meios de seus procuradores, que são os legítimos 
representantes judiciais do Município. 
[...]    
Terceirizar o serviço de cobrança da dívida ativa no Município de 
São Paulo, portanto, seria incorrer em inconstitucionalidade por 
implicar afronta ao art. 12, II do CPC, único dispositivo legal 
aplicável à espécie, com automático afastamento de toda e 
qualquer legislação local em contrário. Outrossim, essa 
terceirização violaria, também, o princípio da indelegabilidade do 
serviço público essencial, regulado pelo art. 7º e parágrafos do 
CTN. [...] Claríssimo está a perda de eficiência e o risco a que 
fica exposto o Poder Público, como decorrência da sujeição 
do serviço público essencial e permanente às vicissitudes 
das atividades desenvolvidas por profissionais da iniciativa 
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privada, sobre os quais a Administração não detém o poder 
de controle funcional e hierárquico.  

 
Vale destacar que este Tribunal já partilhou do mesmo entendimento, no 
Acórdão TC 1122/2015, acolhendo Voto do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire 
Farias Chamoun, Relator do feito, consistente em Tomada de Contas Especial 
convertida de Representação ofertada pela Juíza da Vara de Feitos da 
Fazenda Pública, também do Município de Marataízes, em que foram apurados 
indícios de irregularidades referentes à contratação de empresa privada para a 
prestação de serviços de levantamento e recuperação de créditos relativos ao 
PASEP e a contribuições pagas ao INSS (TC 8010/2013), a partir dos 
seguintes argumentos: 

 
Quanto a esse fato, os gestores alegaram que, embora a questão 
tivesse sido regulamentada, ainda assim havia óbices à 
compensação tributária. No entanto, o corpo técnico bem 
asseverou que não foi demonstrada qualquer tentativa prévia 
administrativa ou judicial, frustrada ou não, tida por parte da 
Municipalidade no sentido de buscar a restituição ou a 
compensação de valores antes de realizar a licitação. 
 
Inicialmente, cumpre-me esclarecer que, por meio dos serviços 
contratados, a Prefeitura de Marataízes pretendeu a compensação 
de créditos tributários decorrentes do pagamento de contribuição 
previdenciária recolhida ao INSS sobre a remuneração dos 
exercentes de mandato eletivo não vinculados a regime próprio de 
previdência social.  
 
Tal cobrança teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 
351.717-1–Paraná, ensejando a suspensão pelo Senado Federal 
da execução da alínea h, do inciso I, do art. 12, da Lei Federal 
8.212/91, que previa a incidência do tributo (Resolução 26/2005).  
 
Diante desse fato, o Ministério da Previdência Social expediu a 
Portaria MPS 133/2006, determinando o cancelamento e a 
retificação dos débitos oriundos da dita contribuição (art. 2º), bem 
como autorizando a compensação / restituição mediante a 
retificação de Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 
Previdência Social, observando-se o prazo prescricional previsto 
em lei (art. 4º).  
 
Chamo a atenção para o fato de que, em nenhum momento, o 
Órgão Previdenciário condicionou a devolução ou a compensação 
de valores à interposição de ação judicial ou, mesmo 
administrativamente, à representação por advogado ou mesmo, 
não houve qualquer tentativa prévia e infrutífera da municipalidade 
em reaver os valores por seus próprios meios.  
 
[...] 
 
Insta, também, esclarecer que a Municipalidade, ainda que 
não contasse com servidores efetivos nos quadros de sua 
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Procuradoria como aduziu a tese de defesa, dispunha de 
assessoria jurídica formada sob o vínculo comissionado, 
além de contar com setor administrativo/financeiro que 
poderia conferir o suporte necessário à empreitada e apurar, 
nos registros e em folhas de pagamento passadas, o 
montante recolhido a título de contribuição previdenciária dos 
exercentes de mandato eletivo municipal.  
 
Assim, corroboro os termos da manifestação técnica, pois, ainda 
que a defesa tenha pretendido demonstrar que os serviços 
contratados denotavam especialização ou complexidade, não teve 
êxito em fazê-lo, em especial por que remanesceu aos 
gestores justificar a incapacidade ou incompetência do seu 
quadro próprio de pessoal para atender ao claro e sucinto 
procedimento proposto pela Portaria MPS 133/2006.  
[...] 

 
No mesmo sentido se manifestou o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, no julgado abaixo: 

 
A C Ó R D Ã O (Publicado em 12/04/2013) 
TC-000105/014/09 – Recurso ordinário.  
 
Recorrente: Paulo César Neme (Prefeito do Município de Lorena).  
Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Lorena e 
FINBANK Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., objetivando 
a prestação de serviços técnicos jurídicos de consultoria e 
assessoria jurídica e administrativa com a finalidade de propor 
medidas judiciais/administrativas consistentes em levantamento de 
dados e documentos, apuração e recuperação administrativa ou 
judicial de pagamentos a maior ou indevidos, efetuados ao INSS.  
Responsável: Paulo César Neme (Prefeito à época).  
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o acórdão da 
e. Primeira Câmara, que julgou irregulares a inexigibilidade 
licitatória e o contrato, acionando o disposto no artigo 2º, incisos 
XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, aplicando ao 
responsável, pena de multa no valor equivalente a 300 UFESP’s, 
nos termos do artigo 104, inciso II, da mencionada Lei. Acórdão 
publicado no D.O.E. de 08-12-12.  
 
Ementa: Recurso Ordinário. Inexigibilidade de licitação. 
Contratação de serviços de assessoria administrativa e jurídica 
para recuperação de créditos. Infração ao inciso II do artigo 37 da 
Constituição Federal. Sanção pecuniária suficientemente 
fundamentada. Conhecido e não provido.  
 
Voto  
TC-000105/014/09  
 
Em que pese o esforço despendido pelo recorrente, as razões 
recursais não merecem prosperar. 
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O objeto do contrato em exame não é o simples patrocínio de 
causas judiciais, que tem sido considerado legítimo por decisões 
desta Corte, mas de assessoria para recuperação de créditos, 
atividade que deve ser desenvolvida rotineiramente pelo 
próprio corpo de servidores municipais, e não transferida a 
terceiros através de contrato administrativo.  

 
Não há escusas para a administração pública se socorrer do 
mercado para a contratação de serviços de alçada da própria 
administração, como o de recuperação de créditos. 
 
Inclusive, conforme já destacado na decisão recorrida, pode-se 
aplicar, por analogia, o entendimento contido na Súmula nº 13 
deste Tribunal, que condena a contratação de terceiros, pelas 
Prefeituras, para revisão das Declarações para o Índice de 
Participação dos Municípios, uma vez que esta deve ser feita 
pelos servidores públicos locais.  
 
Nesse sentido, bastante esclarecedor o voto já citado pela SDG à 
fl. 319 dos autos, proferido no TC-31.627/026/10 pelo e. 
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues em sede de exame 
prévio de edital e acolhido pelo Tribunal Pleno na sessão de 
8/12/10, cujo trecho de interesse segue transcrito:  
“Igualmente inaceitável a pretensão de se transferir a particulares 
(...) atividades inerentes à Administração Pública, a serem 
desenvolvidas direta e rotineiramente por servidores municipais.  
Pretende a Administração de Laranjal Paulista (...) o „recolhimento 
de ISSQN das instituições financeiras que prestam serviços no 
Município (...) e o levantamento e qualificação de valores junto às 
instituições financeiras e prestadoras de serviços, a título de 
restituição administrativa e judicial do ISSQN devido‟.  
 
A rotineira apuração e posterior arrecadação de créditos 
fiscais (ISSQN), nas esferas administrativa e judicial, devem 
ser habitual e permanentemente realizadas pela 
Administração municipal, que deverá valer-se, para tanto, de 
seu quadro de servidores.  
 
Do mesmo modo a atividade descrita no Anexo IV, pleiteando o 
„levantamento revisional das retenções efetuadas pelo INSS na 
cota do FPM do município visando à cessação da retenção de tais 
valores efetuados pelo INSS bem com a devolução dos valores 
retidos indevidamente a tal título‟.  
 
Este caso assemelha-se à contratação de terceiros para revisão 
das DIPAMS (...), há tempos recusada por esta Corte e 
responsável pela edição da Súmula 13, determinando que a 
referida revisão seja feita por servidores públicos locais, valendo-
se do auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda.” 
 

Há que se considerar, ademais, o dever de sigilo a que se sujeitam todos os 
agentes que manejam documentos fiscais, consoante o artigo 198, do Código 
Tributário Nacional: 
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Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus 
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a 
situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou 
atividades.  
 
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos 
previstos no art. 199, os seguintes:  
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da 
Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração 
regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade 
respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se 
refere a informação, por prática de infração administrativa.  
 
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da 
Administração Pública, será realizado mediante processo 
regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à 
autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a 
transferência e assegure a preservação do sigilo.  
 
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:  
I – representações fiscais para fins penais;  
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;  
III – parcelamento ou moratória. 
 

Nesse diapasão, ensina Ricardo Alexandre71: 
 

Consoante analisado, as autoridades fiscais, no exercício de 
suas elevadas atribuições, têm acesso a informações 
privilegiadas sobre a situação econômica ou financeira do 
sujeito passivo e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios ou atividades. 
 
A contrapartida ao conhecimento das informações é o dever de 
mantê-las em sigilo, sob pena de responsabilização administrativa, 
cível e criminal. (grifamos) 
 

Porém, mais do que um dever do agente, o sigilo fiscal encerra uma garantia 
constitucional, sobre a qual se perderá totalmente o controle e o respeito, se se 
permitir que terceiros, completamente estranhos à Administração, e movidos 
por interesses particulares, quase sempre econômicos, tenham acesso a esses 
dados. 
 
Especificamente no que concerne às Declarações de Operações Tributáveis 
(DOT’s), que constituem o cerne da Orientação Técnica nº 01/1997 deste 
Tribunal, temos a acrescentar: 
 
Consoante o artigo 155, inciso II, da Carta Magna, cabe aos Estados e ao 
Distrito Federal a instituição do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 

                                                 
71  ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. – 7 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; 2013; p. 512. 
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de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. 
 
Conquanto detenha a titularidade sobre o referido tributo, em razão do modelo 
constitucional adotado em nosso ordenamento, parte da receita do ICMS 
auferida pelo Estado deve ser destinada aos Municípios, nos termos do artigo 
158, inciso IV, abaixo transcrito:  

 
Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
(...) 
IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 

 
É a chamada repartição tributária, pela qual os entes federados “maiores” 
entregam parcela da receita arrecadada aos entes “menores”, no intuito de 
tornar realizável a autonomia financeira apregoada constitucionalmente e 
essencial ao Federalismo. 
 
Esclarece Ricardo Alexandre72 sobre a matéria que: 

 
Para atingir a autonomia financeira necessária à efetividade do 
poder de auto-organização e normatização, autogoverno e 
autoadministração, o legislador constituinte brasileiro se utilizou de 
duas técnicas de repartição de renda: a atribuição de competência 
tributária própria (discriminação por fonte) e a participação dos 
entes menores na receita arrecadada pelos entes maiores 
(discriminação por produto). 
 

No caso do ICMS, a apuração desse quantum devido aos Municípios, cujo 
cálculo compõe o chamado Índice de Participação Municipal (IPM), se dá 
segundo os critérios definidos, de forma geral, nos artigos 158, parágrafo único, 
incisos I e II, e 161, da CF/88, in verbis: 
 

Art. 158. (...) 
(...) 
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos 
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme 
os seguintes critérios: 
I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços, realizadas em seus territórios; 
II – até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, 
no caso dos Territórios, lei federal. 
 
..................................................... 
 
Art. 161. Cabe à lei complementar: 
I – definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, 
parágrafo único, I; 

                                                 
72  ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. – 7 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; 2013; p. 638. 
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A Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, alterada pelas Leis 
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nº 157, de 29 de 
dezembro de 2016, que define os critérios e prazos de crédito das parcelas do 
produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de 
transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, estatui, em 
seu artigo 3º, que: 
 

Art. 3º. (...) 
(...) 
§ 1º. O valor adicionado corresponderá, para cada Município: 
I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das 
prestações de serviços, no seu território, deduzido do valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil; 
II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o 
parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras 
situações, em que se dispensem os controles de entrada, 
considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta 
e dois por cento) da receita bruta. 
 
§ 1o-A.  Na hipótese de pessoa jurídica promover saídas de 
mercadorias por estabelecimento diverso daquele no qual as 
transações comerciais são realizadas, excluídas as transações 
comerciais não presenciais, o valor adicionado deverá ser 
computado em favor do Município onde ocorreu a transação 
comercial, desde que ambos os estabelecimentos estejam 
localizados no mesmo Estado ou no Distrito Federal. 
 
§ 1o-B.  No caso do disposto no § 1o-A deste artigo, deverá 
constar no documento fiscal correspondente a identificação do 
estabelecimento no qual a transação comercial foi realizada. 
 
§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas: 
I - as operações e prestações que constituam fato gerador do 
imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, 
ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em 
virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores 
fiscais; 
II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do 
inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 150, 
da Constituição Federal. 
 
§ 3º O Estado apurará a relação percentual entre o valor 
adicionado em cada Município e o valor total do Estado, devendo 
este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos 
Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte 
ao da apuração. 
 
§ 4º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média 
dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores 
ao da apuração. 
 
§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus 
representantes terão livre acesso às informações e documentos 
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utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo 
vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar 
ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos. 
 
§ 6º Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, 
o Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho 
do ano da apuração, o valor adicionado em cada Município, além 
dos índices percentuais referidos nos §§ 3º e 4º deste artigo. 
 
§ 7º Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou 
seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos contados da sua publicação, os dados e os índices 
de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis e 
criminais cabíveis. 
 
§ 8º No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
primeira publicação, os Estados deverão julgar e publicar as 
impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os 
índices definidos de cada Município. 
(...) 
 

No Estado do Espírito Santo, a matéria vem disciplinada na Lei nº 4.288, de 29 
de novembro de 1989, com as alterações promovidas pelas Leis nºs 4.495/90, 
5.344/96, 5.399/97 e 8.099/2005, da seguinte forma: 
 

Art. 1º - o índice de participação de cada Município na parcela de 
25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do 
imposto do Estado, sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS reservado 
aos Municípios, consoante o estabelecimento no inciso IV do art. 
158 da Constituição Federal, será obtido na forma prevista nos 
incisos I e II do parágrafo único do referido artigo, obedecidos os 
seguintes critérios: 
 
I – três quartos, com base na relação percentual, entre o valor 
adicionado nas apurações relativas à circulação de mercadorias e 
nas prestações de serviços realizados em cada Município e o valor 
total adicionado no Estado, apurados segundo o disposto na Lei 
Complementar Federal nº 63, de 12 de janeiro de 1990; 
 
II – um quarto, com base na relação percentual entre: 
 
a) a área do Município e do Estado, em quilômetros quadrados, no 
último dia do ano civil a que se refere a apuração, informadas pelo 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - 
IDAF, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca - SEAG, com peso de 4,9 
(quatro vírgula nove); 
 
b) o número de propriedades rurais cadastradas no Município e o 
das cadastradas no Estado no último dia do ano civil a que se 
refere à apuração informada pelo Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com peso 6,8 (seis 
vírgula oito); 
 
c) a participação de cada Município na comercialização de 
produtos agrícolas e hortigranjeiros e o somatório dessa 
participação, com base no biênio imediatamente anterior ao ano 
da apuração, informados pela Gerência de Arrecadação e 
Informática - GEARI, da Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEFAZ, com peso 5,8 (cinco vírgula oito); 
 
d) Divisão proporcional em relação ao Valor Adicionado Fiscal 
(VAF) definitivo publicado no Diário Oficial, com peso 07 (sete), na 
seguinte forma: 
 
1 - Meio por cento dividido igualitariamente entre os 10 (dez) 
maiores classificados pelo Valor Adicional Fiscal (VAF) que 
estejam enquadrados na condição de gestão mais avançada do 
Sistema Municipal de Saúde, de acordo com a norma operacional 
básica do Sistema Único de Saúde - SUS, vigente no período de 
apuração, informada pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, 
com base no primeiro semestre do ano em curso da apuração. 
2 - Seis e meio por cento divididos entre os demais Municípios, 
conforme os seguintes critérios: 
2.1 - Dois e meio por cento igualitariamente entre os Municípios 
que estejam enquadrados na condição de gestão mais avançada 
do Sistema Municipal de Saúde, de acordo com a norma 
operacional básica do SUS, vigente no período da apuração, 
informada pela Secretaria de Estado da Saúde, com base no 
primeiro semestre do ano em curso da apuração; 
2.2 - Três por cento com base na relação percentual entre o gasto 
com saúde pública e saneamento básico no gasto total do 
Município, e o somatório dessa participação com base no balanço 
do Município referente ao último exercício financeiro, informado 
pelo Tribunal de Contas do Estado; 
2.3 - Um por cento igualitariamente entre os Municípios 
participantes do consórcio para prestação de serviços de saúde, 
referendados pela Comissão Intergestora Bipartite do Estado e 
publicados através de resolução no Diário Oficial, com base no 
primeiro semestre do ano em curso da apuração. 
 

O cálculo do IPM, portanto, envolve a apuração de vários indicadores, sendo o 
mais relevante o Valor Adicionado Fiscal, que representa 75% da composição 
desse índice. 
 
Entram no cômputo do VAF o percentual de 32% da receita bruta das 
empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como o Valor Adicionado das 
demais empresas contribuintes, apurado a partir das informações constantes 
da Declaração de Operações Tributáveis – DOT.  
 
O Valor Adicionado, sob o ponto de vista econômico, representa a riqueza 
gerada por uma empresa, a partir da diferença entre as entradas e saídas de 
mercadorias e serviços, em cada ano civil. 
 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 378 

Tal movimentação é registrada na Declaração de Operações Tributáveis – 
DOT, que constitui documento de informação econômico-fiscal, de 
apresentação obrigatória pelos estabelecimentos inscritos no cadastro de 
contribuintes do ICMS, que não sejam optantes pelo Simples Nacional, 
indicando os totais de entradas e saídas de mercadorias e serviços por 
exercício, e o valor adicionado, com vistas à definição, juntamente com os 
demais indicadores já referidos, do IPM relativo àquele imposto. 
 
Nos termos do artigo 762 do Regulamento do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação no Estado do 
Espírito Santo (Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, com as 
alterações posteriores), “os estabelecimentos inscritos no cadastro de 
contribuintes do imposto ficam obrigados a entregar a Declaração de 
Operações Tributáveis – DOT –, até o último dia do mês de maio do ano 
subsequente”. 
 
E acrescenta, ainda, o artigo 763, caput, e § 1º, da mesma norma que: 

 
Art. 763. As informações sobre as operações e prestações 
deverão compreender o período entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de cada ano. 
 
§ 1º. A DOT deverá ser entregue pelo contabilista responsável 
pela escrituração fiscal do estabelecimento e é devida, mesmo nos 
períodos de apuração em que não tenham sido realizadas 
quaisquer operações ou prestações. 

 
Sendo o ICMS um imposto de competência do Estado, sua fiscalização cabe à 
Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-ES), cujas atribuições estão descritas 
no artigo 1º, da Lei Complementar nº 225, de 08 de janeiro de 2002, in verbis: 

 
Art. 1º. A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, de natureza 
instrumental, é o órgão central do sistema fazendário, em seus 
aspectos financeiro, contábil e tributário, e tem como âmbito de 
ação a avaliação permanente da economia do Estado visando a 
formulação e execução das políticas econômica, tributária, fiscal, 
financeira e contábil do Estado; a arrecadação dos tributos e o 
controle dos créditos tributários; a inscrição e controle da dívida 
ativa e a promoção de sua cobrança através do órgão estadual 
competente; a orientação aos contribuintes nas suas relações com 
o Estado; a promoção de programas de conscientização do 
cidadão do papel social dos tributos; a contabilidade geral e a 
administração financeira relativamente às Secretarias de Estado, 
órgãos de mesmo nível hierárquico e às entidades autárquicas, 
nos limites de sua competência; a auditoria financeira-contábil; a 
análise da conveniência da criação e extinção dos fundos 
especiais; a defesa dos capitais do Estado e a custódia das ações 
e títulos de propriedade e posse do Governo; a execução do 
Orçamento Geral do Estado pelo desembolso programado dos 
recursos financeiros alocados aos órgãos governamentais, 
divulgação de atos de interesse do Estado; o controle de 
investimentos, da dívida pública e da capacidade de 
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endividamento e o controle e a orientação aos órgãos e entidades 
vinculados à Pasta na forma da legislação em vigor. (grifamos) 

 
No mesmo sentido, preceituam os artigos 799 a 803 do RICMS (Decreto nº 
1.090-R/2002): 

 
Art. 799. A fiscalização do imposto compete, privativamente, aos 
Agentes de Tributos Estaduais que, no exercício de suas 
atribuições, deverão exibir, ao sujeito passivo, documento de 
identidade funcional fornecido pela SEFAZ. 
 
Parágrafo único. A SEFAZ e seus Agentes de Tributos Estaduais, 
dentro de sua área de competência e jurisdição, terão precedência 
sobre os demais setores da Administração Pública. 
 
Art. 800. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem 
obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação de 
regência do imposto e sobre as que gozarem de imunidade ou de 
isenção. 
 
§ 1.º As pessoas referidas neste artigo exibirão e entregarão aos 
agentes fiscalizadores, sempre que exigidos, os produtos, os livros 
das escritas, fiscal e geral, e todos os documentos, em uso ou já 
arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, e lhes 
franquearão os seus estabelecimentos, depósitos, dependências e 
móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite estiverem 
funcionando. 
 
§ 2.º A entrada dos agentes fiscalizadores nos estabelecimentos a 
que se refere o § 1.º e o acesso às suas dependências internas 
não estarão sujeitos a formalidade diversa da pura, simples e 
imediata identificação do agente, pela apresentação de sua 
identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local 
de entrada. 
 
Art. 801. O contribuinte entregará ao Fisco, quando exigidos, no 
prazo de três dias úteis, contados da data da exigência, livros, 
documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais e fiscais.  
 
Art. 802. Dos exames da escrita e das diligências a que 
procederem, os agentes fiscalizadores lavrarão, além do auto de 
infração e da notificação de débito, se couber, termo 
circunstanciado, em que consignarão, inclusive, o período 
fiscalizado, os livros e os documentos examinados e quaisquer 
outras informações de interesse da fiscalização. 
 
Art. 803. Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de 
suas funções, ou quando seja necessária a efetivação de medida 
acautelatória de interesse do Fisco, ainda que não se configure 
fato definido em lei como crime de sonegação fiscal ou contra a 
ordem tributária, os Agentes de Tributos Estaduais, diretamente ou 
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por intermédio da repartição a que pertencerem, poderão 
requisitar o auxílio da força pública estadual. 
 

Ademais, a Lei Complementar nº 737, de 27 de dezembro de 2013, alterada 
pela Lei Complementar nº 807, de 03 de setembro de 2015, que dispõe sobre a 
organização da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, assim 
estabelece: 

 
Art. 5º São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, no exercício da sua competência, 
observado o disposto no artigo 6º: 
 
I - em caráter privativo: 
 
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e o crédito 
decorrente de receita não tributária proveniente da exploração de 
recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural; 
 
b) fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e não 
tributárias; 
 
c) elaborar parecer e proferir, na forma da legislação aplicável: 
1. decisão em processo administrativo-fiscal no julgamento de 
primeira instância; e 
2. decisão em processos de restituição de tributos e de 
reconhecimento de benefícios fiscais, observado o disposto no 
parágrafo único deste artigo; 
 
d) orientar o sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação 
tributária e não tributária, por intermédio de atos normativos e 
solução de consultas; 
 
e) requisitar informações relacionadas a bens, direitos, negócios 
ou atividades de pessoas e entidades legalmente obrigadas; 
 
f) coordenar, orientar e controlar as atividades dos agentes 
arrecadadores de receita estadual; 
 
g) atuar como perito em processo administrativo-fiscal e como 
assistente técnico em perícia judicial relativa à receita estadual 
tributária e não tributária; 
 
h) executar atividades de inteligência fiscal; 
 
i) representar a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ em 
atividades no âmbito da Comissão Técnica Permanente do ICMS - 
COTEPE/ICMS; e 
 
j) exercer o controle interno e auditar as atividades de tributação, 
arrecadação e fiscalização; 
 
II - em caráter não privativo: 
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a) administrar o cadastro e a arrecadação das receitas 
estaduais; 
 
b) administrar as atividades de tecnologia da informação em todas 
as suas áreas de atuação, inclusive as relativas ao 
desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e operações, 
comunicação, prospecção tecnológica, gestão de projetos, bem 
como, segurança da informação; 
 
c) planejar, elaborar, executar e administrar projetos no âmbito da 
Administração Tributária; 
 
d) realizar estudos e desenvolver projetos de pesquisas; 
 
e) analisar o comportamento das receitas tributárias e não 
tributárias, objetivando subsidiar as ações fiscais; 
 
f) elaborar e proferir, na forma da legislação aplicável, decisão em 
processo administrativo-fiscal no julgamento de segunda instância; 
 
g) assessorar o Secretário de Estado da Fazenda e o 
Subsecretário de Estado da Receita; 
 
h) elaborar textos de atos normativos relativos à receita estadual 
tributária e não tributária; e 
 
i) as demais atividades inerentes à competência da Subsecretaria 
de Estado da Receita. 
 
Parágrafo único. O disposto no inciso I, “c”, 2, deste artigo, na 
parte que se refere a processos de restituição de tributos, não se 
aplica às taxas cobradas em razão do exercício regular do poder 
de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição, por órgãos da administração direta, 
autárquica ou fundacional deste Estado. 
 
Art. 6º Compete ao Auditor Fiscal da Receita Estadual: 
I - Nível AFRE, as atribuições previstas no artigo 5º, I, “a” a “f” e II; 
II - Nível AFRE-I, as atribuições previstas no artigo 5.º, I, “a” a “h” e 
II; 
III - Nível AFRE-II, as atribuições previstas no artigo 5º, I, “a” a “i” e 
II; e 
IV - Nível AFRE-III, as atribuições previstas no artigo 5º, I, “a” a “j” 
e II. 
 
Art. 7º A Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual inicia-se 
no nível AFRE seguindo até o nível AFRE-III. 
 

Em razão da repercussão que uma eficiente arrecadação do ICMS causa na 
“saúde” financeira dos Municípios, permite a Carta Constitucional que os 
referidos entes públicos acompanhem o cálculo realizado pelos agentes 
fiscalizadores estaduais para a definição do IPM, senão vejamos: 
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Art. 161. Cabe à lei complementar: 
(...) 
III – dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do 
cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos 
arts. 157, 158 e 159. 

Nesse sentido, preceitua também o artigo 6º, da Lei Complementar nº 63/90: 
Art. 6º Os Municípios poderão verificar os documentos fiscais 
que, nos termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as 
mercadorias, em operações de que participem produtores, 
indústrias e comerciantes estabelecidos em seus territórios; 
apurada qualquer irregularidade, os agentes municipais deverão 
comunicá-la à repartição estadual incumbida do cálculo do índice 
de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 3º desta Lei Complementar, 
assim como à autoridade competente.  
§ 1º Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações a que 
estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os produtores serão 
obrigados, quando solicitados, a informar, às autoridades 
municipais, o valor e o destino das mercadorias que tiverem 
produzido. 
§ 2º Fica vedado aos Municípios apreender mercadorias ou 
documentos, impor penalidade ou cobrar quaisquer taxas ou 
emolumentos em razão da verificação de que trata este artigo. 
§ 3º Sempre que solicitado pelos Municípios, ficam os Estados 
obrigados a autorizá-lo a promover a verificação de que tratam o 
caput e o § 1º deste artigo, em estabelecimentos situados fora de 
seus territórios. 
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a celebração, 
entre os Estados e seus Municípios e entre estes, de convênios 
para assistência mútua na fiscalização dos tributos e permuta de 
informações. (grifamos) 
 

Note-se que a revisão das DOT´s pelos Municípios constitui atividade de auxílio 
àquela incumbida, precipuamente, aos Estados. Dessa forma, se por estes, 
que detêm a verdadeira titularidade sobre ela, deve ser realizada por 
servidores ocupantes de cargos efetivos organizados em carreira, com mais 
razão ainda tem que ser levada a efeito nos Municípios por agentes integrantes 
do quadro permanente da Administração Municipal, que a farão de forma 
complementar. 
 
Até porque esse trabalho acarreta a provocação do órgão fiscalizador estadual 
sobre algum equívoco ou lapso na sua função primária de fiscalizar o tributo. E 
permitir que o particular, alheio às responsabilidades próprias do exercício da 
função pública e sem nenhum comprometimento com o interesse da 
sociedade, realize esse serviço, pretendendo conduzir o modus operandi de 
outro ente da Federação, é arruinar de vez o sistema organizacional previsto 
na Carta Constitucional. 
 
Por todo o exposto, não encontra amparo legal o cometimento da função de 
revisar as DOT´s a terceiros, não ocupantes de cargos efetivos na 
Administração Municipal. 
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Apenas para reforçar o entendimento já construído, reproduzimos a Súmula nº 
13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, cuidando do tema, 
assim estatuiu: 
 

SÚMULA Nº 13 - Não é lícita a contratação pelas Prefeituras 
Municipais de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, para 
Revisão das Declarações para o Índice de Participação dos 
Municípios - DIPAMS, a qual deve ser feita por servidores públicos 
locais, valendo-se do auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda. 

 
Ressalte-se, por fim, que a função de revisar as DOT´s não requer 
conhecimentos especializados a ponto de não poder ser realizada por 
servidores, se não capacitados em razão da própria seleção pública, 
capacitados posteriormente por meio de cursos e orientação. 
Merece menção, aqui, que a SEFAZ-ES disponibiliza, em seu site, amplo 
acesso às normas e informações relativas ao cálculo do IPM, além de 
mecanismos de consulta e saneamento de dúvidas, à disposição dos 
Municípios, conforme notícia a seguir reproduzida: 

 
Acompanhamento mais fácil 
 
A partir da publicação do IPM provisório para 2012, o 
acompanhamento da apuração do IPM ficará mais fácil para as 78 
prefeituras do Espírito Santo. A Sefaz passa a disponibilizar em 
seu site - www.sefaz.es.gov.br - as informações relativas ao 
cálculo do índice - a consulta deve ser feita na área Arrecadação.  
(...) 
 
A novidade se torna possível graças ao esforço concentrado da 
Área de Apuração de IPM da Gerência de Arrecadação e Cadastro 
e dos desenvolvedores de sistemas da Gerência de Tecnologia da 
Informação da Sefaz. No site, as prefeituras poderão acessar os 
relatórios relativos ao IPM que antes eram impressos e retirados 
no prédio central da Fazenda, em Vitória. 
 
Esses relatórios têm grande importância para as prefeituras na 
avaliação de seus índices e, caso necessário, serão utilizados na 
solicitação de revisão à Sefaz.  
 
Na internet, também passarão a ser disponibilizadas informações 
sobre os recursos municipais, valor adicionado fiscal (VAF) 
referente a ação fiscal e operações de transporte prestadas por 
transportadores autônomos e empresas transportadoras de outros 
Estados, bem como relação de empresas usuárias de Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) cujas operações de aquisição de produção rural 
são inseridas pela Sefaz no Sistema e Controle das Operações de 
Produtor Rural (Sicop) para compor o VAF agrícola dos 
municípios. 
 
A disponibilização das informações na internet vem 
acompanhada de toda a legislação federal e estadual 
pertinente ao IPM, com ênfase à Portaria 11-R, publicada no 
Diário Oficial no dia 19 de agosto deste ano. A portaria define 
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as normas para apuração do IPM, assim como as regras para 
preenchimento e transmissão da Declaração de Operações 
Tributáveis (DOT) e para operacionalização do Sistema de 
Controle das Operações de Produtor Rural (Sicop). 
 
(...) "O que mudou é que agora elas estão disponíveis para 
consulta no site da Sefaz. Dessa forma, o acesso fica mais 
fácil e ágil para os servidores das Secretarias de Finanças 
dos municípios e o processo fica mais claro às prefeituras".  
 
No dia 4 de julho, a novidade foi apresentada a secretários de 
Finanças e técnicos das prefeituras municipais, em evento 
realizado pela Sefaz no auditório do Banestes. Na ocasião, eles 
puderam tirar dúvidas a respeito da apuração do IPM e sugerir 
modificações na portaria. 

 
Além de todo esse aparato, vários eventos de capacitação e orientação sobre o 
tema vêm sendo realizados pela SEFAZ-ES, inclusive nas dependências desta 
Corte de Contas, conforme se depreende das veiculações abaixo: 
 

Fazenda orienta municípios a receber maior repasse de ICMS 
20/08/2013- Palavras-chave: ipm; icms; receita estadual 
 
Todos os anos, o Estado reparte entre os 78 municípios capixabas 
25% da arrecadação de ICMS, imposto que em muitos casos 
representa a maior receita das prefeituras. Tendo em vista a 
importância desse repasse, a Secretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz) promove nesta quarta-feira (21) um encontro com prefeitos 
e secretários de Finanças de todo o Estado, a fim de orientá-los 
sobre como aumentar a participação na divisão do imposto.  
 
O evento está marcado para as 14 horas no Tribunal de Contas do 
Estado, na Enseada do Suá. (...) Foram convidados prefeitos e 
secretários dos 78 municípios.  
 
(...) serão abordados assuntos como mecanismos para os 
municípios aumentarem o Valor Adicionado Fiscal (VAF), uma das 
bases para o cálculo da divisão do ICMS; como é feita a 
conferência das Declarações de Operações Tributáveis (DOT); 
e o incentivo à apresentação correta da documentação junto aos 
contribuintes e à formalização das empresas. 
(http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.php?id=1574) 
 
............................................................................. 
 
Receita Estadual faz palestras sobre IPM 
15/04/2014- Palavras-chave: IPM; Receita Estadual 
 
A Receita Estadual vem realizando uma série de palestras a fim 
de orientar os municípios capixabas sobre como atuar junto aos 
contribuintes com vistas à apuração do IPM. Nesta quarta-feira 
(16), auditores da Gerência de Arrecadação e Cadastro (Gearc) da 
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) irão falar para 
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representantes de 14 municípios da Região Metropolitana e 
arredores a partir das 8h30, no auditório da Subgerência Fiscal 
Metropolitana (Sufis-M), na Glória, em Vila Velha. Os encontros já 
foram realizados este mês em Colatina, Linhares e Cachoeiro, 
abrangendo as cidades das regiões Noroeste, Nordeste e Sul. 
 
O Estado divide com as 78 prefeituras um quarto do total de ICMS 
arrecadado, conforme o Índice de Participação dos Municípios 
(IPM). (...)  
 
“É muito importante que as prefeituras enviem seus 
representantes. Nesses encontros, abordamos temas úteis para o 
desenvolvimento de ações que irão favorecer o alcance de um 
maior índice de participação, como os mecanismos para 
verificação do Valor Adicionado Fiscal (VAF), como deve ser feita 
a conferência das Declarações de Operações Tributáveis 
(DOTs) e o incentivo à prestação correta da documentação junto 
aos contribuintes e a importância da formalização das empresas. 
Essas palestras de orientação estão sendo realizadas desde o 
ano passado e a intenção da Secretaria da Fazenda é que os 
municípios vejam resultados já na apuração deste ano, cujo 
índice será aplicado em 2015”. 
(http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.php?id=1681) 
 

Ademais, há uma Recomendação (nº 001/2013 - Procedimento Preparatório nº 
024.12.13.127096-5) do Ministério Público Estadual, dirigida ao Município de 
Vitória, e consubstanciada, inclusive, em manifestação técnica desta Corte de 
Contas sobre o Município da Serra, entendendo pela ilegalidade da 
contratação de empresa terceirizada para revisar as DOT´s, senão vejamos: 

 
CONSIDERANDO que os Municípios, ao exercerem seu poder 
acompanhamento e fiscalização das receitas tributárias, deverão 
fazê-lo através de servidores públicos, nos termos do artigo 6º da 
Lei Complementar Federal nº 63/90; 
 
CONSIDERANDO que a competência para proceder à revisão das 
Declarações de Operações Tributáveis (DOT´s) é da autoridade 
administrativa, segundo artigo 149 do CTN; 
 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Vitória/ES 
publicou o edital de Tomada de Preços n. 01/2013, do tipo Técnica 
e Preço, visando a “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de auditoria fiscal/tributária para análise das 
declarações de obrigações tributárias (DOT´s), necessárias à 
apuração do índice de participação do Município de Vitória/ES, no 
produto da arrecadação do ICMS para o exercício de 2014, além 
da preparação das DOT´s dos contribuintes omissos e demais 
serviços pertinentes”; 
(...) 
 
CONSIDERANDO que o comando constitucional contido no art. 
37, inciso II, CF/88, somente permite à Administração Pública a 
terceirização lícita de atividades que não envolvam serviços 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br
http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.php?id=1681


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 386 

essenciais do Órgão ou Entidade, sendo ilícito qualquer outro tipo 
de terceirização que fuja ao escopo desta prerrogativa; 
 
CONSIDERANDO as orientações unânimes do TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO (Acórdão 71/2003 – Plenário), TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (Súmula nº 13) e do 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
(item 5.2 do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº RA-O 75/2012) 
sobre o tema; 
(...) 
 
RECOMENDA: 
(...) 
 
1 – a imediata atuação, dentro de suas esferas de competência, 
com vista a obstar/anular os efeitos do Edital de Tomada de 
Preços n. 001/2013, em razão de fortíssimos indícios de sua 
ilegalidade. 
 

No que concerne à economicidade, in abstrato, a alegação de que a 
contratação de empresas de consultoria/assessoria pelos Municípios no 
trabalho de revisar as DOT´s eleva a fatia daqueles no IPM não é suficiente 
para justificar o cometimento dessa função, essencial e própria da 
Administração, ao particular, por todos os motivos já expostos. 
 
A se pensar assim, justificar-se-ia a ingerência de particulares, contratados 
pelos entes federados beneficiários, em todos os casos de repartição tributária, 
direta ou por fundo participativo (IR, IPVA, IPI, etc.), com o pretexto de elevar a 
arrecadação, o que não possui qualquer sintonia com o ordenamento pátrio.  
 
Aliás, o mesmo raciocínio pode ser aplicado em qualquer caso de terceirização 
de atividades próprias de Estado e finalísticas do ente: não se pode abrir mão 
das suas funções primordiais com a justificativa de que são melhor exercidas 
pelo particular. Basta imaginar a União contratando empresas privadas para 
“revisar” as declarações de imposto de renda prestadas pelos contribuintes, 
com o objetivo de otimizar a identificação de possíveis equívocos ou 
sonegação e, com isso, aumentar a arrecadação, devassando a vida financeira 
de todos os cidadãos. Ou, ainda, os Tribunais de Contas “dividindo” a 
realização das suas auditorias com a Deloitte ou a PricewaterhouseCoopers, 
por exemplo, a fim de ampliar o número de fiscalizados e, dessa forma, ser 
mais eficiente. Tudo isso no lugar de incentivar e valorizar os seus próprios 
servidores e aparelhar melhor a sua estrutura. Seria a derrocada de todos os 
princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente o 
da continuidade do serviço público. 
 
Do exposto, temos a responder, quanto a item 1 deste Incidente de Prejulgado, 
pela impossibilidade de contratação de assessorias/consultorias de empresa 
privada para a recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, por 
constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração Pública, 
a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso 
público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo fiscal. Nesse sentido, 
entendemos por prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação. 
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Da mesma forma, em razão do posicionamento adotado no item 1, resta 
prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, possibilidade de a 
Administração Pública firmar contrato de êxito para a recuperação de créditos 
e, em caso positivo, admissibilidade da estipulação do pagamento em 
percentual da receita auferida, seja tributária ou não tributária. 
 
No que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da Orientação Técnica 
nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da necessidade de atualização de seu 
conteúdo, temos a esclarecer: 
 
A OT nº 01/97 foi elaborada pelo NOR (Núcleo de Orientação Técnica e 
Recursos), existente à época, cujas atribuições, atualmente, são exercidas por 
esta Secretaria.  
 
O referido instrumento teve por objeto “o exame da cláusula que diz respeito à 
remuneração, constante da minuta do contrato de auditoria das DOT’s da 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim”, e consistiu no seguinte: 

 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
 
Assunto: Análise sobre a cláusula “Remuneração” constante 
da minuta do contrato de auditoria das Declarações de 
Operações Tributárias – DOT’s – referente à Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Em cumprimento à determinação da Exma. Sra. Presidente desta 
Egrégia Corte de Contas, por força do que ficou decidido em 
reunião realizada em 27/8/97, no Gabinete de Sua Excelência, 
estamos elaborando a presente Orientação Técnica, cujo objeto 
versa sobre o exame da cláusula que diz respeito à remuneração, 
constante da minuta do contrato de auditoria das DOT’s da 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Com vistas a estabelecer critérios para a fixação do índice de 
participação de cada município, preceitua o inciso I, parágrafo 
único, art. 158 da Constituição Federal que, para tanto, três 
quartos, no mínimo na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias; e um quarto, de 
acordo com critério estabelecido em lei estadual. 
 
Objetivando colher informações para efetuar o referido cálculo, 
foram criadas as DOT’s – Declaração de Operações Tributárias. 
Estes documentos são enviados pelo Estado aos municípios para 
lá serem preenchidos pelos contribuintes. Após, são remetidos ao 
Órgão Estadual competente, servindo de base para se calcular a 
parcela referente a transferência de impostos (ICMS) do Estado 
para o Município. 
 
Tendo em vista a possibilidade de serem as DOT’s preenchidas de 
forma incorreta, as Prefeituras passaram a contratar firmas de 
auditoria privada, para proceder a revisão de tais documentos. 
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No caso da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
consta da cláusula segunda constante da minuta do contrato, 
como critério de remuneração a “proporção de 0,6% (seis décimos 
por cento) sobre os valorem que forem apurados a maior no Valor 
Adicionado pela contratada” (item 2.1). 
 
Reza ainda que “o valor a título da remuneração dos serviços 
(honorários) serão devidos se apurado aumento no Valor 
Adicionado Definitivo em relação ao Valor Adicionado Provisório 
do Município em função exclusiva dos trabalhos realizados” (item 
2.2) 
 
E o item 2.3 prescreve que “A remuneração será fixada sobre o 
incremento do valor adicionado apurado e não estará vinculada à 
arrecadação do ICMS...”. 
 
Conforme transcrição supra, o critério de remuneração ali utilizado 
tem como base de cálculo apenas a diferença entre o valor 
adicionado provisório e o valor adicionado definitivo, sobre a qual 
(diferença) incidirá a cifra de 0,6% (seis décimos por cento). 
 
Não há, na espécie, é importante ressaltar, incidência do aludido 
percentual sobre a receita (ICMS) ou de sua incrementação. 
 
Com efeito, o valor adicionado previsto no inciso I, Parágrafo 
único, art. 158 da Constituição Federal, utilizado como critério para 
cálculo do índice de participação dos municípios, não se confunde 
com receita (ICMS, no caso). 
 
De acordo com o disposto no § 1º, art. 3º da Lei Complementar 
Federal 63/90, “o valor adicionado corresponderá, para cada 
município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor 
das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil”. 
 
Em outras palavras, podemos dizer que, basicamente, o valor 
adicionado consiste no cálculo que é efetuado tendo como 
elemento ou componente o valor das operações referentes às 
entradas e saídas de mercadorias, bem como do valor das 
prestações de serviços, realizados por determinada empresa 
durante o ano civil. 
 
Portanto, conforme posta a redação da referida cláusula, não há 
que se falar em vinculação de imposto (vedação do art. 167, inciso 
IV, Constituição Federal), quando fixa o critério de remuneração 
da pretensa contratada com base na incidência de 0,6% (seis 
décimos por cento) sobre a diferença entre o valor provisório e o 
definitivo. 
 
Finalmente, quanto aos municípios que já celebraram contratos 
em desacordo com o entendimento aqui esposado, sugerimos que 
se adote o mesmo critério de remuneração constante da minuta do 
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contrato em exame, utilizando-se a mesma redação da cláusula 
segunda. 

 
De plano, é preciso registrar que a OT nº 01/97 já conta com 20 anos da sua 
elaboração e, como se depreende do seu próprio conteúdo, não só foi 
deflagrada de uma forma anômala em relação aos procedimentos desta Corte 
(a partir de uma “reunião” no Gabinete da Presidência), como se distanciou de 
todos os atos provenientes deste Tribunal, tanto à época, sob a vigência da Lei 
Complementar 32/93, quanto atualmente. 
 
Com efeito, prestar orientação técnica, em nenhum momento, seja em 1997 ou 
agora, em 2017, pode significar apreciar cláusula de um determinado contrato 
firmado por um Município, a fim de definir, por um instrumento normativo do 
Tribunal, a sua legalidade. Isso se aproxima da consultoria. Menos ainda se 
valer desse mesmo instrumento para determinar como deve ser a redação de 
cláusula equivalente (no caso, sobre a remuneração) nos contratos celebrados 
por outros Municípios. 
 
Vale lembrar que a OT nº 01/97 foi tratada por esta Corte com status de 
Consulta. De fato, nos termos da Decisão TC 1932/97, adiante reproduzida, a 
aprovação da referida orientação técnica tornou sem efeito o Parecer/Consulta 
TC-049/97: 

 
DECISÃO TC-Nº 1932/97 
 
PROCESSO: TC-2658/97 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
ASSUNTO: CONSULTA 
 
CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – TORNAR 
INSUBSISTENTE O PARECER/CONSULTA TC-049/97. 
 
DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 65ª sessão 
ordinária, tornar sem efeito o Parecer/Consulta TC-049/97, 
tendo em vista a aprovação da Orientação Técnica nº 01/97, 
que regulamenta a matéria. 

 
Curioso é que o Parecer/Consulta TC-049/97 tinha por ementa:  

 
O empenho, que deve ser por estimativa, será feito no exercício 
de 1997, correspondendo ao ano que irá ser celebrado o contrato, 
e desde que haja dotação orçamentária. 

 
Preceituava a LC 32/93, em seu artigo 1º, inciso XVII, que também competia ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo: 

 
XVII - decidir sobre consulta que lhe seja formulada pelos titulares 
dos Três Poderes, ou por outras autoridades, na forma 
estabelecida no Regimento Interno, a respeito de dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes a matéria de sua competência, 
sendo a resposta à consulta de caráter normativo, e 
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constituindo prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 
concreto; 

 
Ora, responder a dúvida sobre a aplicação de dispositivo legal ou regulamentar 
não é o mesmo que analisar cláusula contratual por instrumento de caráter 
normativo. Se assim o fosse, o Tribunal desvirtuaria completamente a sua 
missão de órgão fiscalizador de controle externo. 
 
Ademais, como já dito antes, a matéria relativa à contratação de empresa 
privada para a realização de revisão das Declarações de Operações 
Tributáveis – DOT´s é objeto de Consulta formulada a esta Corte pelo 
Município de Cariacica no TC 4007/2013, que, submetida a esta Secretaria, foi 
assim concluída: 

 
Por todo o exposto, opina-se, no mérito, pela impossibilidade de 
contratação, pelos Municípios, de consultoria/assessoria de 
empresa para realizar o serviço de revisão, ou qualquer outro 
desdobramento da atividade tributária, relativo às Declarações de 
Operações Tributáveis – DOT´s, por constituir terceirização de 
atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser 
realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo 
concurso público, e em atenção à garantia constitucional do sigilo 
fiscal. 

 
A referida Consulta, cuja manifestação desta Secretaria se deu em 2014, ainda 
não foi apreciada pelo Plenário deste Tribunal, embora já tenha Parecer do 
Ministério Público de Contas. Vale ressaltar que, dada a identidade com o tema 
proposto neste Incidente de Prejulgado, foram aqui reproduzidos os 
argumentos despendidos naquele processo. 
 
Assim, entendemos ser a apreciação da presente peça uma oportunidade para 
que o Tribunal possa reexaminar a matéria e se valer, nas decisões que 
porventura venha a tomar nos diversos processos a ela relacionados, de um 
instrumento muito mais atualizado e condizente com os procedimentos desta 
Corte. 
 
Do exposto, concluímos, quanto ao item 3, pela inviabilidade de aplicação da 
Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer de validade jurídica, bem como 
pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de Prejulgado em apreço. 
 
CONCLUSÃO 
 
Nesse sentido, concluímos: 

 
1) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de 

assessorias/consultorias de empresa privada para a 
recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, 
por constituir terceirização de atividade típica e essencial da 
Administração Pública, a ser realizada por servidores efetivos, 
aprovados no respectivo concurso público, e em atenção à 
garantia constitucional do sigilo fiscal. Desta feita, entendemos 
por prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 
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2) em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar 

prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, 
possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de 
êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da 
receita auferida, seja tributária ou não tributária;  
 

3)  no que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da 
necessidade de atualização de seu conteúdo, pela inviabilidade 
de aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer de 
validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do 
tema no Incidente de Prejulgado em apreço. 

 
É como, respeitosamente, nos manifestamos. 
 
Em 29 de março de 2017. 

1.7 12/05/2017: Ministério Público de Contas emite parecer pela impossibilidade 

jurídica de terceirização da administração tributária 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR,  

 
Processo TC:   6603/2015 
Assunto:  Incidente de Prejulgado  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de 
Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no 
inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual n.º 621/201273 e no inciso II 
do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n.º 451/200874, ante a completude 
da análise realizada pela competente Área Técnica, manifesta-se neste feito, 
anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica – 
IT 28/2017-1 (fl. 44/79), de lavra da Secretaria de Controle Externo de 
Recursos - SecexRecursos, cuja conclusão foi enunciada nos seguintes 
termos: 

CONCLUSÃO 

                                                 
73  Art. 55. São etapas do processo: 

[...] 
II – o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento Interno; 

74   Art. 3º Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições estabelecidas na Norma Interna do 
Ministério Público Especial de Contas: 
[...] 
II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que dispuser a Norma Interna do 
Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos processos administrativos 
internos; 
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Nesse sentido, concluímos: 

4) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação 
administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir 
terceirização de atividade típica e essencial da Administração 
Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no 
respectivo concurso público, e em atenção à garantia 
constitucional do sigilo fiscal. Desta feita, entendemos por 
prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

5) em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar 
prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, possibilidade 
de a Administração Pública firmar contrato de êxito para a 
recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja 
tributária ou não tributária;  

6)  no que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da 
necessidade de atualização de seu conteúdo, pela inviabilidade de 
aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer de 
validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do 
tema no Incidente de Prejulgado em apreço. 

Por derradeiro, com fulcro no inc. III75 do art. 41 da Lei 8.625/93, bem como no 
parágrafo único76 do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o 
direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da 
ordem jurídica. 

 

Vitória, 12 de maio de 2017. 

 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
Procurador Especial de Contas 

                                                 
75  Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na 

Lei Orgânica: 
III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação 
oral ou esclarecimento de matéria de fato; 

76  Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por 
intermédio de procurador regularmente constituído.  
Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do responsável 
e do interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei. 
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1.8 11/05/2017: Fórum das Carreiras Típicas de Estado – FOCATES requer seu 

ingresso como terceiro interessado no incidente de prejulgado  
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1.9 30/05/2017: Conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo admite o 

ingresso do FOCATES como terceiro interessado 

Decisão Monocrática 702/2017 

 

Assunto:                     Incidente de Prejulgado 

Suscitante: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Terceiro Interessado:  Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito 
Santo - FOCATES 

 

       DECM 

Versam os presentes autos sobre Incidente de Prejulgado suscitado pelo 
Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun no bojo da 
Representação constante do Processo TC 7156/2012, conforme Decisão 
Plenária TC 2144/2016 (fls. 04/05). 

A área técnica analisou a matéria sob questão na Instrução Técnica 28/2017 
(fls. 44/80), que foi integralmente acolhida pelo Ministério Público de Contas no 
Parecer 1544/2017 (fls. 83/84), da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron 
Carlos Gomes de Oliveira. 

Em 11 de maio de 2017, o Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito 
Santo - FOCATES protocolou pedido de ingresso nos presentes autos como 
terceiro interessado como representante das carreiras de auditoria fiscal 
tributária (Petição Intercorrente 36/2017 - fls. 89/127).  Para tanto, requer a 
juntada de documentação e solicita que os argumentos ali exarados sejam 
levados em consideração no julgamento dos presentes autos. 

Considerando a relevância da discussão acerca da possibilidade de 
contratação de assessorias para a recuperação de créditos, e o fato de que a 
decisão nos presentes autos pode ter efeitos sobre as atividades inerentes aos 
servidores públicos de carreira fazendária, DEFIRO a habilitação do Fórum das 
Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo - FOCATES como interessado 
no processo em questão. 

Tendo em vista que o ente já se manifestou nos presentes autos em defesa 
das prerrogativas dos servidores das carreiras de auditoria fiscal tributária, 
DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Fórum das Carreiras Típicas do Estado do 
Espírito Santo - FOCATES para ciência da presente decisão e 
acompanhamento quanto ao julgamento dos presentes autos, cuja data será 
devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da 
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado pela 
Resolução TC nº 262, de 13 de agosto  de 2013. 

À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Conselheiro Relator 
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1.10 31/05/2017: Conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo pede 

inclusão do prejulgado na pauta da sessão ordinária do dia 20/06/2017 

 

 

 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 406 

1.11 14/06/2017: Cheim Jorge Abelha Rodrigues Advogados Associados pede 

vista e cópia dos autos do prejulgado 
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1.12 20/06/2017: Conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo 

acompanha os posicionamentos da área técnica e do MPC-ES e apresenta voto 

pela impossibilidade jurídica de terceirização da administração tributária 

Assunto:                     Incidente de Prejulgado 

Suscitante: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Terceiro Interessado:  Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito 
Santo - FOCATES 

 

Exmº Senhor Presidente, 

Exmºs Senhores Conselheiros, 

Exmº Senhor Representante do Ministério Público Especial de Contas, 

 

VOTO 

 

1  RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre Incidente de Prejulgado suscitado pelo 
Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun no bojo da 
Representação constante do Processo TC 7156/2012, conforme Decisão 
Plenária TC 2144/2016 (fls. 04/05). 

Inicialmente, o presente Incidente de Prejulgado foi encaminhado ao Núcleo de 
Jurisprudência e Súmula, conforme determina o artigo 445, inciso III, do 
RITCEES, o qual elaborou o Estudo Técnico de Jurisprudência 04/2017 (fls. 
32/41), o qual concluiu: 

Pelo exposto anteriormente, conclui-se informando que foi 
certificada a existência de deliberações que abordam aspectos do 
tema objeto do prejulgado. 

No tocante ao questionamento do item 1, este Tribunal possui 
entendimento firmando na Orientação Técnica n. 01/1197, 
aprovada pela Decisão TC n. 1932/97, que conclui, ainda que 
indiretamente, pela possibilidade da contratação de 
assessorias/consultorias para a recuperação de créditos por 
meio da revisão de DOT, objetivando o incremento da quota 
parte do ICMS destinada aos Municípios. 

Ademais, vislumbra-se que esta possibilidade foi reconhecida no 
Acórdão TC 519/2016-Plenário, sob o fundamento de que os 
referidos serviços não tratam de atividades próprias de 
servidores públicos, inexistindo terceirização indevida do 
múnus indelegável da carreira de fiscalização e arrecadação. 

Observa-se, ainda quanto ao questionamento do item 1, que não 
foi certificada a existência de deliberação acerca da 
admissibilidade ou não da contratação direta por inexigibilidade de 
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licitação nestes casos. Vale dizer que no caso informado (Acórdão 
TC 519/2016-Plenário) houve a realização de licitação para 
concretização da referida contratação. 

No que tange ao item 2, também há entendimento firmando na 
Orientação Técnica n. 01/1997, aprovada pela Decisão TC n. 
1932/97, que admite a possibilidade de ser firmado contrato de 
êxito para a recuperação de créditos, inclusive com a estipulação 
do pagamento em percentual da receita auferida. 

Vale dizer que esta possibilidade foi reconhecida nos Acórdãos 
TC 028/2005, 1004/2004-Plenário e TC 519/2016-Plenário. 

Registra-se que a OT n. 01/1997 e os casos analisados pelo 
Plenário trataram da recuperação de receita tributária. Não foi 
certificada a existência de deliberação desta Corte em caso de 
receita não tributária. 

No que tange ao questionamento suscitado no item 3, vislumbra-
se que este Tribunal tem reconhecido a vigência da Orientação 
Técnica n. 1/1997, haja vista que esta foi utilizada com 
fundamento de decisão nos Acórdãos TC 028/2005, 1004/2014-
Plenário e TC 519/2016-Plenário. 

Em seguida, a área técnica analisou a matéria sob questão na Instrução 
Técnica 28/2017 (fls. 44/80), que foi integralmente acolhida pelo Ministério 
Público de Contas no Parecer 1544/2017 (fls. 83/84), da lavra do 
Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, concluindo nos 
seguintes termos: 

1) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação 
administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir 
terceirização de atividade típica e essencial da Administração 
Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no 
respectivo concurso público, e em atenção à garantia 
constitucional do sigilo fiscal. Desta feita, entendemos por 
prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

2) em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar 
prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, 
possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito 
para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da 
receita auferida, seja tributária ou não tributária;  

3) no que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da 
necessidade de atualização de seu conteúdo, pela inviabilidade 
de aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer de 
validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do 
tema no Incidente de Prejulgado em apreço. 

Em 11 de maio de 2017, o Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito 
Santo - FOCATES protocolou pedido de ingresso nos presentes autos como 
terceiro interessado como representante das carreiras de auditoria fiscal 
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tributária (Petição Intercorrente 36/2017 - fls. 89/127).  Para tanto, requereu a 
juntada de documentação e solicitou que os argumentos ali exarados fossem 
levados em consideração no julgamento dos presentes autos. Mediante a 
Decisão Monocrática 702/2017 (fls. 129/130), foi deferida a habilitação do 
Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo - FOCATES como 
terceiro interessado no processo em questão. 

É o relatório. 

 

2  Fundamentação 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se 
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados 
todos os trâmites legais e regimentais. 

Inicialmente, ressalto que os argumentos de defesa das prerrogativas dos 
servidores públicos das carreiras de auditoria fiscal tributária arguidos pelo 
FOCATES já foram objeto de análise pela área técnica na Instrução Técnica 
28/2017 e corroborados pelo Ministério Público de Contas no Parecer 
1544/2017. Considerando, ainda, que a conclusão dos presentes autos é de 
suma importância para o deslinde de vários processos em tramitação nesta 
Corte de Contas, inclusive diversos com análise prioritária, entendo não haver 
necessidade de reenvio dos autos à área técnica e ao douto Órgão Ministerial 
para análise dos documentos encaminhados pelo FOCATES. 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 
Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação 
exarada na Instrução Técnica 28/2017 (fls. 44/80), que aqui se transcreve: 

DO MÉRITO 

Inicialmente, cumpre trazer à baila os dispositivos que tratam do 
Incidente de Prejulgado nos instrumentos normativos desta Corte. 

Assim, dispõe o artigo 174, da Lei Complementar 621/2012: 

Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, poderá o 
Plenário, mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a 
interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da 
administração, reconhecida a relevância da matéria de direito e 
sua aplicabilidade de forma geral, observada a forma 
estabelecida no Regimento Interno.  

Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o 
Conselheiro ou Auditor que suscitar a matéria.  

Da mesma forma, estabelecem os artigos 348 a 355, do 
Regimento Interno deste Tribunal: 

Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da 
matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o 
Plenário poderá pronunciar-se sobre a interpretação de 
qualquer norma jurídica ou procedimento da Administração. 
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§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de 
prejulgado Conselheiro, Auditor ou Ministério Público junto ao 
Tribunal.  

§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de 
prejulgado deverão ser submetidos à audiência do Ministério 
Público junto ao Tribunal, quando não for o proponente.  

Art. 349. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro que 
propuser o incidente de prejulgado, sendo sorteado, 
imediatamente após a proposição, outro Conselheiro para 
relatar a matéria.  

Art. 350. Uma vez admitido pelo Plenário, o incidente de 
prejulgado será processado em autos apartados e 
encaminhado ao Relator, que poderá determinar a remessa do 
processo ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os fins do 
disposto no art. 445, inciso III, deste Regimento, e, após, à 
unidade técnica competente para manifestação, no prazo de 
quinze dias.  

Parágrafo único. O Relator remeterá ao Ministério Público 
junto ao Tribunal para manifestação, no prazo de quinze dias. 

 Art. 351. O Relator do incidente deverá apresentar seus 
fundamentos até a segunda sessão ordinária subsequente à 
devolução dos autos pelo Ministério Público junto ao Tribunal, 
salvo se a complexidade da matéria indicar a necessidade de 
dilação do prazo, que não poderá ultrapassar a quarta sessão 
ordinária.  

Art. 352. Proferido o julgamento do incidente pelo Plenário, 
observado o quorum qualificado previsto no art. 180 da Lei 
Orgânica do Tribunal, os autos serão devolvidos àquele que 
suscitou a matéria incidental, para apreciação do mérito do 
processo.  

§ 1º O julgamento que deliberar sobre o incidente processual 
solucionará a questão levantada, constituindo prejulgado 
vinculante aos demais casos submetidos ao Tribunal.  

§ 2º Dirimida a questão, os respectivos autos serão apensados 
ao processo em que se originou o incidente.  

Art. 353. O prejulgado poderá ser revogado ou reformado 
sempre que o Tribunal, pronunciando-se em tese, firmar nova 
interpretação, hipótese em que a decisão fará expressa 
remissão à reforma ou revogação. 

Art. 354. Somente pela maioria absoluta dos Conselheiros 
poderá o Tribunal estabelecer, reformar ou revogar prejulgado.  

§ 1º Os prejulgados serão numerados e estabelecidos por meio 
de acórdão, com publicação no órgão oficial e no sítio 
eletrônico do Tribunal, fazendo-se as remissões necessárias à 
identificação do processo em que se originou.  
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§ 2º A invocação do prejulgado será feita pelo seu número 
correspondente, com a indicação do processo que o originou.  

§ 3º Compete à Secretaria Geral das Sessões numerar os 
prejulgados em sequência bem como fazer as remissões 
necessárias à identificação do processo em que se originou o 
prejulgado e mencionar, inclusive, o respectivo número do 
acórdão.  

Art. 355. O prejulgado tem caráter exclusivamente normativo e 
será aplicado sempre que invocado no exame processual.  

Busca-se, portanto, com tal incidente processual, definir o sentido 
e o alcance de determinada norma jurídica ou procedimento 
administrativo de aplicabilidade geral, de relevância reconhecida, a 
fim de constituir normativo vinculante para outras situações 
equivalentes apreciadas pela Corte, nas quais seja invocado. 

No caso em apreço, a matéria envolve questionamentos sobre a 
regularidade do contrato de risco para a recuperação de créditos, 
do pagamento fixado em percentual do incremento da receita, da 
terceirização da atividade tributária e da contratação direta por 
inexigibilidade de licitação, nos termos do Voto do Conselheiro 
suscitante.  

Tais questões foram levantadas incidentalmente no bojo de 
Representação subscrita pelos auditores de controle externo da 5ª 
SCE desta Corte de Contas, com vistas a apurar indícios de 
irregularidades nos procedimentos de contratação de empresa 
privada para a prestação de serviços de assessoria tributária e 
fiscal. 

Nessa esteira, deverão ser respondidas as seguintes indagações: 

1. possibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias para a recuperação de 
créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

2. possibilidade de a Administração Pública firmar 
contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em 
caso positivo, admissibilidade da estipulação do 
pagamento em percentual da receita auferida, seja 
tributária ou não tributária; 

3. eficácia geral da Orientação Técnica n. 1/1997 e, em 
caso afirmativo, necessidade de atualização de seu 
conteúdo. 

De plano, torna-se necessário um breve introito a partir do viés 
constitucional do tema proposto. 

A Constituição Federal estabelece as normas gerais de Direito 
Tributário, definindo a competência de cada ente estatal para a 
instituição e fiscalização de tributos. 
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Pode-se dizer, então, que “a competência tributária é a habilidade 
privativa e constitucionalmente atribuída ao ente político para que 
este, com base na lei, proceda à instituição da exação tributária”77.  

Ou, ainda, no dizer de Roque Antônio Carrazza78, “a possibilidade 
de criar, in abstrato, tributos, descrevendo, legislativamente, suas 
hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos 
passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas”. 

Acrescenta Eduardo Sabbag79 que: 

A competência tributária é indelegável, intransferível, inalterável 
e irrenunciável, uma vez que admitir a delegação de 
competência para instituir um tributo é admitir que seja a 
Constituição alterada por norma infraconstitucional. 

(...) 

A competência tributária é política e indelegável (art. 7º, caput, 
CTN), não se confundindo com a capacidade tributária ativa, 
que é “administrativa e delegável”. 

A distinção feita por boa parte da doutrina entre competência 
tributária e capacidade tributária ativa se justifica pelo disposto no 
artigo 7º, do Código Tributário Nacional, verbis: 

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição 
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar 
leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 
tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito 
público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da 
Constituição. 

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios 
processuais que competem à pessoa jurídica de direito público 
que a conferir. 

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido. 

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de 
arrecadar tributos. 

Vê-se, portanto, que a transferência ou o compartilhamento das 
funções de arrecadar e fiscalizar tributos a outra pessoa jurídica 
de direito público não constitui delegação da competência 
tributária para sua instituição, esta sim indelegável. 

Mas tais atribuições, é bom frisar, devem ser cometidas a outra 
pessoa política, igualmente submetida às normas e princípios do 
Direito Administrativo e norteada pelo interesse público, não a 

                                                 
77  SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. – 5ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013; p. 389. 
78  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros 

Editores Ltda., 2012; p. 567. 
79  Opus cit.; p. 391. 
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particulares. E, nesse ponto, embora uma primeira leitura possa 
levar a entendimento contrário, o § 3º não é uma exceção. 

Com efeito, adverte Hugo de Brito Machado que o enunciado do § 
3º constitui “simples função de caixa, que hoje é atribuída aos 
estabelecimentos bancários”, não se confundindo com a função 
arrecadatória propriamente dita, que consiste na exigência do 
crédito tributário. 

No mesmo sentido, preleciona Kiyoshi Harada80: 

Nem se argumente com o § 3º desse artigo que exclui a função 
de arrecadar tributos do conceito de delegação de 
competência, pois, está claro que essa norma está se referindo 
à arrecadação de tributo pago voluntariamente nas redes 
bancárias, que funcionam como extensão dos cofres públicos. 

 

A propósito, decidiu o Tribunal de Contas da União: 

DECISÃO Nº 1.704/2002 TCU - Plenário 

1. Processo TC 016.084/2001-0 

2. Classe de Assunto: III - Consulta 

3. Interessado: Aécio Neves (Presidente) 

4. Órgão: Câmara dos Deputados 

5. Relator: MINISTRO UBIRATAN AGUIAR 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Semag e 3ª Secex 

8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator, DECIDE: 

8.1. conhecer da presente consulta, com fundamento no art. 1º, 
XVII, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 216 do Regimento Interno do 
TCU; 

8.2. responder à Presidência da Câmara dos Deputados que: 

a) conforme pesquisa na jurisprudência dos Tribunais Superiores e 
do TCU, o tema “terceirização de cobrança de tributos” ainda não 
foi submetido ao crivo desses órgãos; 

b) não se impõe a realização de licitação para o cometimento a 
instituições bancárias das funções de arrecadação (função de 
caixa); 

c) a contratação de serviços técnicos de informática para 
desenvolvimento de software, regra geral, sujeita-se ao regime de 
licitação, sendo admitida, excepcionalmente, a inexigibilidade de 
licitação, somente se as peculiaridades e a natureza do serviço 
conferirem-lhe uma singularidade que requeira a contratação de 

                                                 
80  In Terceirização de serviço de cobrança da dívida ativa. Disponível em: 

http://www.haradaadvogados.com.br/publicacoes/Diversos/296.pdf.  
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empresa ou profissional específico, inviabilizando, assim, a 
competição para sua aquisição; 

d) delegar cobrança de créditos tributários não pagos a 
pessoa de direito privado vai de encontro ao disposto no art. 
7º do Código Tributário Nacional, que prevê a delegação desta 
função exclusivamente à pessoa de direito público, 
destinando ao particular unicamente a atribuição de 
arrecadar; 

[...] 

Percebe-se, do exposto, que a atividade tributária constitui serviço 
típico e essencial da Administração Pública, ensejando funções 
próprias de Estado, não atribuíveis aos particulares, vez que 
resultantes da competência constitucionalmente deferida somente 
aos entes políticos, e que, portanto, deve ser exercida por 
servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público 
para compor o quadro permanente do órgão fiscalizador. 

Sentencia tal entendimento o disposto no artigo 37, inciso XXII, da 
Constituição Federal, que segue: 

Art. 37. (...) 

(...) 

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais 
do funcionamento do Estado, exercidas por servidores de 
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, 
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (grifos da IT) 

A exigência do concurso público constitui garantia constitucional 
de isonomia e impessoalidade no acesso aos cargos e empregos 
da Administração, por meio da aferição imparcial dos 
conhecimentos técnicos necessários ao exercício das respectivas 
funções. 

Busca a composição de um quadro permanente de profissionais 
aptos a realizarem as atividades próprias do órgão ao qual se 
vinculam e que, por integrarem a estrutura organizacional do ente 
público, não devem ser realizadas por terceiros alheios à máquina 
administrativa. 

No mesmo sentido, pronuncia-se o Supremo Tribunal Federal: 

Tal situação não abrange aqueles serviços permanentes que 
estão ao cargo do Estado nem aqueles de natureza previsível, 
para os quais a Administração pública deve alocar, de forma 
planejada, os cargos públicos para isso suficientes, a serem 
providos pela forma regular do concurso público, sob pena de 
desídia e ineficiência administrativa. (ADI 890/DF, Min. Relator 
Maurício Corrêa, julgamento em 11/09/2003, DJ de 
06/02/2004) 
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E acentua também o Tribunal de Contas da União: 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA 
OUVIDORIA. CRA/PR. IRREGULARIDADES NA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUSPEITA 
DE DESVIO DE RECURSOS PARA CAMPANHAS 
POLÍTICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
RELATIVOS À SEGUNDA IRREGULARIDADE NOTICIADA. 
INSPEÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA. 
INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO DO ADVOGADO 
CONTRATADO EM LICITAÇÃO PROMOVIDA. 
TERCEIRIZAÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. AUDIÊNCIA 
DOS GESTORES. OITIVA DO ADVOGADO CONTRATADO. 
REJEIÇÃO PARCIAL DAS JUSTIFICATIVAS. 
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO 
DE MULTA A UM DOS GESTORES. DETERMINAÇÕES. 
CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 

[...] 

28. A última questão debatida nestes autos refere-se à 
terceirização indevida de atividades essenciais, permanentes e 
contínuas do Conselho mediante a contratação de prestação 
de serviços advocatícios. 

29. Os responsáveis contestaram o questionamento 
afirmando que as atividades desempenhadas pelo advogado 
contratado tinham caráter acessório, não se caracterizando 
como atividade-fim do conselho, ou seja, fiscalização do 
exercício da profissão. 

30. Já a Secex/PR entendeu que as atividades constantes 
do contrato firmado com o Sr. Heitor Wolff Júnior identificavam-
se com aquelas exercidas por advogado integrante do quadro. 
Consequentemente, foi proposto fixar-se o prazo de 30 dias 
para que o CRA/PR adotasse providências para a realização 
de concurso público. 

31. Diante dos argumentos reunidos, penso que assiste 
razão à unidade técnica. 

32. No rol das atribuições do advogado contratado pelo 
CRA/PR, constam atividades de cunho estratégico como o 
acompanhamento das reuniões do Conselho (vide precedente 
no Acórdão 712/2007-Plenário), bem como atribuições 
precipuamente vinculadas à atividade-fim, como a atuação 
junto ao setor de fiscalização. Igualmente, as atividades de 
cobrança de anuidades e de sanções impostas estão 
indissoluvelmente ligadas ao exercício e à eficácia da missão 
institucional do conselho.  

33.  Ademais, a abrangência das atividades jurídicas 
contratadas, que compreendem serviços na esfera judicial, 
instauração, acompanhamento e recursos em processos 
administrativos em geral, participação em reuniões e 
respostas a consultas informais, indica que não se tratam 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 416 

de serviços excepcionais ou eventuais, mas serviços 
intrinsecamente ligados ao dia-a-dia das atividades do 
CRA/PR. 

34. Por considerar que as atividades objeto do contrato 
não se caracterizam como acessórias, acolho a proposta 
de determinar ao CRA/PR que adote as providências 
cabíveis para realização de concurso público para 
provimento do quadro. Contudo, proponho a fixação do prazo 
de 90 dias, tendo em vista que as tratativas para a realização 
deste tipo de certame envolve uma série de medidas 
complexas, incluindo o levantamento de vagas necessárias, 
bem assim a licitação e a contratação da entidade promotora 
do evento. 

35. Quanto às alegações de teor econômico esboçadas 
pelos responsáveis, faço remissão à análise desenvolvida pela 
unidade técnica, que concluiu pela viabilidade econômica da 
contratação de advogado mediante concurso público (itens 
II.21/22 do relatório supra). 

36. Feitas as ponderações pertinentes, cumpre a esta Corte 
considerar esta representação, no mérito, parcialmente 
procedente. 

 Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove 
o acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

ACÓRDÃO Nº 8419/2011 – TCU – 1ª Câmara 

 

1. Processo TC-012.243/2010-8.  

2. Grupo I – Classe VI – Assunto: Representação.  

3. Responsáveis: Gilberto Serpa Griebeler, Presidente do 
CRA/PR nos períodos 14/01/2005 a 14/01/2007 e a partir de 
15/01/2009 (CPF 112.297.649-68); Sérgio Pereira Lobo, 
Presidente do CRA/PR no período de 15/01/2007 a 14/01/2009 
(CPF 111.371.429-87). 

3.1. Interessado: Heitor Wolff Júnior, advogado contratado pelo 
CRA/PR (CPF 171.816.239-15). 

4. Unidade: Conselho Regional de Administração do Paraná 
(CRA/PR). 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade: Secex/PR. 

8. Advogados constituídos nos autos: Flávio Ribeiro Bettega 
(OAB/PR 20.657); Guilherme Moreira Rodrigues (OAB/PR 
10.208). 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação 
formulada pela Secex/PR com base em manifestação da 
Ouvidoria relatando possíveis irregularidades na contratação 
de advogado para representar o Conselho Regional de 
Administração do Paraná (CRA/PR) e a suspeita de desvio de 
recursos para campanhas políticas; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em sessão de 1ª Câmara, em: 

[...] 

9.4. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, determinar ao 
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA/PR) que: 

9.4.1. adote, no prazo 90 dias contados a partir da ciência 
desta deliberação, as medidas necessárias ao exato 
cumprimento do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 
promovendo a realização de concurso público para o 
provimento de cargo efetivo para exercer as funções de 
advogado junto ao CRA/PR;  

[...] 

Assim, sendo a atividade tributária, em seus vários 
desdobramentos, inerente ao Poder Público e absolutamente 
imprescindível à “sobrevivência” do ente político, deve ser 
exercida por seus próprios agentes, sobre quem, inclusive, detém 
comando hierárquico e disciplinar. 

A respeito do cometimento desenfreado a particulares de funções 
próprias de Estado, bem adverte Harada81: 

A febre da terceirização, ultimamente, tomou conta do país em 
nome da redução de custos operacionais das empresas, 
atingidas por um prolongado quadro recessivo, sem 
perspectivas de reversão a curto e a médio prazos. [...] 

O pior é que essa mania está invadindo o setor público, por 
incompetência ou má vontade do administrador na condução 
correta e eficiente do serviço público. Administradores 
incautos, atraídos pelo mito da agilidade e da 
informalidade do setor privado, vêm abrindo mão de 
prerrogativas próprias do Estado, ao arrepio de normas 
constitucionais em vigor. [...] 

    É bastante preocupante a tendência de nossos 
governantes de procurar responder às deficiências e às 
falhas no serviço público com reformas, mudanças, 
modificações sem se preocupar em analisar as suas 
causas e sem vontade de trabalhar e produzir com o que já 
existe, investindo e melhorando a estrutura de órgãos 
públicos tradicionais. [...] 

Recentemente, a imprensa registrou as tratativas que o 
Município de São Paulo estaria fazendo para retirar de seu 

                                                 
81 Opus cit. 
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órgão institucional, a Procuradoria Geral do Município, a 
incumbência de promover a cobrança da dívida ativa, 
entregando esse serviço de cobrança aos escritórios 
particulares. [...] Pergunta-se, por que desprezar a longa 
experiência do Departamento Fiscal da PGM? Por que não 
dotar aquele departamento com os recursos materiais à 
altura das necessidades atuais, para melhor 
aproveitamento da capacidade profissional dos 
procuradores especializados? [...] 

Feitos esses esclarecimentos preliminares cumpre enfocar a 
matéria sob o ponto de vista jurídico, demonstrando a total 
impossibilidade de ser terceirizado o serviço público pretendido. 

[...]  

Cabe à Procuradoria Geral do Município, instituição 
permanente, na forma do art. 87 da LOMSP, promover 
privativamente a inscrição e cobrança da dívida ativa. Ainda 
que a inscrição da dívida ativa pudesse, mediante modificação 
do dispositivo da LOMSP, ser atribuída a outro órgão municipal 
(nunca à entidade privada) a sua cobrança não poderia 
prescindir de atuação da PGM por meios de seus 
procuradores, que são os legítimos representantes judiciais do 
Município. 

[...]    

Terceirizar o serviço de cobrança da dívida ativa no Município 
de São Paulo, portanto, seria incorrer em inconstitucionalidade 
por implicar afronta ao art. 12, II do CPC, único dispositivo legal 
aplicável à espécie, com automático afastamento de toda e 
qualquer legislação local em contrário. Outrossim, essa 
terceirização violaria, também, o princípio da indelegabilidade 
do serviço público essencial, regulado pelo art. 7º e parágrafos 
do CTN. [...] Claríssimo está a perda de eficiência e o risco 
a que fica exposto o Poder Público, como decorrência da 
sujeição do serviço público essencial e permanente às 
vicissitudes das atividades desenvolvidas por 
profissionais da iniciativa privada, sobre os quais a 
Administração não detém o poder de controle funcional e 
hierárquico.  

Vale destacar que este Tribunal já partilhou do mesmo 
entendimento, no Acórdão TC 1122/2015, acolhendo Voto do 
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator do 
feito, consistente em Tomada de Contas Especial convertida de 
Representação ofertada pela Juíza da Vara de Feitos da Fazenda 
Pública, também do Município de Marataízes, em que foram 
apurados indícios de irregularidades referentes à contratação de 
empresa privada para a prestação de serviços de levantamento e 
recuperação de créditos relativos ao PASEP e a contribuições 
pagas ao INSS (TC 8010/2013), a partir dos seguintes 
argumentos: 
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Quanto a esse fato, os gestores alegaram que, embora a 
questão tivesse sido regulamentada, ainda assim havia óbices 
à compensação tributária. No entanto, o corpo técnico bem 
asseverou que não foi demonstrada qualquer tentativa 
prévia administrativa ou judicial, frustrada ou não, tida por 
parte da Municipalidade no sentido de buscar a restituição 
ou a compensação de valores antes de realizar a licitação. 

Inicialmente, cumpre-me esclarecer que, por meio dos serviços 
contratados, a Prefeitura de Marataízes pretendeu a 
compensação de créditos tributários decorrentes do pagamento 
de contribuição previdenciária recolhida ao INSS sobre a 
remuneração dos exercentes de mandato eletivo não 
vinculados a regime próprio de previdência social.  

Tal cobrança teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 
351.717-1–Paraná, ensejando a suspensão pelo Senado 
Federal da execução da alínea h, do inciso I, do art. 12, da Lei 
Federal 8.212/91, que previa a incidência do tributo (Resolução 
26/2005).  

Diante desse fato, o Ministério da Previdência Social expediu a 
Portaria MPS 133/2006, determinando o cancelamento e a 
retificação dos débitos oriundos da dita contribuição (art. 2º), 
bem como autorizando a compensação / restituição mediante a 
retificação de Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social, observando-se o prazo 
prescricional previsto em lei (art. 4º).  

Chamo a atenção para o fato de que, em nenhum momento, o 
Órgão Previdenciário condicionou a devolução ou a 
compensação de valores à interposição de ação judicial ou, 
mesmo administrativamente, à representação por advogado ou 
mesmo, não houve qualquer tentativa prévia e infrutífera da 
municipalidade em reaver os valores por seus próprios meios.  

[...] 

Insta, também, esclarecer que a Municipalidade, ainda que 
não contasse com servidores efetivos nos quadros de sua 
Procuradoria como aduziu a tese de defesa, dispunha de 
assessoria jurídica formada sob o vínculo comissionado, 
além de contar com setor administrativo/financeiro que 
poderia conferir o suporte necessário à empreitada e 
apurar, nos registros e em folhas de pagamento passadas, 
o montante recolhido a título de contribuição 
previdenciária dos exercentes de mandato eletivo 
municipal.  

Assim, corroboro os termos da manifestação técnica, pois, 
ainda que a defesa tenha pretendido demonstrar que os 
serviços contratados denotavam especialização ou 
complexidade, não teve êxito em fazê-lo, em especial por que 
remanesceu aos gestores justificar a incapacidade ou 
incompetência do seu quadro próprio de pessoal para 
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atender ao claro e sucinto procedimento proposto pela 
Portaria MPS 133/2006.  

[...] 

No mesmo sentido se manifestou o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, no julgado abaixo: 

A C Ó R D Ã O (Publicado em 12/04/2013) 

TC-000105/014/09 – Recurso ordinário.  

Recorrente: Paulo César Neme (Prefeito do Município de 
Lorena).  

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Lorena e 
FINBANK Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., 
objetivando a prestação de serviços técnicos jurídicos de 
consultoria e assessoria jurídica e administrativa com a 
finalidade de propor medidas judiciais/administrativas 
consistentes em levantamento de dados e documentos, 
apuração e recuperação administrativa ou judicial de 
pagamentos a maior ou indevidos, efetuados ao INSS.  

Responsável: Paulo César Neme (Prefeito à época).  

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o acórdão 
da e. Primeira Câmara, que julgou irregulares a inexigibilidade 
licitatória e o contrato, acionando o disposto no artigo 2º, 
incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, aplicando 
ao responsável, pena de multa no valor equivalente a 300 
UFESP’s, nos termos do artigo 104, inciso II, da mencionada 
Lei. Acórdão publicado no D.O.E. de 08-12-12.  

 

Ementa: Recurso Ordinário. Inexigibilidade de licitação. 
Contratação de serviços de assessoria administrativa e jurídica 
para recuperação de créditos. Infração ao inciso II do artigo 37 
da Constituição Federal. Sanção pecuniária suficientemente 
fundamentada. Conhecido e não provido.  

Voto  

TC-000105/014/09  

Em que pese o esforço despendido pelo recorrente, as razões 
recursais não merecem prosperar. 

O objeto do contrato em exame não é o simples patrocínio de 
causas judiciais, que tem sido considerado legítimo por 
decisões desta Corte, mas de assessoria para recuperação 
de créditos, atividade que deve ser desenvolvida 
rotineiramente pelo próprio corpo de servidores 
municipais, e não transferida a terceiros através de 
contrato administrativo.  

Não há escusas para a administração pública se socorrer 
do mercado para a contratação de serviços de alçada da 
própria administração, como o de recuperação de créditos. 
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Inclusive, conforme já destacado na decisão recorrida, pode-se 
aplicar, por analogia, o entendimento contido na Súmula nº 13 
deste Tribunal, que condena a contratação de terceiros, pelas 
Prefeituras, para revisão das Declarações para o Índice de 
Participação dos Municípios, uma vez que esta deve ser feita 
pelos servidores públicos locais.  

Nesse sentido, bastante esclarecedor o voto já citado pela SDG 
à fl. 319 dos autos, proferido no TC-31.627/026/10 pelo e. 
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues em sede de exame 
prévio de edital e acolhido pelo Tribunal Pleno na sessão de 
8/12/10, cujo trecho de interesse segue transcrito:  

“Igualmente inaceitável a pretensão de se transferir a 
particulares (...) atividades inerentes à Administração Pública, a 
serem desenvolvidas direta e rotineiramente por servidores 
municipais.  

Pretende a Administração de Laranjal Paulista (...) o 
„recolhimento de ISSQN das instituições financeiras que 
prestam serviços no Município (...) e o levantamento e 
qualificação de valores junto às instituições financeiras e 
prestadoras de serviços, a título de restituição administrativa e 
judicial do ISSQN devido‟.  

A rotineira apuração e posterior arrecadação de créditos 
fiscais (ISSQN), nas esferas administrativa e judicial, 
devem ser habitual e permanentemente realizadas pela 
Administração municipal, que deverá valer-se, para tanto, 
de seu quadro de servidores.  

 

Do mesmo modo a atividade descrita no Anexo IV, pleiteando o 
„levantamento revisional das retenções efetuadas pelo INSS na 
cota do FPM do município visando à cessação da retenção de 
tais valores efetuados pelo INSS bem com a devolução dos 
valores retidos indevidamente a tal título‟.  

Este caso assemelha-se à contratação de terceiros para 
revisão das DIPAMS (...), há tempos recusada por esta Corte e 
responsável pela edição da Súmula 13, determinando que a 
referida revisão seja feita por servidores públicos locais, 
valendo-se do auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda.” 

Há que se considerar, ademais, o dever de sigilo a que se 
sujeitam todos os agentes que manejam documentos fiscais, 
consoante o artigo 198, do Código Tributário Nacional: 

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de 
seus servidores, de informação obtida em razão do ofício 
sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 
seus negócios ou atividades.  
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§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos 
previstos no art. 199, os seguintes:  

I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da 
Administração Pública, desde que seja comprovada a 
instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na 
entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito 
passivo a que se refere a informação, por prática de infração 
administrativa.  

§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da 
Administração Pública, será realizado mediante processo 
regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à 
autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a 
transferência e assegure a preservação do sigilo.  

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:  

I – representações fiscais para fins penais;  

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;  

III – parcelamento ou moratória. 

Nesse diapasão, ensina Ricardo Alexandre82: 

Consoante analisado, as autoridades fiscais, no exercício de 
suas elevadas atribuições, têm acesso a informações 
privilegiadas sobre a situação econômica ou financeira do 
sujeito passivo e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios ou atividades. 

A contrapartida ao conhecimento das informações é o dever de 
mantê-las em sigilo, sob pena de responsabilização 
administrativa, cível e criminal. (grifos da IT) 

Porém, mais do que um dever do agente, o sigilo fiscal encerra 
uma garantia constitucional, sobre a qual se perderá totalmente o 
controle e o respeito, se se permitir que terceiros, completamente 
estranhos à Administração, e movidos por interesses particulares, 
quase sempre econômicos, tenham acesso a esses dados. 

Especificamente no que concerne às Declarações de Operações 
Tributáveis (DOT’s), que constituem o cerne da Orientação 
Técnica nº 01/1997 deste Tribunal, temos a acrescentar: 

Consoante o artigo 155, inciso II, da Carta Magna, cabe aos 
Estados e ao Distrito Federal a instituição do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. 

Conquanto detenha a titularidade sobre o referido tributo, em 
razão do modelo constitucional adotado em nosso ordenamento, 
parte da receita do ICMS auferida pelo Estado deve ser destinada 

                                                 
82 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. – 7 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; 2013; p. 512. 
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aos Municípios, nos termos do artigo 158, inciso IV, abaixo 
transcrito:  

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

(...) 

IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

É a chamada repartição tributária, pela qual os entes federados 
“maiores” entregam parcela da receita arrecadada aos entes 
“menores”, no intuito de tornar realizável a autonomia financeira 
apregoada constitucionalmente e essencial ao Federalismo. 

Esclarece Ricardo Alexandre83 sobre a matéria que: 

Para atingir a autonomia financeira necessária à efetividade do 
poder de auto-organização e normatização, autogoverno e 
autoadministração, o legislador constituinte brasileiro se utilizou 
de duas técnicas de repartição de renda: a atribuição de 
competência tributária própria (discriminação por fonte) e a 
participação dos entes menores na receita arrecadada pelos 
entes maiores (discriminação por produto). 

No caso do ICMS, a apuração desse quantum devido aos 
Municípios, cujo cálculo compõe o chamado Índice de Participação 
Municipal (IPM), se dá segundo os critérios definidos, de forma 
geral, nos artigos 158, parágrafo único, incisos I e II, e 161, da 
CF/88, in verbis: 

Art. 158. (...) 

(...) 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos 
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas 
conforme os seguintes critérios: 

I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado 
nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 

II – até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual 
ou, no caso dos Territórios, lei federal. 

..................................................... 

Art. 161. Cabe à lei complementar: 

I – definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, 
parágrafo único, I; 

A Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, alterada 
pelas Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
nº 157, de 29 de dezembro de 2016, que define os critérios e 

                                                 
83 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. – 7 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; 2013; p. 638. 
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prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de 
impostos de competência dos Estados e de transferências por 
estes recebidos, pertencentes aos Municípios, estatui, em seu 
artigo 3º, que: 

Art. 3º. (...) 

(...) 

§ 1º. O valor adicionado corresponderá, para cada Município: 

I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das 
prestações de serviços, no seu território, deduzido do valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil; 

II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o 
parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em 
outras situações, em que se dispensem os controles de 
entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual 
de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta. 

§ 1o-A.  Na hipótese de pessoa jurídica promover saídas de 
mercadorias por estabelecimento diverso daquele no qual as 
transações comerciais são realizadas, excluídas as transações 
comerciais não presenciais, o valor adicionado deverá ser 
computado em favor do Município onde ocorreu a transação 
comercial, desde que ambos os estabelecimentos estejam 
localizados no mesmo Estado ou no Distrito Federal. 

§ 1o-B.  No caso do disposto no § 1o-A deste artigo, deverá 
constar no documento fiscal correspondente a identificação do 
estabelecimento no qual a transação comercial foi realizada. 

 

§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão 
computadas: 

I - as operações e prestações que constituam fato gerador do 
imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou 
diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou 
excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos 
ou favores fiscais; 

II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b 
do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 
150, da Constituição Federal. 

§ 3º O Estado apurará a relação percentual entre o valor 
adicionado em cada Município e o valor total do Estado, 
devendo este índice ser aplicado para a entrega das parcelas 
dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente 
seguinte ao da apuração. 

§ 4º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à 
média dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente 
anteriores ao da apuração. 
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§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e 
seus representantes terão livre acesso às informações e 
documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor 
adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou 
critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento 
dos cálculos. 

§ 6º Para efeito de entrega das parcelas de um determinado 
ano, o Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 
de junho do ano da apuração, o valor adicionado em cada 
Município, além dos índices percentuais referidos nos §§ 3º e 
4º deste artigo. 

§ 7º Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, 
ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos contados da sua publicação, os dados e os 
índices de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das 
ações cíveis e criminais cabíveis. 

§ 8º No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 
da primeira publicação, os Estados deverão julgar e publicar as 
impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os 
índices definidos de cada Município. 

(...) 

No Estado do Espírito Santo, a matéria vem disciplinada na Lei nº 
4.288, de 29 de novembro de 1989, com as alterações promovidas 
pelas Leis nºs 4.495/90, 5.344/96, 5.399/97 e 8.099/2005, da 
seguinte forma: 

Art. 1º - o índice de participação de cada Município na parcela 
de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do 
imposto do Estado, sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS 
reservado aos Municípios, consoante o estabelecimento no 
inciso IV do art. 158 da Constituição Federal, será obtido na 
forma prevista nos incisos I e II do parágrafo único do referido 
artigo, obedecidos os seguintes critérios: 

I – três quartos, com base na relação percentual, entre o valor 
adicionado nas apurações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços realizados em cada 
Município e o valor total adicionado no Estado, apurados 
segundo o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 12 
de janeiro de 1990; 

II – um quarto, com base na relação percentual entre: 

a) a área do Município e do Estado, em quilômetros quadrados, 
no último dia do ano civil a que se refere a apuração, 
informadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo - IDAF, vinculado à Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca - SEAG, com 
peso de 4,9 (quatro vírgula nove); 
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b) o número de propriedades rurais cadastradas no Município e 
o das cadastradas no Estado no último dia do ano civil a que se 
refere à apuração informada pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com peso 6,8 (seis 
vírgula oito); 

c) a participação de cada Município na comercialização de 
produtos agrícolas e hortigranjeiros e o somatório dessa 
participação, com base no biênio imediatamente anterior ao 
ano da apuração, informados pela Gerência de Arrecadação e 
Informática - GEARI, da Secretaria de Estado da Fazenda - 
SEFAZ, com peso 5,8 (cinco vírgula oito); 

d) Divisão proporcional em relação ao Valor Adicionado Fiscal 
(VAF) definitivo publicado no Diário Oficial, com peso 07 (sete), 
na seguinte forma: 

1 - Meio por cento dividido igualitariamente entre os 10 (dez) 
maiores classificados pelo Valor Adicional Fiscal (VAF) que 
estejam enquadrados na condição de gestão mais avançada 
do Sistema Municipal de Saúde, de acordo com a norma 
operacional básica do Sistema Único de Saúde - SUS, vigente 
no período de apuração, informada pela Secretaria de Estado 
da Saúde - SESA, com base no primeiro semestre do ano em 
curso da apuração. 

2 - Seis e meio por cento divididos entre os demais Municípios, 
conforme os seguintes critérios: 

2.1 - Dois e meio por cento igualitariamente entre os Municípios 
que estejam enquadrados na condição de gestão mais 
avançada do Sistema Municipal de Saúde, de acordo com a 
norma operacional básica do SUS, vigente no período da 
apuração, informada pela Secretaria de Estado da Saúde, com 
base no primeiro semestre do ano em curso da apuração; 

 

2.2 - Três por cento com base na relação percentual entre o 
gasto com saúde pública e saneamento básico no gasto total 
do Município, e o somatório dessa participação com base no 
balanço do Município referente ao último exercício financeiro, 
informado pelo Tribunal de Contas do Estado; 

2.3 - Um por cento igualitariamente entre os Municípios 
participantes do consórcio para prestação de serviços de 
saúde, referendados pela Comissão Intergestora Bipartite do 
Estado e publicados através de resolução no Diário Oficial, com 
base no primeiro semestre do ano em curso da apuração. 

O cálculo do IPM, portanto, envolve a apuração de vários 
indicadores, sendo o mais relevante o Valor Adicionado Fiscal, 
que representa 75% da composição desse índice. 

Entram no cômputo do VAF o percentual de 32% da receita bruta 
das empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como o Valor 
Adicionado das demais empresas contribuintes, apurado a partir 
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das informações constantes da Declaração de Operações 
Tributáveis – DOT.  

O Valor Adicionado, sob o ponto de vista econômico, representa a 
riqueza gerada por uma empresa, a partir da diferença entre as 
entradas e saídas de mercadorias e serviços, em cada ano civil. 

Tal movimentação é registrada na Declaração de Operações 
Tributáveis – DOT, que constitui documento de informação 
econômico-fiscal, de apresentação obrigatória pelos 
estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS, 
que não sejam optantes pelo Simples Nacional, indicando os totais 
de entradas e saídas de mercadorias e serviços por exercício, e o 
valor adicionado, com vistas à definição, juntamente com os 
demais indicadores já referidos, do IPM relativo àquele imposto. 

Nos termos do artigo 762 do Regulamento do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação no Estado do Espírito Santo 
(Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, com as alterações 
posteriores), “os estabelecimentos inscritos no cadastro de 
contribuintes do imposto ficam obrigados a entregar a Declaração 
de Operações Tributáveis – DOT –, até o último dia do mês de 
maio do ano subsequente”. 

E acrescenta, ainda, o artigo 763, caput, e § 1º, da mesma norma 
que: 

Art. 763. As informações sobre as operações e prestações 
deverão compreender o período entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de cada ano. 

§ 1º. A DOT deverá ser entregue pelo contabilista responsável 
pela escrituração fiscal do estabelecimento e é devida, mesmo 
nos períodos de apuração em que não tenham sido realizadas 
quaisquer operações ou prestações. 

 

Sendo o ICMS um imposto de competência do Estado, sua 
fiscalização cabe à Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-ES), 
cujas atribuições estão descritas no artigo 1º, da Lei 
Complementar nº 225, de 08 de janeiro de 2002, in verbis: 

Art. 1º. A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, de 
natureza instrumental, é o órgão central do sistema fazendário, 
em seus aspectos financeiro, contábil e tributário, e tem como 
âmbito de ação a avaliação permanente da economia do 
Estado visando a formulação e execução das políticas 
econômica, tributária, fiscal, financeira e contábil do Estado; a 
arrecadação dos tributos e o controle dos créditos 
tributários; a inscrição e controle da dívida ativa e a promoção 
de sua cobrança através do órgão estadual competente; a 
orientação aos contribuintes nas suas relações com o Estado; a 
promoção de programas de conscientização do cidadão do 
papel social dos tributos; a contabilidade geral e a 
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administração financeira relativamente às Secretarias de 
Estado, órgãos de mesmo nível hierárquico e às entidades 
autárquicas, nos limites de sua competência; a auditoria 
financeira-contábil; a análise da conveniência da criação e 
extinção dos fundos especiais; a defesa dos capitais do Estado 
e a custódia das ações e títulos de propriedade e posse do 
Governo; a execução do Orçamento Geral do Estado pelo 
desembolso programado dos recursos financeiros alocados aos 
órgãos governamentais, divulgação de atos de interesse do 
Estado; o controle de investimentos, da dívida pública e da 
capacidade de endividamento e o controle e a orientação aos 
órgãos e entidades vinculados à Pasta na forma da legislação 
em vigor. (grifamos) 

No mesmo sentido, preceituam os artigos 799 a 803 do RICMS 
(Decreto nº 1.090-R/2002): 

Art. 799. A fiscalização do imposto compete, privativamente, 
aos Agentes de Tributos Estaduais que, no exercício de suas 
atribuições, deverão exibir, ao sujeito passivo, documento 
de identidade funcional fornecido pela SEFAZ. 

Parágrafo único. A SEFAZ e seus Agentes de Tributos 
Estaduais, dentro de sua área de competência e jurisdição, 
terão precedência sobre os demais setores da Administração 
Pública. 

Art. 800. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem 
obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação de 
regência do imposto e sobre as que gozarem de imunidade ou 
de isenção. 

§ 1.º As pessoas referidas neste artigo exibirão e entregarão 
aos agentes fiscalizadores, sempre que exigidos, os produtos, 
os livros das escritas, fiscal e geral, e todos os documentos, em 
uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à 
fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, 
depósitos, dependências e móveis, a qualquer hora do dia ou 
da noite, se à noite estiverem funcionando. 

§ 2.º A entrada dos agentes fiscalizadores nos 
estabelecimentos a que se refere o § 1.º e o acesso às suas 
dependências internas não estarão sujeitos a formalidade 
diversa da pura, simples e imediata identificação do agente, 
pela apresentação de sua identidade funcional aos 
encarregados diretos e presentes ao local de entrada. 

Art. 801. O contribuinte entregará ao Fisco, quando exigidos, 
no prazo de três dias úteis, contados da data da exigência, 
livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais e 
fiscais.  

Art. 802. Dos exames da escrita e das diligências a que 
procederem, os agentes fiscalizadores lavrarão, além do auto 
de infração e da notificação de débito, se couber, termo 
circunstanciado, em que consignarão, inclusive, o período 
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fiscalizado, os livros e os documentos examinados e quaisquer 
outras informações de interesse da fiscalização. 

Art. 803. Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício 
de suas funções, ou quando seja necessária a efetivação de 
medida acautelatória de interesse do Fisco, ainda que não se 
configure fato definido em lei como crime de sonegação fiscal 
ou contra a ordem tributária, os Agentes de Tributos Estaduais, 
diretamente ou por intermédio da repartição a que 
pertencerem, poderão requisitar o auxílio da força pública 
estadual. 

Ademais, a Lei Complementar nº 737, de 27 de dezembro de 
2013, alterada pela Lei Complementar nº 807, de 03 de setembro 
de 2015, que dispõe sobre a organização da carreira de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, assim estabelece: 

Art. 5º São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, no exercício da sua competência, 
observado o disposto no artigo 6º: 

I - em caráter privativo: 

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e o 
crédito decorrente de receita não tributária proveniente da 
exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e 
gás natural; 

b) fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e 
não tributárias; 

c) elaborar parecer e proferir, na forma da legislação aplicável: 

1. decisão em processo administrativo-fiscal no julgamento de 
primeira instância; e 

2. decisão em processos de restituição de tributos e de 
reconhecimento de benefícios fiscais, observado o disposto no 
parágrafo único deste artigo; 

d) orientar o sujeito passivo no tocante à aplicação da 
legislação tributária e não tributária, por intermédio de atos 
normativos e solução de consultas; 

e) requisitar informações relacionadas a bens, direitos, 
negócios ou atividades de pessoas e entidades legalmente 
obrigadas; 

f) coordenar, orientar e controlar as atividades dos agentes 
arrecadadores de receita estadual; 

g) atuar como perito em processo administrativo-fiscal e como 
assistente técnico em perícia judicial relativa à receita estadual 
tributária e não tributária; 

h) executar atividades de inteligência fiscal; 

i) representar a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ em 
atividades no âmbito da Comissão Técnica Permanente do 
ICMS - COTEPE/ICMS; e 
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j) exercer o controle interno e auditar as atividades de 
tributação, arrecadação e fiscalização; 

II - em caráter não privativo: 

a) administrar o cadastro e a arrecadação das receitas 
estaduais; 

b) administrar as atividades de tecnologia da informação em 
todas as suas áreas de atuação, inclusive as relativas ao 
desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e operações, 
comunicação, prospecção tecnológica, gestão de projetos, bem 
como, segurança da informação; 

c) planejar, elaborar, executar e administrar projetos no âmbito 
da Administração Tributária; 

d) realizar estudos e desenvolver projetos de pesquisas; 

e) analisar o comportamento das receitas tributárias e não 
tributárias, objetivando subsidiar as ações fiscais; 

f) elaborar e proferir, na forma da legislação aplicável, decisão 
em processo administrativo-fiscal no julgamento de segunda 
instância; 

g) assessorar o Secretário de Estado da Fazenda e o 
Subsecretário de Estado da Receita; 

h) elaborar textos de atos normativos relativos à receita 
estadual tributária e não tributária; e 

i) as demais atividades inerentes à competência da 
Subsecretaria de Estado da Receita. 

Parágrafo único. O disposto no inciso I, “c”, 2, deste artigo, na 
parte que se refere a processos de restituição de tributos, não 
se aplica às taxas cobradas em razão do exercício regular do 
poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição, por órgãos da 
administração direta, autárquica ou fundacional deste Estado. 

Art. 6º Compete ao Auditor Fiscal da Receita Estadual: 

I - Nível AFRE, as atribuições previstas no artigo 5º, I, “a” a “f” e 
II; 

II - Nível AFRE-I, as atribuições previstas no artigo 5.º, I, “a” a 
“h” e II; 

III - Nível AFRE-II, as atribuições previstas no artigo 5º, I, “a” a 
“i” e II; e 

IV - Nível AFRE-III, as atribuições previstas no artigo 5º, I, “a” a 
“j” e II. 

Art. 7º A Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual inicia-
se no nível AFRE seguindo até o nível AFRE-III. 
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Em razão da repercussão que uma eficiente arrecadação do ICMS 
causa na “saúde” financeira dos Municípios, permite a Carta 
Constitucional que os referidos entes públicos acompanhem o 
cálculo realizado pelos agentes fiscalizadores estaduais para a 
definição do IPM, senão vejamos: 

Art. 161. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III – dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do 
cálculo das quotas e da liberação das participações previstas 
nos arts. 157, 158 e 159. 

Nesse sentido, preceitua também o artigo 6º, da Lei 
Complementar nº 63/90: 

Art. 6º Os Municípios poderão verificar os documentos 
fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual, devam 
acompanhar as mercadorias, em operações de que participem 
produtores, indústrias e comerciantes estabelecidos em seus 
territórios; apurada qualquer irregularidade, os agentes 
municipais deverão comunicá-la à repartição estadual 
incumbida do cálculo do índice de que tratam os §§ 3º e 4º do 
art. 3º desta Lei Complementar, assim como à autoridade 
competente.  

§ 1º Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações a que 
estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os produtores 
serão obrigados, quando solicitados, a informar, às 
autoridades municipais, o valor e o destino das mercadorias 
que tiverem produzido. 

§ 2º Fica vedado aos Municípios apreender mercadorias ou 
documentos, impor penalidade ou cobrar quaisquer taxas ou 
emolumentos em razão da verificação de que trata este artigo. 

§ 3º Sempre que solicitado pelos Municípios, ficam os Estados 
obrigados a autorizá-lo a promover a verificação de que tratam 
o caput e o § 1º deste artigo, em estabelecimentos situados 
fora de seus territórios. 

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a 
celebração, entre os Estados e seus Municípios e entre estes, 
de convênios para assistência mútua na fiscalização dos 
tributos e permuta de informações. (grifos da IT) 

Note-se que a revisão das DOT´s pelos Municípios constitui 
atividade de auxílio àquela incumbida, precipuamente, aos 
Estados. Dessa forma, se por estes, que detêm a verdadeira 
titularidade sobre ela, deve ser realizada por servidores ocupantes 
de cargos efetivos organizados em carreira, com mais razão ainda 
tem que ser levada a efeito nos Municípios por agentes 
integrantes do quadro permanente da Administração Municipal, 
que a farão de forma complementar. 

Até porque esse trabalho acarreta a provocação do órgão 
fiscalizador estadual sobre algum equívoco ou lapso na sua 
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função primária de fiscalizar o tributo. E permitir que o particular, 
alheio às responsabilidades próprias do exercício da função 
pública e sem nenhum comprometimento com o interesse da 
sociedade, realize esse serviço, pretendendo conduzir o modus 
operandi de outro ente da Federação, é arruinar de vez o sistema 
organizacional previsto na Carta Constitucional. 

Por todo o exposto, não encontra amparo legal o cometimento da 
função de revisar as DOT´s a terceiros, não ocupantes de cargos 
efetivos na Administração Municipal. 

Apenas para reforçar o entendimento já construído, reproduzimos 
a Súmula nº 13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
que, cuidando do tema, assim estatuiu: 

SÚMULA Nº 13 - Não é lícita a contratação pelas Prefeituras 
Municipais de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, 
para Revisão das Declarações para o Índice de Participação 
dos Municípios - DIPAMS, a qual deve ser feita por servidores 
públicos locais, valendo-se do auxílio da Secretaria Estadual da 
Fazenda. 

Ressalte-se, por fim, que a função de revisar as DOT´s não requer 
conhecimentos especializados a ponto de não poder ser realizada 
por servidores, se não capacitados em razão da própria seleção 
pública, capacitados posteriormente por meio de cursos e 
orientação. 

Merece menção, aqui, que a SEFAZ-ES disponibiliza, em seu site, 
amplo acesso às normas e informações relativas ao cálculo do 
IPM, além de mecanismos de consulta e saneamento de dúvidas, 
à disposição dos Municípios, conforme notícia a seguir 
reproduzida: 

Acompanhamento mais fácil 

A partir da publicação do IPM provisório para 2012, o 
acompanhamento da apuração do IPM ficará mais fácil para as 
78 prefeituras do Espírito Santo. A Sefaz passa a disponibilizar 
em seu site - www.sefaz.es.gov.br - as informações relativas ao 
cálculo do índice - a consulta deve ser feita na área 
Arrecadação.  

(...) 

A novidade se torna possível graças ao esforço concentrado da 
Área de Apuração de IPM da Gerência de Arrecadação e 
Cadastro e dos desenvolvedores de sistemas da Gerência de 
Tecnologia da Informação da Sefaz. No site, as prefeituras 
poderão acessar os relatórios relativos ao IPM que antes eram 
impressos e retirados no prédio central da Fazenda, em Vitória. 

Esses relatórios têm grande importância para as prefeituras na 
avaliação de seus índices e, caso necessário, serão utilizados 
na solicitação de revisão à Sefaz.  

Na internet, também passarão a ser disponibilizadas 
informações sobre os recursos municipais, valor adicionado 
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fiscal (VAF) referente a ação fiscal e operações de transporte 
prestadas por transportadores autônomos e empresas 
transportadoras de outros Estados, bem como relação de 
empresas usuárias de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) cujas 
operações de aquisição de produção rural são inseridas pela 
Sefaz no Sistema e Controle das Operações de Produtor Rural 
(Sicop) para compor o VAF agrícola dos municípios. 

A disponibilização das informações na internet vem 
acompanhada de toda a legislação federal e estadual 
pertinente ao IPM, com ênfase à Portaria 11-R, publicada 
no Diário Oficial no dia 19 de agosto deste ano. A portaria 
define as normas para apuração do IPM, assim como as 
regras para preenchimento e transmissão da Declaração 
de Operações Tributáveis (DOT) e para operacionalização do 
Sistema de Controle das Operações de Produtor Rural (Sicop). 

(...) "O que mudou é que agora elas estão disponíveis para 
consulta no site da Sefaz. Dessa forma, o acesso fica mais 
fácil e ágil para os servidores das Secretarias de Finanças 
dos municípios e o processo fica mais claro às 
prefeituras".  

No dia 4 de julho, a novidade foi apresentada a secretários de 
Finanças e técnicos das prefeituras municipais, em evento 
realizado pela Sefaz no auditório do Banestes. Na ocasião, 
eles puderam tirar dúvidas a respeito da apuração do IPM e 
sugerir modificações na portaria. 

Além de todo esse aparato, vários eventos de capacitação e 
orientação sobre o tema vêm sendo realizados pela SEFAZ-ES, 
inclusive nas dependências desta Corte de Contas, conforme se 
depreende das veiculações abaixo: 

Fazenda orienta municípios a receber maior repasse de 
ICMS 

20/08/2013- Palavras-chave: ipm; icms; receita estadual 

Todos os anos, o Estado reparte entre os 78 municípios 
capixabas 25% da arrecadação de ICMS, imposto que em 
muitos casos representa a maior receita das prefeituras. Tendo 
em vista a importância desse repasse, a Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) promove nesta quarta-feira (21) um 
encontro com prefeitos e secretários de Finanças de todo o 
Estado, a fim de orientá-los sobre como aumentar a 
participação na divisão do imposto.  

O evento está marcado para as 14 horas no Tribunal de Contas 
do Estado, na Enseada do Suá. (...) Foram convidados 
prefeitos e secretários dos 78 municípios.  

(...) serão abordados assuntos como mecanismos para os 
municípios aumentarem o Valor Adicionado Fiscal (VAF), uma 
das bases para o cálculo da divisão do ICMS; como é feita a 
conferência das Declarações de Operações Tributáveis 
(DOT); e o incentivo à apresentação correta da documentação 
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junto aos contribuintes e à formalização das empresas. 
(http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.php?id=157
4) 

............................................................................. 

Receita Estadual faz palestras sobre IPM 

15/04/2014- Palavras-chave: IPM; Receita Estadual 

A Receita Estadual vem realizando uma série de palestras a 
fim de orientar os municípios capixabas sobre como atuar junto 
aos contribuintes com vistas à apuração do IPM. Nesta quarta-
feira (16), auditores da Gerência de Arrecadação e Cadastro 
(Gearc) da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) irão falar 
para representantes de 14 municípios da Região Metropolitana 
e arredores a partir das 8h30, no auditório da Subgerência 
Fiscal Metropolitana (Sufis-M), na Glória, em Vila Velha. Os 
encontros já foram realizados este mês em Colatina, Linhares e 
Cachoeiro, abrangendo as cidades das regiões Noroeste, 
Nordeste e Sul. 

O Estado divide com as 78 prefeituras um quarto do total de 
ICMS arrecadado, conforme o Índice de Participação dos 
Municípios (IPM). (...)  

“É muito importante que as prefeituras enviem seus 
representantes. Nesses encontros, abordamos temas úteis 
para o desenvolvimento de ações que irão favorecer o alcance 
de um maior índice de participação, como os mecanismos para 
verificação do Valor Adicionado Fiscal (VAF), como deve ser 
feita a conferência das Declarações de Operações 
Tributáveis (DOTs) e o incentivo à prestação correta da 
documentação junto aos contribuintes e a importância da 
formalização das empresas. Essas palestras de orientação 
estão sendo realizadas desde o ano passado e a intenção 
da Secretaria da Fazenda é que os municípios vejam 
resultados já na apuração deste ano, cujo índice será 
aplicado em 2015”. 
(http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/noticias.php?id=168
1) 

Ademais, há uma Recomendação (nº 001/2013 - Procedimento 
Preparatório nº 024.12.13.127096-5) do Ministério Público 
Estadual, dirigida ao Município de Vitória, e consubstanciada, 
inclusive, em manifestação técnica desta Corte de Contas sobre o 
Município da Serra, entendendo pela ilegalidade da contratação 
de empresa terceirizada para revisar as DOT´s, senão vejamos: 

CONSIDERANDO que os Municípios, ao exercerem seu poder 
acompanhamento e fiscalização das receitas tributárias, 
deverão fazê-lo através de servidores públicos, nos termos do 
artigo 6º da Lei Complementar Federal nº 63/90; 

CONSIDERANDO que a competência para proceder à revisão 
das Declarações de Operações Tributáveis (DOT´s) é da 
autoridade administrativa, segundo artigo 149 do CTN; 
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CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Vitória/ES 
publicou o edital de Tomada de Preços n. 01/2013, do tipo 
Técnica e Preço, visando a “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de auditoria 
fiscal/tributária para análise das declarações de obrigações 
tributárias (DOT´s), necessárias à apuração do índice de 
participação do Município de Vitória/ES, no produto da 
arrecadação do ICMS para o exercício de 2014, além da 
preparação das DOT´s dos contribuintes omissos e demais 
serviços pertinentes”; 

(...) 

CONSIDERANDO que o comando constitucional contido no art. 
37, inciso II, CF/88, somente permite à Administração Pública a 
terceirização lícita de atividades que não envolvam serviços 
essenciais do Órgão ou Entidade, sendo ilícito qualquer outro 
tipo de terceirização que fuja ao escopo desta prerrogativa; 

CONSIDERANDO as orientações unânimes do TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO (Acórdão 71/2003 – Plenário), TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (Súmula nº 13) e 
do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO (item 5.2 do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº RA-O 
75/2012) sobre o tema; 

(...) 

RECOMENDA: 

(...) 

1 – a imediata atuação, dentro de suas esferas de 
competência, com vista a obstar/anular os efeitos do Edital de 
Tomada de Preços n. 001/2013, em razão de fortíssimos 
indícios de sua ilegalidade. 

No que concerne à economicidade, in abstrato, a alegação de que 
a contratação de empresas de consultoria/assessoria pelos 
Municípios no trabalho de revisar as DOT´s eleva a fatia daqueles 
no IPM não é suficiente para justificar o cometimento dessa 
função, essencial e própria da Administração, ao particular, por 
todos os motivos já expostos. 

A se pensar assim, justificar-se-ia a ingerência de particulares, 
contratados pelos entes federados beneficiários, em todos os 
casos de repartição tributária, direta ou por fundo participativo (IR, 
IPVA, IPI, etc.), com o pretexto de elevar a arrecadação, o que 
não possui qualquer sintonia com o ordenamento pátrio.  

Aliás, o mesmo raciocínio pode ser aplicado em qualquer caso de 
terceirização de atividades próprias de Estado e finalísticas do 
ente: não se pode abrir mão das suas funções primordiais com a 
justificativa de que são melhor exercidas pelo particular.  

Basta imaginar a União contratando empresas privadas para 
“revisar” as declarações de imposto de renda prestadas pelos 
contribuintes, com o objetivo de otimizar a identificação de 
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possíveis equívocos ou sonegação e, com isso, aumentar a 
arrecadação, devassando a vida financeira de todos os cidadãos. 
Ou, ainda, os Tribunais de Contas “dividindo” a realização das 
suas auditorias com a Deloitte ou a PricewaterhouseCoopers, por 
exemplo, a fim de ampliar o número de fiscalizados e, dessa 
forma, ser mais eficiente. Tudo isso no lugar de incentivar e 
valorizar os seus próprios servidores e aparelhar melhor a sua 
estrutura. Seria a derrocada de todos os princípios constitucionais 
que regem a Administração Pública, especialmente o da 
continuidade do serviço público. 

Do exposto, temos a responder, quanto a item 1 deste Incidente 
de Prejulgado, pela impossibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação 
administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir 
terceirização de atividade típica e essencial da Administração 
Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no 
respectivo concurso público, e em atenção à garantia 
constitucional do sigilo fiscal. Nesse sentido, entendemos por 
prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Da mesma forma, em razão do posicionamento adotado no item 1, 
resta prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, 
possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito 
para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da 
receita auferida, seja tributária ou não tributária. 

No que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da 
necessidade de atualização de seu conteúdo, temos a esclarecer: 

A OT nº 01/97 foi elaborada pelo NOR (Núcleo de Orientação 
Técnica e Recursos), existente à época, cujas atribuições, 
atualmente, são exercidas por esta Secretaria.  

O referido instrumento teve por objeto “o exame da cláusula que 
diz respeito à remuneração, constante da minuta do contrato de 
auditoria das DOT’s da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim”, e consistiu no seguinte: 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

Assunto: Análise sobre a cláusula “Remuneração” 
constante da minuta do contrato de auditoria das 
Declarações de Operações Tributárias – DOT’s – referente 
à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

Em cumprimento à determinação da Exma. Sra. Presidente 
desta Egrégia Corte de Contas, por força do que ficou decidido 
em reunião realizada em 27/8/97, no Gabinete de Sua 
Excelência, estamos elaborando a presente Orientação 
Técnica, cujo objeto versa sobre o exame da cláusula que diz 
respeito à remuneração, constante da minuta do contrato de 
auditoria das DOT’s da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim. 
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Com vistas a estabelecer critérios para a fixação do índice de 
participação de cada município, preceitua o inciso I, parágrafo 
único, art. 158 da Constituição Federal que, para tanto, três 
quartos, no mínimo na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias; e um quarto, 
de acordo com critério estabelecido em lei estadual. 

Objetivando colher informações para efetuar o referido cálculo, 
foram criadas as DOT’s – Declaração de Operações 
Tributárias. Estes documentos são enviados pelo Estado aos 
municípios para lá serem preenchidos pelos contribuintes. 
Após, são remetidos ao Órgão Estadual competente, servindo 
de base para se calcular a parcela referente a transferência de 
impostos (ICMS) do Estado para o Município. 

Tendo em vista a possibilidade de serem as DOT’s preenchidas 
de forma incorreta, as Prefeituras passaram a contratar firmas 
de auditoria privada, para proceder a revisão de tais 
documentos. 

No caso da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
consta da cláusula segunda constante da minuta do contrato, 
como critério de remuneração a “proporção de 0,6% (seis 
décimos por cento) sobre os valorem que forem apurados a 
maior no Valor Adicionado pela contratada” (item 2.1). 

Reza ainda que “o valor a título da remuneração dos serviços 
(honorários) serão devidos se apurado aumento no Valor 
Adicionado Definitivo em relação ao Valor Adicionado 
Provisório do Município em função exclusiva dos trabalhos 
realizados” (item 2.2) 

E o item 2.3 prescreve que “A remuneração será fixada sobre o 
incremento do valor adicionado apurado e não estará vinculada 
à arrecadação do ICMS...”. 

Conforme transcrição supra, o critério de remuneração ali 
utilizado tem como base de cálculo apenas a diferença entre o 
valor adicionado provisório e o valor adicionado definitivo, 
sobre a qual (diferença) incidirá a cifra de 0,6% (seis décimos 
por cento). 

Não há, na espécie, é importante ressaltar, incidência do 
aludido percentual sobre a receita (ICMS) ou de sua 
incrementação. 

Com efeito, o valor adicionado previsto no inciso I, Parágrafo 
único, art. 158 da Constituição Federal, utilizado como critério 
para cálculo do índice de participação dos municípios, não se 
confunde com receita (ICMS, no caso). 

De acordo com o disposto no § 1º, art. 3º da Lei Complementar 
Federal 63/90, “o valor adicionado corresponderá, para cada 
município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor 
das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor 
das mercadorias entradas, em cada ano civil”. 
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Em outras palavras, podemos dizer que, basicamente, o valor 
adicionado consiste no cálculo que é efetuado tendo como 
elemento ou componente o valor das operações referentes às 
entradas e saídas de mercadorias, bem como do valor das 
prestações de serviços, realizados por determinada empresa 
durante o ano civil. 

Portanto, conforme posta a redação da referida cláusula, não 
há que se falar em vinculação de imposto (vedação do art. 167, 
inciso IV, Constituição Federal), quando fixa o critério de 
remuneração da pretensa contratada com base na incidência 
de 0,6% (seis décimos por cento) sobre a diferença entre o 
valor provisório e o definitivo. 

Finalmente, quanto aos municípios que já celebraram contratos 
em desacordo com o entendimento aqui esposado, sugerimos 
que se adote o mesmo critério de remuneração constante da 
minuta do contrato em exame, utilizando-se a mesma redação 
da cláusula segunda. 

De plano, é preciso registrar que a OT nº 01/97 já conta com 20 
anos da sua elaboração e, como se depreende do seu próprio 
conteúdo, não só foi deflagrada de uma forma anômala em 
relação aos procedimentos desta Corte (a partir de uma “reunião” 
no Gabinete da Presidência), como se distanciou de todos os atos 
provenientes deste Tribunal, tanto à época, sob a vigência da Lei 
Complementar 32/93, quanto atualmente. 

Com efeito, prestar orientação técnica, em nenhum momento, seja 
em 1997 ou agora, em 2017, pode significar apreciar cláusula de 
um determinado contrato firmado por um Município, a fim de 
definir, por um instrumento normativo do Tribunal, a sua 
legalidade. Isso se aproxima da consultoria. Menos ainda se valer 
desse mesmo instrumento para determinar como deve ser a 
redação de cláusula equivalente (no caso, sobre a remuneração) 
nos contratos celebrados por outros Municípios. 

Vale lembrar que a OT nº 01/97 foi tratada por esta Corte com 
status de Consulta. De fato, nos termos da Decisão TC 1932/97, 
adiante reproduzida, a aprovação da referida orientação técnica 
tornou sem efeito o Parecer/Consulta TC-049/97: 

DECISÃO TC-Nº 1932/97 

PROCESSO: TC-2658/97 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ASSUNTO: CONSULTA 

CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – 
TORNAR INSUBSISTENTE O PARECER/CONSULTA TC-
049/97. 

DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 65ª 
sessão ordinária, tornar sem efeito o Parecer/Consulta TC-
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049/97, tendo em vista a aprovação da Orientação Técnica 
nº 01/97, que regulamenta a matéria. 

Curioso é que o Parecer/Consulta TC-049/97 tinha por ementa:  

O empenho, que deve ser por estimativa, será feito no 
exercício de 1997, correspondendo ao ano que irá ser 
celebrado o contrato, e desde que haja dotação orçamentária. 

Preceituava a LC 32/93, em seu artigo 1º, inciso XVII, que também 
competia ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo: 

XVII - decidir sobre consulta que lhe seja formulada pelos 
titulares dos Três Poderes, ou por outras autoridades, na forma 
estabelecida no Regimento Interno, a respeito de dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes a matéria de sua 
competência, sendo a resposta à consulta de caráter 
normativo, e constituindo prejulgamento da tese, mas não 
do fato ou caso concreto; 

Ora, responder a dúvida sobre a aplicação de dispositivo legal ou 
regulamentar não é o mesmo que analisar cláusula contratual por 
instrumento de caráter normativo. Se assim o fosse, o Tribunal 
desvirtuaria completamente a sua missão de órgão fiscalizador de 
controle externo. 

Ademais, como já dito antes, a matéria relativa à contratação de 
empresa privada para a realização de revisão das Declarações de 
Operações Tributáveis – DOT´s é objeto de Consulta formulada a 
esta Corte pelo Município de Cariacica no TC 4007/2013, que, 
submetida a esta Secretaria, foi assim concluída: 

Por todo o exposto, opina-se, no mérito, pela impossibilidade 
de contratação, pelos Municípios, de consultoria/assessoria de 
empresa para realizar o serviço de revisão, ou qualquer outro 
desdobramento da atividade tributária, relativo às Declarações 
de Operações Tributáveis – DOT´s, por constituir terceirização 
de atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser 
realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo 
concurso público, e em atenção à garantia constitucional do 
sigilo fiscal. 

A referida Consulta, cuja manifestação desta Secretaria se deu em 
2014, ainda não foi apreciada pelo Plenário deste Tribunal, 
embora já tenha Parecer do Ministério Público de Contas. Vale 
ressaltar que, dada a identidade com o tema proposto neste 
Incidente de Prejulgado, foram aqui reproduzidos os argumentos 
despendidos naquele processo. 

Assim, entendemos ser a apreciação da presente peça uma 
oportunidade para que o Tribunal possa reexaminar a matéria e se 
valer, nas decisões que porventura venha a tomar nos diversos 
processos a ela relacionados, de um instrumento muito mais 
atualizado e condizente com os procedimentos desta Corte. 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 440 

Do exposto, concluímos, quanto ao item 3, pela inviabilidade de 
aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer de 
validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do 
tema no Incidente de Prejulgado em apreço. 

3  DISPOSITIVO  

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, 
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de 
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas 
Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO: 

3.1.1 Quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação 
administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir 
terceirização de atividade típica e essencial da Administração 
Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no 
respectivo concurso público, e em atenção à garantia constitucional 
do sigilo fiscal. Desta feita, entendemos por prejudicado o 
questionamento sobre a admissibilidade da contratação direta por 
inexigibilidade de licitação; 

3.2.2 Em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar 
prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, possibilidade 
de a Administração Pública firmar contrato de êxito para a 
recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja 
tributária ou não tributária;  

3.2.3 No que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997, pela inviabilidade de aplicação da 
Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer de validade jurídica, 
bem como pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de 
Prejulgado em apreço. 

Vitória, 20 de junho de 2017. 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Conselheiro Relator 

 

Voto do conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo 
Trecho do vídeo: 1h35m15s a 2h14m04s84 

                                                 
84  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MuKiYyvYlOg. Acesso em: 22 ago. 2017. 
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1.13 04/07/2017: Conselheiro substituto Marco Antônio da Silva diverge da área 

técnica, do MPC-ES e do conselheiro relator e apresenta voto-vista pela 

possibilidade jurídica de terceirização da administração tributária 

Em 04/07/2017, o eminente conselheiro substituto preferiu seu voto-vista nos seguintes 

termos: 

PREÂMBULO E RELATÓRIO DO VOTO-VISTA 
PROCESSO TC: 6603/2016 

ASSUNTO:  INCIDENTE DE PREJULGADO 

SUSCITANTE:  CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS 
CHAMOUN 

TERCEIRO 
INTERESSADO:  FÓRUM DAS CARREIRAS TÍPICAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO - FOCATES 

Senhor Presidente, 
Senhores Conselheiros, 
Senhor Procurador de Contas, 

Tratam os presentes autos de Incidente de Prejulgado, suscitado pelo 
Conselheiro Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, nos 
autos do Processo TC nº 7156/2012, que se originou de Representação em 
face da Prefeitura Municipal de Marataízes, objetivando apurar supostas 
ilegalidades, decorrentes de contratação de assessorias/consultorias para 
recuperação de créditos por meio de inexigibilidade de licitação, com cláusula 
contratual estipulando o pagamento por êxito. 

Encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas para análise dos 
pressupostos de admissibilidade do prejulgado, o Parquet de Contas emitiu o 
Parecer nº 1544/2017-4, consignando a relevância da matéria de direito, sua 
aplicabilidade de forma geral e a legitimidade da parte proponente, opinando 
pelo conhecimento do Incidente de Prejulgado.  

Consta dos autos, que a aplicabilidade do feito foi levado ao Plenário 
que, por meio da Decisão TC nº 2144/2016, nos termos do artigo 350 do 
RITCEEES, aditimiu o incidente de prejulgado, passando-o a processar pela 
forma regimental. 

Outrossim, consta dos autos o Ofício 04/2016 (fls. 20-28), proveninete do 
Forum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo – FOCATES, em 
desagravo à terceirização de atividades típicas e próprias de servidores de 
carreira pelo entes púlicos. 

Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o Núcleo de 
Jurisprudência e Súmula, e, após, para a devida instrução técnica pela 
SecexRecursos que, por meio da Instrução Técnica nº 00028/2017-1, 
manifestou-se pela impossibilidade de contratação de assessorias/consultorias 
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de empresa privada pela administração, não sendo lícito a contratação por 
êxito, e, por fim, negando eficácia a Orientação Técnica nº 1/1997 por carecer 
de validade jurídica. 

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público 
Especial de Contas que, nos termos do Parecer nº 01544/2017-4, da lavra do 
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos 
e jurídicos apresentados pela área técnica, opinando no mesmo sentido. 

Submetidos os autos ao Conselheiro Relator Dr. Sebastião Carlos Ranna 
de Macedo, este proferiu o Voto 03437/2017-5, por meio do qual acomapnhou 
in totum o posicionamento técnico e ministerial.  

Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vistas, vieram os autos a 
este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos do voto 
prolatado pelo Eminente Conselheiro Relator, a fim de formar convicção, com 
vistas à deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas. 

É o sucinto relatório. 

 

                                     V O T O    DE   V I S T A 

 Tratam-se os presentes autos de Incidente de Prejulgado suscitado pelo 
Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun no bojo do 
processo de representação TC 7156/2012, nos termos da Decisão Plenária TC 
2144/2016 (fl. 4-5), abordando as seguintes questões: 

[...] 

1) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias de empresa privada para a 
recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, 
por constituir terceirização de atividade típica e essencial da 
Administração Pública, a ser realizada por servidores 
efetivos, aprovados no respectivo concurso público, e em 
atenção à garantia constitucional do sigilo fiscal. Desta feita, 
entendemos por prejudicado o questionamento sobre a 
admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de 
licitação; 

2) em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar 
prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, 
possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de 
êxito para a   recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual 
da receita auferida, seja tributária ou não tributária;  

3) no que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da 
necessidade de atualização de seu conteúdo, pela 
inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, 
por carecer de validade jurídica, bem como pela possibilidade 
de reexame do tema no Incidente de Prejulgado em apreço. – 
(g. n.). 
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 Assim, em razão da importância da matéria envolvida nos presentes 
autos, foi solicitada vista para análise detalhada do mérito, na tentativa de 
contribuir para o debate do tema. 

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da 
Instrução Técnica nº 00004/2017-4, assim se manifestou, litteris: 

[...] 

CONCLUSÃO 

Nesse sentido, concluímos: 

1) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias de empresa privada para a 
recuperação administrativa ou judicial de créditos tributários, 
por constituir terceirização de atividade típica e essencial da 
Administração Pública, a ser realizada por servidores 
efetivos, aprovados no respectivo concurso público, e em 
atenção à garantia constitucional do sigilo fiscal. Desta feita, 
entendemos por prejudicado o questionamento sobre a 
admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de 
licitação; 

2) em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar 
prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, 
possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de 
êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual 
da receita auferida, seja tributária ou não tributária; 

3) no que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da 
necessidade de atualização de seu conteúdo, pela 
inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, 
por carecer de validade jurídica, bem como pela possibilidade 
de reexame do tema no Incidente de Prejulgado em apreço. – 
(g. n.). 

Outrossim, o Eminente Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 
Macedo, acompanhou in totum a sugestão técnica, encampando as razões de 
fato e de direito apresentadas pelo corpo instrutivo, conforme se destaca do 
Voto do Relator 03437/2017-5, verbis: 

[...] 

3 DISPOSITIVO 

 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e 
legais, corroborando o entendimento da área técnica e do 
Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do 
Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de 
Oliveira, VOTO: 

3.1.1 Quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de 
assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação 
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administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir 
terceirização de atividade típica e essencial da Administração 
Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no 
respectivo concurso público, e em atenção à garantia 
constitucional do sigilo fiscal. Desta feita, entendemos por 
prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

3.2.2 Em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar 
prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, possibilidade 
de a Administração Pública firmar contrato de êxito para a 
recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da 
estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja 
tributária ou não tributária; 

3.2.3 No que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da 
Orientação Técnica nº 01/1997, pela inviabilidade de aplicação da 
Orientação Técnica nº 01/1997, por carecer de validade jurídica, 
bem como pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de 
Prejulgado em apreço. – (g. n.). 

Vale ressaltar que o incidente de prejulgado, no âmbito deste Egrégio 
Tribunal de Contas, está previsto no art. 174, da Lei Complementar Estadual nº 
621/2012, verbis: 

[...] 

Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, poderá o 
Plenário, mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a 
interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da 
administração, reconhecida a relevância da matéria de direito 
e sua aplicabilidade de forma geral, observada a forma 
estabelecida no Regimento Interno.  

Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o 
Conselheiro ou Auditor que suscitar a matéria. - (g. n). 

Verifica-se, assim, que o Incidente de Prejulgado deve obedecer a 
requisitos legais para sua correta admissibilidade, conforme os ditames da Lei 
Complementar nº 621/2012 e do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
razão pela qual se faz necessário o exame dos pressupostos de 
admissibilidade para o processamento do incidente em referência. 

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 

Constato que o Incidente de Prejulgado observa estritamente as normas 
referentes aos requisitos de admissibilidade para o seu devido processamento 
por esta Corte de Contas, vez que a sua proposição se deu por sujeito legítimo 
para tanto, tendo sido os autos submetidos à audiência do Ministério Público de 
Contas, distribuído a relator distinto do proponente, e, por fim, tendo sido 
admitido pelo Plenário desta Corte de Contas por meio da Decisão Plenária TC 
2144/2016 (fl. 4-5), nos exatos termos que definidos pelo Regimento Interno, 
conforme se destaca: 

[...] 
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Art. 348. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da matéria 
de direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Plenário poderá 
pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou 
procedimento da Administração.  

§ 1º Possuem legitimidade para propor o incidente de 
prejulgado Conselheiro, Auditor ou Ministério Público junto 
ao Tribunal.  

§ 2º Os requisitos de admissibilidade do incidente de 
prejulgado deverão ser submetidos à audiência do Ministério 
Público junto ao Tribunal, quando não for o proponente.  

Art. 349. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro que 
propuser o incidente de prejulgado, sendo sorteado, 
imediatamente após a proposição, outro Conselheiro para 
relatar a matéria. 

Art. 350. Uma vez admitido pelo Plenário, o incidente de 
prejulgado será processado em autos apartados e 
encaminhado ao Relator, que poderá determinar a remessa do 
processo ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os fins do 
disposto no art. 445, inciso III, deste Regimento, e, após, à 
unidade técnica competente para manifestação, no prazo de 
quinze dias. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 003, de 
7.10.2014). – (g. n.). 

Da análise do feito, verifico o preenchimento dos requisitos de 
admissibilidade, na forma do artigo 348, do Regimento Interno - Resolução TC 
nº 261/2013, motivo pelo qual voto pelo conhecimento do presente Incidente de 
Prejulgado. 

Assim sendo, superada a fase da admissibilidade, passo então a análise 
do mérito recursal. 

3.  DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DO MÉRITO: 

O presente Incidente de Prejulgado foi suscitado nos autos do Processo 
TC nº 7156/2012, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias 
Chamoun, o qual discutia sobre a legalidade de contrato de risco para a 
recuperação de créditos, de pagamento fixado em percentual do 
incremento da receita pelos serviços prestados, da terceirização da 
atividade tributária e da contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Considerando que o presente Incidente de Prejulgado foi formulado com 
intuito de definir o sentido e alcance de determinada norma jurídica ou 
procedimento administrativo de aplicabilidade geral e abstrata, apresentando 
natureza jurídica de normativo vinculante, a ser aplicada em situações 
semelhantes, o enfrentamento do mérito seguirá a estrutura conforme os 
questionamentos presentes na Decisão – Plenário 02144/2016-7. 
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3.1  POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA OU 
CONSULTORIAS PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E, EM CASO 
POSITIVO, ADMISSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 A área técnica, examinando a matéria quanto ao primeiro 
questionamento realizado nos presentes autos, entendeu que a competência 
tributária possui definição e limites traçados pela própria Constituição Federal, 
citando passagem da obra do professor Eduardo Sabbag (2013, p. 389), verbis: 

[...] 

A competência tributária é indelegável, intransferível, 
inalterável e irrenunciável, uma vez que admitir a delegação de 
competência para instituir um tributo é admitir que seja a 
Constituição alterada por norma infraconstitucional. 

 

(...) 

A competência tributária é política e indelegável (art. 7º, caput, 
CTN), não se confundindo com a capacidade tributária ativa, 
que é “administrativa e delegável”. – (g. n.). 

 Nesse sentido, estabeleceu uma diferenciação entre a competência 
tributária e a capacidade tributária ativa, afirmando que a primeira é 
indelegável ao passo que a segunda é passível de delegação, porém, por 
envolver funções de arrecadar e fiscalizar tributos, essa delegação deve 
ficar adstrita à pessoa jurídica de direito público, submetida às normas e 
princípios do Direito Administrativo e norteada pelo interesse público, 
não sendo possível a sua delegação a particulares. 

 Alega, ainda, que a atividade tributária deve ser entendida como um 
serviço típico e essencial da Administração Pública, ensejando funções 
próprias de Estado, devendo ser exercida por servidores efetivos, aprovados 
no respectivo concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da 
Constituição Federal. 

 Ademais, a atribuição de atividade tributária a particulares, além de 
transferir competência típica do Estado para agentes em desacordo com a 
norma constitucional que determina o ingresso via concurso público, atenta, 
ainda, contra a garantia constitucional do sigilo fiscal (artigo 198 do CTN), vez 
que o manejo de documentos fiscais deve ficar a cargo de servidores da 
própria Administração Pública. 

 Segundo destaca o corpo instrutivo, o artigo 155, inciso II, da 
Constituição Federal, atribuiu aos Estados e Distrito Federal a competência 
tributária para instituir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, sendo pertencente aos Municípios, 
por meio da chamada repartição tributária, o percentual de 25% do produto da 
arrecadação do imposto (art. 158, IV, CF), tendo como fundamento a 
autonomia financeira, corolário do princípio federativo. 

 Nessa linha, aponta que o papel a ser desempenhado, a partir das 
informações constantes da Declaração de Operações Tributáveis – DOT, 
representa o exercício da própria atividade tributária, pois se refere a 
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documento de informação econômico-fiscal levado em consideração para 
o cálculo do chamado Índice de Participação Municipal (IPM), com 
repercussão direta no cálculo dos valores a serem repassados a título de 
repartição tributária. 

 Portanto, segundo o entendimento técnico, toda a atividade envolvendo 
as DOT’s representa atividade de auxílio aos Estados, se constituindo em 
função típica no intuito de fiscalizar o tributo, não podendo ser exercida por 
particular, e, sim, apenas por meio de agente público integrante do quadro 
permanente da Administração Municipal, pois admitir a contratação de 
particular para o desempenho de tal atividade seria admitir a terceirização de 
atividade própria do Estado. 

 Por fim, ponderou que a função de revisar as DOT’s não requer 
conhecimentos especializados, razão pela qual não há motivos para 
contratação por dispensa de licitação de particulares, cabendo a sua prestação 
pelos próprios servidores do órgão, sendo que a própria SEFAZ-ES 
disponibiliza amplo acesso as normas e informações relativas ao cálculo do 
IPM, mesmo que tal contratação se fundamente na economicidade. 

 Nesse sentido, como reforço argumentativo, destaca há existência de 
recomendação pelo Ministério Público Estadual pela ilegalidade da contratação 
de empresa terceirizada para revisar as DOT’s. 

 Inicialmente, é preciso distinguir com clareza que os conceitos de 
competência tributária e de capacidade ativa tributária não são 
coincidentes, pois a rigidez que se aplica ao instituto da competência 
tributária é distinta do regime jurídico aplicado à capacidade tributária 
ativa. 

 A competência tributária, segundo a lição de Roque Antonio Carraza, é a 
aptidão para criar, in abstrato, tributos, isto é, a competência tributária 
confere ao ente federativo a competência para dispor dos elementos 
essências da norma jurídica tributária definindo a hipótese de incidência 
do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de cálculo e a 
sua alíquota, todos os elementos que compõem a chamada regra matriz 
de incidência tributária. 

 Por sua vez, a capacidade tributária ativa consiste na aptidão para 
cobrar, arrecadar e fiscalizar o tributo, tarefa essa relacionada com o 
exercício da função administrativa, sendo passível de delegação, consoante 
disposto no artigo 7º do Código Tributário Nacional – CTN, verbis: 

[...] 

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição 
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de 
executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em 
matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de 
direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da 
Constituição. – (g. n.). 

 Nesse sentido, pode-se constatar que a competência tributária, 
enquanto aptidão para criar tributos, se apresenta como tarefa 
exclusivamente legislativa, sendo indelegável e irrenunciável, ao passo que a 
capacidade tributária ativa representa o exercício típico de atividade 
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administrativa, sendo plenamente possível a sua delegação para pessoa 
jurídica de direito público ou de direito privado. 

 Desse modo, vale destacar que a posição defendida pela área técnica e 
acompanhada in totum pelo Eminente Conselheiro Relator não retrata a 
realidade do nosso ordenamento jurídico, no que concerne à possibilidade de 
delegação da capacidade tributária ativa a pessoa jurídica de direito privado. 

 Como já apresentado, a capacidade tributária ativa se constitui na 
aptidão para cobrar, arrecadar e fiscalizar o tributo, sendo vedada apenas a 
delegação da competência referente à constituição do crédito tributário 
por meio do lançamento, pois nos termos do artigo 142 do CTN, tal 
função compete privativamente (exclusivamente) a autoridade 
administrativa, nos seguintes termos: 

[...] 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido 
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível. – (g. n.). 

 De outro modo, não há vedação legal para delegação das demais 
funções atinentes a capacidade tributária ativa, sendo plenamente possível que 
ocorra a sua delegação mesmo que para as pessoas de direito privado e, 
ainda, que eventualmente tenha contato com dados sigilosos, obviamente está 
sujeito o contratado à cláusula de confidencialidade, não podendo sob 
nenhum aspecto divulgar tais informações.. 

 Nesse contexto, destacam-se pelo menos três exemplos em nosso 
ordenamento jurídico em que uma das funções da capacidade tributária, com 
destaque para a função de arrecadação, é delegada as pessoas jurídicas de 
direito privado, situação verificada na arrecadação das contribuições sindicais, 
na cobrança dos emolumentos pelos delegatórios, e, ainda, no caso de 
algumas contribuições para os serviços sociais autônomos. 

 Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já teve a oportunidade 
de tratar da possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa a pessoa 
de direito privado, firmando entendimento pela sua possibilidade, desde 
que tal delegação seja realizada por meio de lei, conforme se destaca o 
seguinte excerto, verbis: 

[...] 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO 
INSTITUÍDA PELO ARTIGO 64 DA LEI 4.870/65. SUJEIÇÃO 
ATIVA. DELEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. 

1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os 
embargos de divergência (art. 266, § 3º, do RISTJ) pelos quais a 
contribuinte objetiva o reconhecimento de seu direito a proceder 
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ao recolhimento da contribuição de que trata o art. 64 da 
Lei 4.870/65.  

2. A recorrente não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial 
necessário à admissão do recurso, na medida em que o acórdão 
recorrido assentou que, embora parte da doutrina admita a 
delegação da capacidade ativa tributária para entes privados, 
é certo que tal delegação deve estar expressa na legislação. 
Nesse sentido, explicou que, no caso da contribuição prevista no 
artigo 64 da Lei 4.870/65, a lei confere sujeição ativa ao IAA, 
sendo que a ora recorrente (Cooperativa) apenas se beneficia do 
produto da sua arrecadação. Explicitou que a transferência do 
poder de arrecadação, no caso concreto, ocorreu por meio de 
decisão do Conselho Deliberativo do IAA. Entretanto, apesar de 
ser possível a delegação da atribuição de arrecadar a entes 
privados, tal delegação deve ser feita mediante previsão legal, 
o que não ocorreu, motivo pelo qual se entendeu que a 
legitimidade para a exigência da contribuição é da União, 
sucessora do IAA, o qual foi extinto em 1990.  

3. O julgado paradigma, por outro lado, tratou de questão diversa, 
ou seja, a legitimidade da recorrida (Federação dos Sindicatos dos 
Servidores Municipais do Rio Grande do Sul) para a impetração de 
mandado de segurança com o objetivo de exigir que o prefeito de 
determinado Município proceda ao desconto e recolhimento da 
contribuição sindical prevista no artigo 579 da CLT.  

4. A diferença nas conclusões dos julgados em comparação deriva 
da análise de suportes fáticos distintos. Enquanto o acórdão 
embargado tratou de discussão acerca da delegação da 
capacidade ativa tributária, sem previsão legal, o aresto paradigma 
discutiu tão somente a questão da legitimidade para se impetrar 
mandado de segurança tendente a exigir que o efetivo 
responsável pela arrecadação das contribuições providencie seu 
recolhimento e o repasse legalmente previsto. Flagrante, pois, a 
falta de similitude fática dos acórdãos confrontados.  

5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EREsp 655800 
AL 2010/0055452-4) – (g. n.). 

 Nestes termos, podemos concluir que a competência tributária, como 
típica função legislativa, não comporta qualquer possibilidade de 
delegação, vez que representa o próprio poder de império do Estado, não 
sendo possível o seu exercício por outra pessoa diferente daquela atribuída 
pela Constituição, mesmo que seja ente de direito público. 

 Já quanto à capacidade tributária ativa, a sua delegação é possível de 
ocorrer, mas deverá ser observada a competência exclusiva da 
autoridade administrativa relativa à constituição do crédito tributário por 
meio do lançamento. 

 Ao examinar, sob o aspecto legal, a possibilidade de realização de 
contratações pela Administração Pública para a prestação de serviços que 
envolvam a consultoria ou assessoria para a recuperação de crédito, sejam 
eles tributários ou não, exige-se certo cuidado na análise para se distinguir os 
serviços exclusivos da administração, não passíveis de delegação, 
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daqueles serviços privativos, capazes de serem, excepcionalmente, 
executados por particulares contratados, atendendo sempre ao interesse 
público e a economicidade. 

 Em primeiro lugar não se deve confundir a prestação de assessoria 
jurídica, visando à eficiência na prestação dos serviços de cobrança e 
arrecadação dos créditos tributários com o serviço exclusivo da 
autoridade administrativa na constituição do crédito tributário, pois a 
primeira é plenamente possível de ser contratada pela administração nos 
limites legais, enquanto a última, não permite a sua execução por particular, 
acarretando grave infração à norma legal, possível de condenação em 
ressarcimento ao erário. 

 Já a situação que envolve a contratação para assessoramento ou 
consultoria por pessoas privadas, com a específica finalidade de revisão 
quanto as DOT’s, esta não possui qualquer relação com o exercício da 
atividade tributária propriamente dita, sendo plenamente possível a 
contratação de serviços privados por parte da Administração Pública. 

 Assim, é preciso destacar que a área técnica classifica os serviços 
prestados para revisão das DOT’s como atividade inerente do Estado, a ser 
executada apenas por servidor ocupante de cargo efetivo organizado em 
carreira, vez que como consequência da sua atuação poderá acarretar 
provocação ao órgão fiscalizador estadual em sua função primária de fiscalizar 
o tributo, na tentativa, de com essa argumentação, aproximar tal atividade da 
atividade tributária típica. 

 Mais uma vez é preciso esclarecer que a atividade tributária se constitui 
nas funções de cobrança, fiscalização e arrecadação do crédito tributário, 
sendo que a situação referente à repartição das receitas tributárias, com 
destaque para os repasses devidos pelos entes estaduais aos entes municipais 
da arrecadação do ICMS, se constitui como típica atividade financeira do 
Estado, sendo regulada pelo direito financeiro, não guardando mais 
pertinência com o ramo do direito tributário. 

 Assim, não se mostra pertinente a dedução proposta pelo corpo 
técnico ao assimilar como sendo atuação típica e exclusiva do Estado os 
serviços de revisão das DOT’s, razão pela qual a sua execução por 
pessoas privadas, desde que observados os preceitos legais para tal 
contratação, se mostra de acordo com os ditames legais, não havendo 
que se falar em infração à norma legal. 

 Note-se que a própria área técnica na definição proposta quanto aos 
serviços de revisão das DOT’s, classificou o serviço como sendo apenas uma 
“atividade de auxílio aos Estados”, o que denota não se tratar de serviço 
típico e exclusivo da Administração, sendo plenamente passíveis de 
serem executados por pessoas privadas, diversamente da maneira como 
propôs a área técnica que, apesar de considerá-lo como atividade de 
auxílio, afirmou ser de titularidade exclusiva do Estado. 

 Assim estatuiu o corpo técnico, nos termos da Instrução Técnica 
00028/2017-1, verbis: 

[...] 

Note-se que a revisão das DOT ́s pelos Municípios constitui 
atividade de auxílio àquela incumbida, precipuamente, aos 
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Estados. Dessa forma, se por estes, que detêm a verdadeira 
titularidade sobre ela, deve ser realizada por servidores ocupantes 
de cargos efetivos organizados em carreira, com mais razão ainda 
tem que ser levada a efeito nos Municípios por agentes 
integrantes do quadro permanente da Administração Municipal, 
que a farão de forma complementar. – (g. n.). 

 Logo, comprovada a possibilidade da contratação de assessoria e/ou 
consultoria pela Administração Pública para a prestação dos serviços de 
recuperação de crédito, passa-se ao exame quanto à admissibilidade de tal 
contratação ocorrer de forma direta, por inexigibilidade de licitação. 

 Tanto a área técnica quanto o eminente Conselheiro Relator 
consideraram que a função de revisar DOT’s não requer conhecimentos 
especializados, sendo disponibilizado, pela Secretaria da Fazenda do Estado 
do Espírito Santo, amplo acesso as normas e informações relativas ao Índice 
de Participação Municipal – IPM, razão pela qual não haveria legalidade na 
contratação.  

Ademais, apresentou recomendação do Ministério Público Estadual no 
sentido da ilegalidade desse tipo de contratação pela administração. 

 Analisando a situação em abstrato, característica típica dessa espécie de 
processo, não há como definir em caráter geral, uma prévia definição de 
qual atividade de assessoria e/ou consultoria a ser contratada apresenta 
ou não a notória especialização e a singularidade exigida para 
contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação. 

  A verificação dos requisitos necessários para contratação por 
inexigibilidade exige análise detida das situações concretas envolvidas na 
contratação para averiguação da natureza singular dos serviços, bem 
como da notória especialização da pessoa contratada, sob pena de se 
exigir que a contratação se realize observando o procedimento licitatório. 

Nesse sentido, o próprio TCU já se manifestou quanto à irregularidade 
na contratação por inexigibilidade para a contratação de serviços de assessoria 
e consultoria para a recuperação dos indébitos de créditos tributários 
relacionados ao FINSOCIAL, pois no entendimento fixado pela Corte, com 
base no caso concreto, levou-se em consideração que a questão já se 
encontrava pacificada no STF, não havendo razão para a contratação 
direta por inexigibilidade, conforme o seguinte excerto, verbis: 

[...] 

9.2.1. abstenha-se de realizar novas contratações, mediante 
inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços de 
assessoria e consultoria tributária para recuperação de créditos 
pagos a maior, visto que nesses casos não se configura a natureza 
singular do serviço e, por isso, sua realização não exige que o executor 
detenha notória especialização, de modo que sua contratação exige o 
procedimento licitatório, consoante decidido por este Tribunal na 
Decisão n° 695/2001 - Plenário, proferida na Sessão 5/9/2001, inserta na 
Ata n° 37/2001; - (g. n.). 

Vale destacar que o TCU não firmou entendimento pela inviabilidade de 
contratação desse tipo de serviço pela administração, conforme sustenta a 
área técnica. 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 452 

De outro modo, apenas diante do caso concreto analisado, ponderou o 
TCU que a situação não se enquadrava como serviço de natureza 
singular, que exigia notória especialização da contratada, já que o tema 
envolvido - recuperação dos indébitos de créditos tributários 
relacionados ao FINSOCIAL - era pacificado no STF, razão pela qual 
entendeu que a contratação somente poderia ocorrer de maneira comum, 
ou seja, deveria ser realizado o regular procedimento licitatório pela 
administração. 

Por outro lado, o entendimento do TCU, firmado no mesmo acórdão 
acima referido, referente à contratação de assessoria e/ou consultoria para 
levantamento das contas inativas do FGTS, foi no sentido de que a contratação 
poderia ser realizada por meio de contratação direta por inexigibilidade, vez 
que os serviços prestados apresentavam singularidade e a contratada notória 
especialização, fixado no seguinte sentido, verbis: 

[...] 

7. Do ponto de vista jurídico, conforme enfatizou a unidade 
técnica, restou demonstrada a legalidade do contrato na parte 
referente ao levantamento das contas inativas do FGTS, visto 
que a documentação apresentada nas peças de defesa comprova 
a singularidade do serviço prestado e a notória especialização da 
contratada neste particular, o que justifica a inexigibilidade da 
licitação.  

(...) 

Sob o prisma da legalidade, ficou demonstrado, quanto ao serviço 
de levantamento de contas inativas do FGTS, que a contratação 
da Empresa J. Marinho teria amparo no art. 25, §1º, da Lei 
8.666/93. As diversas cópias dos contratos e pareceres 
demonstraram, adequadamente, a singularidade do serviço e a 
notória especialização da empresa, o que estaria a justificar o 
juízo de inexigibilidade da licitação. – (g. n.). 

Sendo assim, não há como emitir uma decisão final de forma prévia 
quanto à possibilidade ou não de contratação direta por inexigibilidade de 
licitação, pois cada contratação apresenta peculiaridades próprias, que 
dependem da análise dos elementos fáticos e jurídicos que a cercam no 
momento da sua contratação, para que, somente após tal análise, seja 
possível uma decisão segura quanto ao procedimento correto a ser adotado. 

 Contudo, vale ressaltar que não se discute quanto à possibilidade ou não 
da realização desse tipo de contratação, pois o próprio TCU, no julgado acima 
destacado, assentou pela possibilidade jurídica de contratação de 
particular para prestação de serviços de assessoria ou consultoria para 
recuperação de créditos. 

 De outro lado, o que se discute é a possibilidade da contratação se 
realizar nos termos da via ordinária da licitação ou a possibilidade de 
contratação direta por inexigibilidade, a depender da singularidade dos 
serviços contratados, situação que deverá ser feita com base nos 
elementos constantes dos autos no caso concreto, cabendo a 
administração pública proceder com todos os estudos e planejamentos 
necessários para que possa embasar a realização da contratação pretendida. 
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 Desse modo, diante dos argumentos apresentados e confrontados, 
discordando da área técnica e do Eminente Conselheiro Relator, Sebastião 
Carlos Ranna de Macedo, entendo que há possibilidade de contratação, por 
parte da Administração Pública, dos serviços de assessoria e/ou 
consultorias para fins de recuperação de crédito, podendo tal contratação 
se realizar seguindo os termos regulares do procedimento licitatório ou 
pela contratação direta, por inexigibilidade, sendo que somente a análise 
do caso concreto poderá haver a a correta tomada de decisão.   

3.2  POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FIRMAR 
CONTRATO DE ÊXITO PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E, EM 
CASO POSITIVO, ADMISSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DO PAGAMENTO 
EM PERCENTUAL DA RECEITA AUFERIDA, SEJA TRIBUTÁRIA OU NÃO 
TRIBUTÁRIA: 

 A área técnica considerou prejudicada a análise quanto à possibilidade 
da Administração Pública firmar contrato de êxito, pois conforme análise 
realizada no item anterior, concluiu de que os serviços de recuperação de 
créditos não podem ser prestados por particulares, sendo de competência de 
servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público.  

Cumpre destacar que em situações semelhantes à ora analisada, a área 
técnica já se posicionou de forma contraria a contratação de serviços com 
cláusula de êxito pela Administração Pública, entendendo que tal 
contratação se põe contrária aos princípios orçamentários, pois o 
empenho não pode ser adiado para o momento da respectiva execução, 
bem como não há permissivo legal para celebração de contrato de risco 
com a administração. 

Cumpre destacar que a celebração de contrato de risco (ad exitum) com 
a Administração Pública não infringe os princípios orçamentários, pois não se 
trata de pagamento por serviços não executados, e sim, de pagamento 
atrelado ao exaurimento do serviço contratado, fato esse que poderá ser 
verificado a partir do ingresso da receita aos cofres públicos, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, litteris: 

[...] 

1 - contratação de honorários por êxito: é possível esse tipo de 
ajuste, fixado em percentual sobre o valor auferido com a 
prestação do serviço, bem como por risco puro, mediante 
remuneração do advogado exclusivamente por meio dos 
honorários de sucumbência, DEVENDO CONSTAR NO 
CONTRATO O VALOR ESTIMADO E A DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. O 
pagamento deve estar condicionado ao EXAURIMENTO DO 
SERVIÇO, COM O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL OU 
INGRESSO EFETIVO DOS RECURSOS NOS COFRES 
PÚBLICOS, não se podendo considerar, para esse fim, a mera 
obtenção de medida liminar ou a simples conclusão de fase 
ou etapa do serviço. - Parecer da Consulta nº 873919, de 
10/04/13; 

2 - contratação de advogado por inexigibilidade de licitação: 
possibilidade, desde que comprovada a singularidade do 
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serviço e a notória especialização do profissional, conforme 
entendimento assentado no julgamento dos Processos 
Administrativos nos 743.539, de 24/08/10; 736.255, de 02/12/08; 
691.931, de 30/10/07; 687.881, de 21/03/06 e do Relatório de 
Inspeção – Licitação nº 489.457, de 18/09/07, e no enunciado da 
Súmula nº 106, publicada no D.O.C. de 05/05/11; - (g. n.). 

 

Assim sendo, o que se exige da Administração Pública nesse tipo de 
contratação é uma maior cautela quanto ao pagamento pelos serviços 
prestados, pois esse deve ocorrer somente após o efetivo EXAURIMENTO 
DO SERVIÇO, que no caso de serviços de recuperação de crédito, ocorre no 
momento do ingresso efetivo dos recursos nos cofres públicos. 

Desse modo, não se considera prestados os serviços de 
recuperação de crédito com a mera obtenção de medida liminar ou a 
simples conclusão de fase ou etapa do serviço. 

O cuidado que se exige na realização desse tipo de contratação pela 
Administração Pública está na correta realização de estudos e 
planejamento para consubstanciar a celebração do contrato de risco, 
evitando-se, com isso, uma contratação com evidente desvantagem para 
o contratante. 

Nesse sentido, com fundamento nos estudos e planejamentos realizados 
antes da celebração da contratação, a administração poderá dimensionar os 
valores e fixar o percentual referente à remuneração da contratada dentro 
dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade ao esforço e ao 
risco suportados pela contratada. 

Assim, podemos concluir que o valor e a forma de pagamento devem ser 
proporcionais ao benefício econômico financeiro obtido com os serviços 
efetivamente prestados, ou seja, a partir dos levantamentos e demonstrações 
efetuados e no consequente recebimento dos valores apurados no direito à 
repetição de indébito reconhecida. 

Por tais razões, não há como, em caráter geral, fixar de forma prévia o 
valor que se entende como sendo proporcional, pois tais valores devem 
guardar uma relação direta com os riscos suportados pela contratada e o 
proveito econômico obtido pelos serviços prestados, somente sendo 
possível de serem aferidos no caso concreto em análise, com fundamento 
no estudo do objeto a ser contratado. 

O Tribunal de Contas da União – TCU já firmou entendimento pela 
possibilidade na contratação de consultorias privadas, não verificando 
qualquer irregularidade na delegação desse tipo de atividade, apenas 
exigindo obediência aos preceitos legais nos exatos termos que definidos 
na Lei nº 8.666/93, com destaque para prévia realização de projeto básico 
e a adequada estimativa dos custos, conforme se destaca em excerto do 
Acórdão 1465/2016, verbis: 

[...] o acórdão recorrido não veda a contratação de 
consultorias privadas, mas a condiciona à realização prévia 
de projeto básico e à adequada estimativa dos custos, 
atividades de planejamento da fase interna da licitação, já à 
época exigidas pela Lei nº 8.666/1993; - (g. n.) 
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É preciso destacar que não há vedação constante na Lei nº 8.666/93 
quanto à celebração de contrato de êxito por entidades da Administração 
Pública, pois nesse tipo de contratação o pagamento do preço ajustado 
somente ocorrerá com a efetiva vantagem obtida em decorrência da 
execução do contrato, configurando-se em verdadeira condição 
suspensiva, tendo a sua eficácia subordinada à ocorrência de um evento 
futuro e incerto. 

Mais uma vez, vale destacar que não há qualquer infringência aos 
princípios orçamentários, pois não há qualquer pagamento realizado antes da 
efetiva execução dos serviços contratados, apenas estaria condicionando a 
realização do pagamento ao êxito alcançado pela contratada. 

Ademais, tratando-se de serviços de consultoria e assessoramento 
envolvendo litígios judiciais, a contratação prevendo a remuneração por êxito é 
comum nesse tipo de serviço, não havendo qualquer questionamento quanto a 
sua validade, tanto que em excerto do Acórdão nº 1465/2016 – Plenário, do 
Tribunal de Contas da União, constou passagem defendida pela área técnica 
daquela Corte de Contas nos seguintes termos, verbis: 

[...] 

b) desta forma, ainda que a Lei nº 8.666/1993 não cuide de 
forma específica da possibilidade de remuneração 
condicionada a evento futuro e incerto, ela determina que as 
contratações de serviços requerem elaboração de projeto 
básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 
exame dos interessados em participar do processo licitatório. 
Projeto básico esse que envolve a elaboração de estudos técnicos 
preliminares, possibilitando a avaliação do custo, a definição dos 
métodos e do prazo de prestação dos serviços (art. 6º, IX, da Lei 
nº 8.666/1993). Os gestores, ignorando este dispositivo legal e as 
normas da ‘boa administração’, optaram por tomar decisões sem 
dispor de informações fundamentais. Dessa forma, assumiram um 
risco desnecessário, de forma previsivelmente antieconômica; e 

c) o Acórdão recorrido não condena a remuneração por êxito, 
mas exige que os riscos sejam dimensionados de forma 
razoável antes de serem distribuídos por meio da celebração 
de contrato. – (g. n.). 

Nesse contexto, verifica-se de acórdão do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, a legalidade na fixação de remuneração paga pelos 
serviços prestados na proporção de 10% sobre o êxito, sendo possível 
averiguar razoabilidade e proporcionalidade entre o serviço prestado e a 
remuneração paga pela Administração Pública, conforme se destaca, 
litteris: 

[...] 

CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL – RESGATE DE 
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE 
RECOLHIDOS – A) TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS – VEDAÇÃO – ATIVIDADE TÍPICA E 
CONTÍNUA DA ADMINISTRAÇÃO – B) CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE, EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL E EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE 
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MOTIVAÇÃO E DE OBSERVÂNCIA DAS SEGUINTES 
PREMISSAS: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INTEGRAM 
O PATRIMÔNIO DA ENTIDADE – CONTABILIZAÇÃO COMO 
FONTE DE RECEITA – REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 
JURÍDICO – POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE HONORÁRIOS 
POR ÊXITO, FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR 
AUFERIDO OU CONTRATO DE RISCO PURO, POR MEIO DOS 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PREVISÃO NO 
CONTRATO DO VALOR ESTIMADO DOS HONORÁRIOS E DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CONDICIONAMENTO DO 
PAGAMENTO AO EXAURIMENTO DO SERVIÇO. 

a) É vedada a terceirização dos serviços advocatícios que 
objetivem o resgate de créditos previdenciários, por 
consubstanciarem atividade típica e contínua da Administração, 
bem como por vincular-se à administração tributária, devendo ser 
atribuída sua execução a servidores do quadro permanente de 
pessoal, por força do disposto nos incisos II e XXII do art. 37 da 
Constituição da República. 

b) Não obstante, admite-se a contratação de advogados, em 
caráter excepcional e extraordinário, quando o volume do 
serviço não possa ser absorvido pelos procuradores 
municipais ou, ainda, na hipótese de inexistência de cargo de 
advogado nos quadros da Administração, até que o Poder 
Público organize sua estrutura de pessoal, observada, em 
todo caso, a adequada motivação, bem como as seguintes 
premissas: 

b.1. a contratação de serviços de advocacia para resgate de 
créditos previdenciários indevidamente recolhidos com ajuste de 
honorários por êxito é possível, devendo a remuneração do 
profissional ser fixada, no instrumento contratual, em valor 
estimado, observando-se o princípio da razoabilidade, 
evitando-se o desembolso de valores exorbitantes; 

b.2. os honorários de sucumbência, quando vencedor o ente 
público, pertencem à entidade, e não ao procurador ou 
representante judicial, devendo ser contabilizados como fonte de 
receita; 

b.3.é possível a contratação de honorários por êxito, fixado 
em percentual sobre o valor auferido com a prestação do 
serviço, bem como por risco puro, mediante remuneração do 
advogado exclusivamente por meio dos honorários de 
sucumbência, devendo constar no contrato o valor estimado 
dos honorários e a dotação orçamentária própria para o 
pagamento de serviços de terceiros;  

b.4. o pagamento deve estar condicionado ao exaurimento do 
serviço, com o cumprimento da decisão judicial ou ingresso 
efetivo dos recursos nos cofres públicos, não se podendo 
considerar, para esse fim, a mera obtenção de medida liminar 
ou a simples conclusão de fase ou etapa do serviço. (TCE/MG, 
Tribunal Pleno, Processo nº 873919, Consulta, Relator: 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 457 

Conselheiro em exercício Hamilton Coelho, Sessões: 11/07/2012, 
25/07/2012 e 10/04/2013, Decisão unânime) – (g. n.). 

No caso em apreço, foi aplicado o percentual de 10% sobre o 
resultado do proveito econômico relativamente ao êxito ocorrido, no que 
assentiu o Poder Judiciário ao julgar procedente o pedido de condenação 
em honorários fixados com base no êxito do proveito econômico 
respectivo. 

Cumpre destacar, ainda, a título de exemplo, servindo como parâmetro 
para efeito de entendimento, que a Resolução nº 04/2012 do Conselho 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Paraná, traz 
previsão de percentual médio de honorários advocatícios calculados 
proporcionalmente ao resultado obtido (calculado pelo êxito), pautado no 
princípio da modicidade e dentro dos parâmetros da razoabilidade e 
proporcionalidade, conforme quadro abaixo: 

CAPÍTULO XI – ADVOCACIA NA ÁREA FISCAL 

 % Médio Mínimo em R$ 

1.2. Proporcional ao resultado – sobre o 
valor da economia obtida, em caso de 
resultado favorável total ou parcial, em 
seus valores atualizados monetariamente 
até à data do pagamento dos honorários, 
quando do julgamento definitivo da ação e, 
em caso de ter havido depósito judicial, 
compensável no que couber ao seu valor 
por ocasião do levantamento. Estes 
honorários serão devidos seja qual for o 
motivo determinante da economia obtida 
tais como leis que determinem a redução, 
extinção, perdão, anistia, etc. em relação à 
exigência que se trata. 

 

 

10% e 20% 

 

 

- 

Nesse contexto, o percentual de êxito a ser fixado poderá sofrer 
variações a depender do serviço que será prestado e, ainda, deverá ser 
motivado para que o quantum fixado possa atender ao princípio do 
interesse público, da moralidade, da finalidade e da modicidade. 

Assim, não se afasta a possibilidade de que a prestação de serviço 
dessa natureza seja remunerada sobre o êxito obtido, todavia, esse 
percentual será calculado com base nos elementos do caso concreto, 
situação em que deve estar acompanhado, de forma imprescindível, de 
elementos capazes de suportar a motivação apta a justificar o percentual 
fixado. 

Em assim sendo, divirjo do posicionamento adotado pela área técnica e 
pelo Eminente Conselheiro Relator, entendendo que não persiste qualquer 
vedação legal, no sentido de impedir que a Administração Pública celebre 
contratação com base em remuneração calculada pelo êxito dos serviços 
executados, desde que respeitado a modicidade, razoabilidade e 
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proporcionalidade, e os pagamentos guardem a devida proporção ao 
benefício financeiro obtido com os serviços efetivamente prestados. 

3.3  EFICÁCIA GERAL DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 1/1997 E, EM 
CASO AFIRMATIVO, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE SEU 
CONTEÚDO: 

 Consta da Instrução Técnica informações apontando que a Orientação 
Técnica nº 1/1997 foi elaborada pelo Núcleo de Orientação Técnica e Recursos 
– NOR, existente à época, cujas atribuições, atualmente, são exercidas pela 
Secretaria de Controle Externo de Recursos – SecexRecursos. 

 Argumenta o corpo técnico que tal Orientação Técnica já conta com 20 
(vinte) anos, desde sua elaboração, cuja origem remonta uma reunião 
ocorrida no Gabinete da Presidência, situação que a distanciou do 
procedimento de elaboração de todos os atos normativos deste Tribunal 
sob a vigência da Lei Complementar 32/93. 

 Ademais, além da sua elaboração anômala, argumenta, ainda, que tal 
orientação normativa partiu de uma apreciação de cláusula contratual de 
determinado contrato firmado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, a fim 
de definir, por um instrumento normativo do Tribunal de Contas a sua 
legalidade. 

 Desse modo, o corpo instrutivo opina pela inviabilidade de aplicação da 
Orientação Técnica nº 1/1997, tendo em vista a forma anômala da sua 
elaboração, carecendo, portanto, de validade jurídica para sua regular 
existência. 

 Em que pese a posição final defendida pela área técnica, consta de sua 
instrução técnica que a própria Corte de Contas sempre emprestou o status de 
Consulta à Orientação Técnica nº 1/1997, de modo que tornou sem efeito o 
Parecer Consulta TC-049/1997. 

 No que diz respeito ao papel constitucional dos Tribunais de Contas, vale 
destacar que, além da função fiscalizadora, os Tribunais de Contas 
desempenham papel muito importante na função normatizadora e 
orientadora, culminando na elaboração de informações e pareceres 
técnicos tendentes a suprir às necessidades das entidades jurisdicionais. 

 Nesse sentido, mesmo que considerado a elaboração anômala da 
Orientação Técnica nº 1/1997, diante do regramento vigente à época (Lei 
Complementar 32/93), a própria Corte de Contas emprestou efeitos normativos 
de caráter geral ao instrumento, repercutindo diretamente na esfera dos seus 
jurisdicionados o posicionamento estampado na orientação técnica, não 
havendo possibilidades de simplesmente afastar a sua aplicabilidade e 
generalidade para alcançar situações ocorridas durante a sua vigência, 
sob pena de infringência ao princípio da segurança jurídica e da 
confiança legítima. 

 Desse modo, os tribunais superiores já firmaram entendimento no 
sentido de aplicação do princípio da segurança jurídica, em face do poder de 
autotutela do Estado, configurando-se em um dos fundamentos jurídicos do 
próprio Estado de Direito, conforme se destaca o seguinte excerto, verbis: 

[...] 
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA SOLTEIRA 
MAIOR DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. 
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA 
ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. INÍCIO 
DO PROCESSO APÓS A EDIÇÃO DA MP Nº 2.180-35/2001. 
INCIDÊNCIA. 

1. Não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao 
poder de autotutela do Estado, sob pena de desestabilizar um 
dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual 
seja, o princípio da segurança das relações jurídicas. Assim, 
no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, e a 
imprescritibilidade exceção. 

2. Na ausência de lei estadual específica, a Administração Pública 
Estadual poderá rever seus próprios atos, quando viciados, desde 
que observado o prazo decadencial de cinco anos. Aplicação 
analógica da Lei n. 9.784/99. 

3. Os juros de mora devem ser fixados no percentual de 6% ao 
ano na hipótese de a ação ter sido proposta após a vigência da 
Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que 
acrescentou o art. 1º-F ao texto da Lei n.º 9.494/97. Precedentes. 

4. Recurso Especial parcialmente provido. 

(REsp 645.856/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 24/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 291) – (g. n.). 

Ademais, em que pese a discussão entorno do procedimento adotado 
para elaboração da Orientação Técnica nº 1/1997, resta configurado que a 
própria Corte de Contas utilizou de forma atípica da orientação como 
função orientadora aos seus jurisdicionados, não sendo lícito negar a sua 
eficácia aos jurisdicionados, conforme posição já defendida nesta Corte 
de Contas pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias 
Chamoun, que nos termos do Voto 00863/2016-1, assim se pronunciou, 
verbis: 

[...] 

Não se justifica negar a existência de uma orientação clara e 
direta emitida por este Tribunal a seus jurisdicionados, sob 
pena de violação do princípio da segurança jurídica, sob os 
registros de que tal subsunção apenas se dará em relação à 
revisão de DOT’s, objeto do primeiro termo aditivo, tema 
específico tratado em referida Orientação Técnica. – (g. n.). 

Assim sendo, divergindo a área técnica e do eminente Conselheiro 
Relator, entendendo que a Orientação Técnica nº 1/1997 permanece válida 
e aplicável até que manifestação posterior desta Corte de Contas supere 
o entendimento fixado, não cabendo na atual conjuntura negar eficácia ao 
entendimento fixado, sob pena de infringência aos princípios 
constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima. 
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4.  DISPOSITIVO: 

Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Eminente Relator 
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, VOTO no sentido de que o 
Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere: 

4.1   Quanto ao item 1, pela possibilidade jurídica da 
contratação de assessoria ou consultoria de empresa privada 
para prestação de serviços visando a recuperação de 
créditos, vez que tais serviços não se encontram dentro das 
competências exclusivas da Administração Pública, cabendo 
a elaboração de estudos e pesquisas de maneira prévia à 
realização da contratação, para que, com fundamentos em 
tais elementos, possa ser verificada a possibilidade de 
contratação direta por inexigibilidade ou a necessidade de 
seguir o regular procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 
8.666/93; 

4.2 Quanto ao item 2, considerar plenamente possível a 
contratação pela Administração Pública com a remuneração 
paga pelos serviços efetivamente prestados sobre o êxito 
alcançado, devendo os valores serem fixados em percentual 
proporcional ao esforço e ao risco suportado pela empresa 
contratada, respeitando os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e modicidade, somente sendo possível a 
realização do pagamento após comprovada a realização 
efetiva dos serviços contratados, qual seja, com o ingresso 
dos valores nos cofres públicos; 

4.3   Quanto ao item 3, pela aplicabilidade, com eficácia 
geral da Orientação Técnica nº 01/1997, com fundamento no 
princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, vez 
que a própria Corte de Contas emprestou eficácia normativa 
geral ao entendimento fixado pela orientação técnica, não 
sendo lícito negar eficácia aos seus preceitos, a fim de 
penalizar os jurisdicionados que agiram conforme os 
preceitos fixados por este instrumento normativo. 

VOTO, ainda, no sentido de que, após as comunicações devidas, em não 
havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados. 

É como voto. 

Vitória, 04 de julho de 2017.  

Marco Antonio da Silva 
Conselheiro Relator em Substituição 
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2 Dos argumentos trazidos pelo voto-vista do conselheiro substituto Marco 

Antônio da Silva 

Em síntese, o voto-vista apresentado pelo ilustre conselheiro substituto Marco Antônio 

da Silva concentrou sua narrativa no enfrentamento dos argumentos trazidos pela área 

técnica e acolhidos pelo Ministério Público de Contas e pelo conselheiro relator 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, conforme se passa a demonstrar. 

Seguindo a ordem das questões do prejulgado propostas pelo conselheiro Rodrigo 

Flávio Freire Farias Chamoun, o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva iniciou a 

análise do mérito por meio do item 3.1 do seu voto-vista, intitulado “POSSIBILIDADE 

DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIAS PARA A 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E, EM CASO POSITIVO, ADMISSIBILIDADE DA 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO”, nos seguintes 

termos: 

Inicialmente, é preciso distinguir com clareza que os conceitos de 
competência tributária e de capacidade ativa tributária não são 
coincidentes, pois a rigidez que se aplica ao instituto da competência 
tributária é distinta do regime jurídico aplicado à capacidade tributária 
ativa. 

 A competência tributária, segundo a lição de Roque Antonio Carraza, é a 
aptidão para criar, in abstrato, tributos, isto é, a competência tributária 
confere ao ente federativo a competência para dispor dos elementos 
essências da norma jurídica tributária definindo a hipótese de incidência 
do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de cálculo e a 
sua alíquota, todos os elementos que compõem a chamada regra matriz 
de incidência tributária. 

 Por sua vez, a capacidade tributária ativa consiste na aptidão para 
cobrar, arrecadar e fiscalizar o tributo, tarefa essa relacionada com o 
exercício da função administrativa, sendo passível de delegação, consoante 
disposto no artigo 7º do Código Tributário Nacional – CTN, verbis: 

[...] 

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição 
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de 
executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em 
matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de 
direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da 
Constituição. – (g. n.). 
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O excerto extraído do voto-vista reproduz parcialmente o art. 7º do Código Tributário 

Nacional85 (CTN), o qual, em sua integralidade, preceitua que a atribuição das funções 

de “fiscalizar tributos”, de “executar leis, serviços, atos ou decisões 

administrativas em matéria tributária” e de “arrecadar” devem ser conferidas “por 

uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da 

Constituição” (caput do art. 7º do CTN), excepcionando-se apenas o “encargo ou 

função de arrecadar”, única função que pode ser cometida a pessoas de direito 

privado (§ 3º do art. 7º do CTN). 

A Constituição a que se reporta o caput do art. 7º do CTN refere-se à Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, cujo § 3º do art. 18 assim 

estabelecia: 

Art. 18 - Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar, 
observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º - Aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita ou 
explicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição. 

§ 2º - Os Estados proverão às necessidades do seu Governo e da sua 
Administração, cabendo à União prestar-lhes socorro, em caso de calamidade 
pública. 

§ 3º - Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar 
funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais ou de atos e 
decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a União poderá, em matéria 
da sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, 
provendo às necessárias despesas. 

Logo, à luz de uma interpretação sistemática dos diplomas normativos citados, verifica-

se que as funções insertas no caput do art. 7º do CTN, alusivas à capacidade tributária 

ativa, só podem ser objeto de delegação entre pessoas jurídicas de direito público e 

executadas exclusivamente por servidores públicos, à exceção da função de 

                                                 
85  Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar 

leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a 
outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que 
a conferir. 
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido. 
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de 
arrecadar tributos. 
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arrecadar, única passível de ser cometida a pessoa jurídica de direito privado 

(instituições bancárias, por exemplo). 

No entanto, o nobre conselheiro substituto fez uma interpretação incomum do art. 7º do 

CTN, induzindo o leitor ao erro ao se referir, de forma genérica, à capacidade 

tributária ativa, concluindo ser “plenamente possível sua delegação para pessoa 

jurídica de direito público ou de direito privado”. Com base nessa interpretação 

singular, o conselheiro Marco Antônio destaca que “a posição defendida pela área 

técnica e acompanhada in totum pelo Eminente Conselheiro Relator não retrata a 

realidade do nosso ordenamento jurídico”. Verbis: 

Nesse sentido, pode-se constatar que a competência tributária, enquanto 
aptidão para criar tributos, se apresenta como tarefa exclusivamente 
legislativa, sendo indelegável e irrenunciável, ao passo que a capacidade 
tributária ativa representa o exercício típico de atividade administrativa, 
sendo plenamente possível a sua delegação para pessoa jurídica de 
direito público ou de direito privado. 

 Desse modo, vale destacar que a posição defendida pela área técnica e 
acompanhada in totum pelo Eminente Conselheiro Relator não retrata a 
realidade do nosso ordenamento jurídico, no que concerne à possibilidade de 
delegação da capacidade tributária ativa a pessoa jurídica de direito privado. 

Sem muito esforço, constata-se a existência de vício formal na construção 

hermenêutica engendrada com o propósito de legitimar a transferência de todas as 

funções típicas da administração tributária para a iniciativa privada, permitindo-lhe não 

apenas “arrecadar” tributos – única exceção prevista no § 3º do art. 7º do CTN –, mas 

também “fiscalizar tributos” e “executar leis, serviços, atos ou decisões 

administrativas em matéria tributária”, algo impensável segundo o ordenamento 

jurídico vigente e que permitiu a empresas, como a CMS Consultoria e Serviços S/S 

Ltda., tornarem-se verdadeiras sócias dos Municípios, partilhando receitas públicas 

provenientes de impostos sonegados, conforme apurado pelos técnicos do TCE-ES e 

pelo Núcleo de Repressão e Combate às Organizações Criminosas – NUROC na 

Operação Derrama. 
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Prosseguindo em seu raciocínio, o ilustre conselheiro pontua que apenas a 

competência tributária, prevista no art. 142 do CTN, “compete privativamente 

(exclusivamente) à autoridade administrativa”: 

Como já apresentado, a capacidade tributária ativa se constitui na aptidão para 
cobrar, arrecadar e fiscalizar o tributo, sendo vedada apenas a delegação da 
competência referente à constituição do crédito tributário por meio do 
lançamento, pois nos termos do artigo 142 do CTN, tal função compete 
privativamente (exclusivamente) a autoridade administrativa, nos 
seguintes termos: 

[...] 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido 
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível. – (g. n.). 

Ocorre que, não por coincidência, as funções de “verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação”, de “determinar a matéria tributável”, de “calcular o 

montante do tributo devido”, de “identificar o sujeito passivo” e de “propor a 

aplicação de penalidade cabível”, mencionadas no referido artigo, faziam parte do 

pacote de serviços prestados pela CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda., o qual 

continha desde a elaboração da legislação tributária do município, até a partilha das 

receitas auferidas pelo Município, conforme se depreende da descrição do objeto do 

Contrato 135/2009, celebrado com o Município de Itapemirim, bem como do Termo 

de Entrega de Serviço apresentado ao Município de Aracruz, referente ao Auto de 

Infração nº 017/2004, lavrado contra a Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, no 

valor total de R$ 246.103.995,50, entre outros, e do instrumento de constituição da 

empresa Janus Consultoria SPE Ltda., cujo capital social foi integralizado por meio do 

oferecimento do “acerco intangível” da CMS, composto pelo alegado êxito na execução 

de contratos celebrados com os Municípios de Aracruz, Anchieta, Itapemirim e 

Linhares, objetivando a “recuperação de receita” junto as empresas Petróleo 

Brasileiro S.A. – PETROBRAS e Samarco Mineração S.A. 
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Na sequência, o eminente conselheiro substituto apresenta como solução alternativa 

para se contornar a quebra do sigilo fiscal dos contribuintes a surreal proposta de 

inclusão de uma cláusula de confidencialidade nos contratos de prestação de serviço 

de “recuperação de crédito”, como se essa medida se mostrasse idônea e suficiente 

para legitimar a violação de direito fundamental do contribuinte ao sigilo fiscal, 

constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, incisos X e XII, da Magna Carta86, bem 

como pelo art. 198 do CTN87: 

De outro modo, não há vedação legal para delegação das demais funções 
atinentes a capacidade tributária ativa, sendo plenamente possível que ocorra 
a sua delegação mesmo que para as pessoas de direito privado e, ainda, que 
eventualmente tenha contato com dados sigilosos, obviamente está sujeito o 
contratado à cláusula de confidencialidade, não podendo sob nenhum 
aspecto divulgar tais informações. 

Por sua vez, no afã de corroborar sua interpretação extensiva sobre a possibilidade de 

que todas as funções elencadas no art. 7º do CTN possam ser delegadas à iniciativa 

privada, ao colacionar ao seu voto-vista jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), o nobre conselheiro cai em contradição mais uma vez, reproduzindo acórdão 

                                                 
86  X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;     
[...] 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal;   

87  Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus 

servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001) 
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:   (Redação dada pela Lcp nº 
104, de 2001) 
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração 
regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se 
refere a informação, por prática de infração administrativa. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo 
regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a 
transferência e assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
III – parcelamento ou moratória. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente 
assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 
específico, por lei ou convênio. 
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar 
informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 
2001) 
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que afirma exatamente o contrário do pretende justificar: apenas a atribuição de 

arrecadar é passível de ser transferida para entes privados. Verbis: 

Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já teve a oportunidade de 
tratar da possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa a pessoa de 
direito privado, firmando entendimento pela sua possibilidade, desde que 
tal delegação seja realizada por meio de lei, conforme se destaca o seguinte 
excerto, verbis: 

[...] 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO 
INSTITUÍDA PELO ARTIGO 64 DA LEI 4.870/65. SUJEIÇÃO 
ATIVA. DELEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. 

1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os 
embargos de divergência (art. 266, § 3º, do RISTJ) pelos quais a 
contribuinte objetiva o reconhecimento de seu direito a proceder 
ao recolhimento da contribuição de que trata o art. 64 da 
Lei 4.870/65.  

2. A recorrente não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial 
necessário à admissão do recurso, na medida em que o acórdão 
recorrido assentou que, embora parte da doutrina admita a 
delegação da capacidade ativa tributária para entes privados, 
é certo que tal delegação deve estar expressa na legislação. 
Nesse sentido, explicou que, no caso da contribuição prevista no 
artigo 64 da Lei 4.870/65, a lei confere sujeição ativa ao IAA, 
sendo que a ora recorrente (Cooperativa) apenas se beneficia do 
produto da sua arrecadação. Explicitou que a transferência do 
poder de arrecadação, no caso concreto, ocorreu por meio de 
decisão do Conselho Deliberativo do IAA. Entretanto, apesar de 
ser possível a delegação da atribuição de arrecadar a entes 
privados, tal delegação deve ser feita mediante previsão legal, 
o que não ocorreu, motivo pelo qual se entendeu que a 
legitimidade para a exigência da contribuição é da União, 
sucessora do IAA, o qual foi extinto em 1990.  

3. O julgado paradigma, por outro lado, tratou de questão diversa, 
ou seja, a legitimidade da recorrida (Federação dos Sindicatos dos 
Servidores Municipais do Rio Grande do Sul) para a impetração de 
mandado de segurança com o objetivo de exigir que o prefeito de 
determinado Município proceda ao desconto e recolhimento da 
contribuição sindical prevista no artigo 579 da CLT.  

4. A diferença nas conclusões dos julgados em comparação deriva 
da análise de suportes fáticos distintos. Enquanto o acórdão 
embargado tratou de discussão acerca da delegação da 
capacidade ativa tributária, sem previsão legal, o aresto paradigma 
discutiu tão somente a questão da legitimidade para se impetrar 
mandado de segurança tendente a exigir que o efetivo 
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responsável pela arrecadação das contribuições providencie seu 
recolhimento e o repasse legalmente previsto. Flagrante, pois, a 
falta de similitude fática dos acórdãos confrontados.  

5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EREsp 655800 
AL 2010/0055452-4) – (g. n.). 

Ao que tudo indica, o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva incorre 

reiteradamente em erro ao partir da premissa incorreta de que todas as funções 

constantes no art. 7º do CTN são passíveis de delegação à iniciativa privada, o que 

não é verdade. 

O estratagema de tentar confundir mediante interpretações pouco convencionais do 

ordenamento jurídico insiste em fazer parte dos argumentos lançados pelo ilustre 

magistrado de contas. Ao tentar justificar a legalidade da contratação objeto do 

prejulgado – “assessoria ou consultoria para recuperação de créditos” –, S. Ex.ª. dá a 

entender que a contratação seria de “assessoria jurídica”, hipótese excepcional e 

pontual de contratação admitida pelo ordenamento jurídico, mas que em nada se 

assemelha aos serviços de natureza contínua que foram prestados irregularmente 

pela CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda., cuja atuação parasitária junto à 

administração tributária dos municípios permitiu a ocorrência da maior fraude às 

finanças públicas municipais já identificada no Estado do Espírito Santo: 

Ao examinar, sob o aspecto legal, a possibilidade de realização de 
contratações pela Administração Pública para a prestação de serviços que 
envolvam a consultoria ou assessoria para a recuperação de crédito, sejam 
eles tributários ou não, exige-se certo cuidado na análise para se distinguir os 
serviços exclusivos da administração, não passíveis de delegação, 
daqueles serviços privativos, capazes de serem, excepcionalmente, 
executados por particulares contratados, atendendo sempre ao interesse 
público e a economicidade. 

Em primeiro lugar não se deve confundir a prestação de assessoria 
jurídica, visando à eficiência na prestação dos serviços de cobrança e 
arrecadação dos créditos tributários com o serviço exclusivo da 
autoridade administrativa na constituição do crédito tributário, pois a 
primeira é plenamente possível de ser contratada pela administração nos 
limites legais, enquanto a última, não permite a sua execução por particular, 
acarretando grave infração à norma legal, possível de condenação em 
ressarcimento ao erário. 
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Já em relação aos serviços de revisão das Declarações de Obrigações Tributáveis 

(DOTs), o voto-vista assevera que tal função “não possui qualquer relação com o 

exercício da atividade tributária propriamente dita, sendo plenamente possível a 

contratação de serviços privados por parte da Administração Pública”: 

Já a situação que envolve a contratação para assessoramento ou 
consultoria por pessoas privadas, com a específica finalidade de revisão 
quanto as DOT’s, esta não possui qualquer relação com o exercício da 
atividade tributária propriamente dita, sendo plenamente possível a 
contratação de serviços privados por parte da Administração Pública. 

 Assim, é preciso destacar que a área técnica classifica os serviços 
prestados para revisão das DOT’s como atividade inerente do Estado, a ser 
executada apenas por servidor ocupante de cargo efetivo organizado em 
carreira, vez que como consequência da sua atuação poderá acarretar 
provocação ao órgão fiscalizador estadual em sua função primária de fiscalizar 
o tributo, na tentativa, de com essa argumentação, aproximar tal atividade da 
atividade tributária típica. 

 Mais uma vez é preciso esclarecer que a atividade tributária se constitui 
nas funções de cobrança, fiscalização e arrecadação do crédito tributário, 
sendo que a situação referente à repartição das receitas tributárias, com 
destaque para os repasses devidos pelos entes estaduais aos entes municipais 
da arrecadação do ICMS, se constitui como típica atividade financeira do 
Estado, sendo regulada pelo direito financeiro, não guardando mais 
pertinência com o ramo do direito tributário. 

A previsão quanto à possibilidade de revisão das DOTs decorre dos §§ 6º e 7º do art. 

3º da Lei Complementar Federal 63/199088, os quais conferem aos Prefeitos 

                                                 
88  Art. 3º 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, 
pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios: 
I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. 

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas acrescido do valor das 
prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil. 

§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município:              (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 
I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil;           (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 
II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras 
situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e 
dois por cento) da receita bruta.             (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 
§ 1o-A.  Na hipótese de pessoa jurídica promover saídas de mercadorias por estabelecimento diverso daquele no qual as 
transações comerciais são realizadas, excluídas as transações comerciais não presenciais, o valor adicionado deverá ser 
computado em favor do Município onde ocorreu a transação comercial, desde que ambos os estabelecimentos estejam 
localizados no mesmo Estado ou no Distrito Federal.            (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)    (Produção de 
efeito) 
§ 1o-B.  No caso do disposto no § 1o-A deste artigo, deverá constar no documento fiscal correspondente a identificação do 
estabelecimento no qual a transação comercial foi realizada.            (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 
2016)    (Produção de efeito) 
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Municipais e as associações de Municípios o direito de impugnar o Valor Adicionado 

Fiscal (VAF) e os Índices de Participação dos Municípios (IPM) na arrecadação de 

ICMS, apurados pelo Estado e publicados em caráter preliminar até o dia 30 de junho 

cada ano, a exemplo do Decreto 4.133-R, de 31 de julho de 2017, publicado no Diário 

Oficial dos Poderes do Estado somente em 01/08/2017, fora, portanto, do prazo legal 

(30/06/2017): 

                                                                                                                                                             
§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas: 
I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, 
ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou 
favores fiscais; 
II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 
150, da Constituição Federal. 
§ 3º O Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada Município e o valor total do Estado, devendo este 
índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da 
apuração. 
§ 4º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente 
anteriores ao da apuração. 
§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e 
documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou 
critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos. 
§ 6º Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 de 
junho do ano da apuração, o valor adicionado em cada Município, além dos índices percentuais referidos nos §§ 3º e 4º deste 
artigo. 
§ 7º Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos contados da sua publicação, os dados e os índices de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das 
ações cíveis e criminais cabíveis. 
§ 8º No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação, os Estados deverão julgar e publicar as 
impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os índices definidos de cada Município. 
§ 9º Quando decorrentes de ordem judicial, as correções de índices deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês 
seguinte ao da data do ato que as determinar. 
§ 10. Os Estados manterão um sistema de informações baseadas em documentos fiscais obrigatórios, capaz de apurar, com 
precisão, o valor adicionado de cada Município. 
§ 11. O valor adicionado relativo a operações constatadas em ação fiscal será considerado no ano em que o resultado desta se 
tornar definitivo, em virtude da decisão administrativa irrecorrível. 
§ 12. O valor adicionado relativo a operações ou prestações espontaneamente confessadas pelo contribuinte será considerado 
no período em que ocorrer a confissão. 
§ 13º A lei estadual que criar, desmembrar, fundir ou incorporar Municípios levará em conta, no ano em que ocorrer, o valor 
adicionado de cada área abrangida. 
§ 14.  O valor da produção de energia proveniente de usina hidrelétrica, para fins da apuração do valor mencionado no inciso I 
do § 1o, corresponderá à quantidade de energia produzida, multiplicada pelo preço médio da energia hidráulica comprada das 
geradoras pelas distribuidoras, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).          (Incluído pela Lei 
Complementar nº 158, de 2017) 
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A tentativa de desqualificar a revisão das DOTs do quadro de atividades afetas à 

administração tributária vai de encontro ao princípio da segregação de funções dentro 

da Administração Pública, porquanto em todos os contratos analisados pelo TCE-ES, 

os quais serviram como parâmetro para a instauração deste incidente de prejulgado, a 

empresa contratada (CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda.) prestava serviços 

diretamente aos órgãos fazendários, sendo irrelevante para o deslinde da questão o 

ramo do direito em que possa ser classificada a atividade analisada, se afeta ao Direito 

Financeiro ou ao Direito Tributário. 

Salvo melhor juízo, não faria sentido algum conferir a outro órgão, que não o 

fazendário, a função verificar a correção do cálculo do valor adicionado resultante de 

operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços, o qual se 

procede mediante análise de documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias, 

normalmente no curso das ações fiscais previstas no § 11 do art. 3º da Lei 

Complementar Federal 63/1990: 

Art. 3º 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão 
creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes 
critérios: 

I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
realizadas em seus territórios; 
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II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso 
dos territórios, lei federal. 

[...] 

§ 11. O valor adicionado relativo a operações constatadas em ação fiscal será 
considerado no ano em que o resultado desta se tornar definitivo, em virtude da 
decisão administrativa irrecorrível. 

Por essas razões, este Órgão Ministerial mantém seu posicionamento contrário à 

possibilidade jurídica de terceirização da administração tributária. 

No que tange aos demais aspectos do respeitável voto-vista do eminente conselheiro 

substituto Marco Antônio da Silva, este Parquet de Contas reitera sua anuência à 

Instrução Técnica IT 28/2017. 

3 Da suspeição do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva para atuar no 

Incidente de Prejulgado TC 6603/2016 e na Representação TC 6579/2012 

Em 26/08/2016, o Ministério Público de Contas interpôs recurso em face do Acórdão 

TC 307/2016, prolatado na Denúncia TC 345/2003, na qual figura como responsável o 

ex-prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves, acusado pela área 

técnica do TCE-ES de parcelamento irregular de precatório em favor do senhor Marco 

Antônio da Silva, atual conselheiro substituto desta Corte de Contas. O recurso do 

MPC-ES foi autuado como Pedido de Reexame TC 9285/2016 e a íntegra da petição 

inicial encontra-se anexada a este parecer-vista (ANEXO I)89. 

Ao analisar os autos da Denúncia TC 345/2003, este Órgão Ministerial observou uma 

sequência de fatos atípicos os quais, associados aos eventos processuais relacionados 

a este Incidente de Processual TC 6603/2016, autorizam o Ministério Público de 

Contas a pugnar pela instauração de incidente de suspeição contra o insigne 

conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. 

                                                 
89  Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/Protocolo-12040-2016-Pedido-de-reexame-denúncia-

Prefeitura-de-Aracruz.pdf. Acesso em: 26 ago. 2017. 
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Entre os fatos narrados na peça vestibular do Pedido de Reexame TC 9285/2016, 

destaca-se para fins de arguição deste incidente de suspeição a existência de Ação 

Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do 

atual conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, cuja íntegra transcreve-se a 

seguir: 
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O referido Termo de Parcelamento, celebrado em 17/08/2001 com a chancela do 

procurador-geral do município Alceu Bernardo Martinelli, teria decorrido de proposta 

formulada pelo então prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves 

ao atual conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Parte do valor do precatório 

foi repassada ao procurador do Município de Aracruz conforme se depreende dos 

documentos reproduzidos a seguir: 
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Curiosamente, o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva chegou a ser relator da 

Denúncia TC 345/2003, feito que apura supostas irregularidades no pagamento de 

precatório a ele próprio, evidenciando nítido caso de impedimento do nobre magistrado 

de contas, consoante preconizava o art. 134, inciso I, do Código de Processo Civil90 

vigente à época (CPC 1973). 

O nobre conselheiro substituto afastou-se da relatoria do caso 1 ano e 11 meses 

depois de assumi-la, ressaltando em despacho que não chegara a se manifestar nos 

autos, evidenciando comportamento típico de quem não se sente à vontade para atuar 

no feito. Em acréscimo, o ilustre magistrado de contas justificou-se informando sobre a 

existência de recurso pendente de apreciação junto ao Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), bem como de decisão de primeiro grau que reconhecera seu direito à nomeação 

com efeitos ex tunc (o que lhe assegurou a percepção de vencimentos retroativos em 

relação ao período que permaneceu aguardando sua nomeação), exercendo, de forma 

incomum, sua própria defesa nos autos, conforme se colhe do item 1.14 do pedido de 

reexame do MPC-ES (ANEXO I)91, transcrito em parte a seguir: 

1.14 30/03/2010: Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva se torna 
relator da Denúncia que apura irregularidade no pagamento de recursos 
públicos por ele recebidos 

Em 30/03/2010, a Denúncia instaurada para apurar irregularidade no 
pagamento de valores ao então servidor da Câmara Municipal de Aracruz  
Marco Antônio da Silva foi encaminhada ao conselheiro substituto do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo Marco Antônio da Silva (fl. 219). Após 
verificação de rotina, este Órgão Ministerial constatou tratar-se da mesma 
pessoa. Por ironia do destino, o conselheiro substituto passou a ser o relator de 
Denúncia que apura irregularidade no pagamento de recursos públicos por ele 
recebidos. 

Consoante informações colhidas do sistema e-TCEES, corroboradas por dados 
extraídos dos autos (fl. 219 e 220), a Denúncia TC 345/2003 foi mantida por 1 
ano e 11 meses no gabinete do auditor substituto de conselheiro Marco 
Antônio da Silva aguardando despacho sobre a Manifestação Técnica 
Preliminar MTP 46/2010: 

                                                 
90  Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário: 

I - de que for parte; 
[...] 

91  Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/Protocolo-12040-2016-Pedido-de-reexame-denúncia-

Prefeitura-de-Aracruz.pdf. Acesso em: 26 ago. 2017. 
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[...] 

 

 

 

 

 

Apenas em 28/02/2012, portanto quase dois anos depois de receber o 
processo em seu gabinete, o auditor substituto de conselheiro Marco Antônio 
da Silva encaminha a Denúncia TC 345/2003 ao também auditor substituto de 
conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, fundamentando a remessa na Resolução 
TC 230/2012. No mesmo despacho o ilustre relator informa acerca da 
existência de decisão judicial prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
sobre a questão (fl. 220): 
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De acordo com informações colhidas do sistema e-TCEES, os autos da 
Denúncia TC 345/2003 foram remetidos pelo gabinete do conselheiro substituto 
Marco Antônio da Silva em 28/02/2012, sendo recebidos no gabinete do 
conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti nessa mesma data: 

[...] 
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Registre-se que o recurso do conselheiro Marco Antônio da Silva permanece em 

trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante faz prova a certidão a 

seguir: 
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Durante a 8ª Sessão Ordinária de 2016, ocorrida em 22/03/2016, por ocasião da 

apreciação da Denúncia TC 345/2003, após voto lido pelo conselheiro Domingos 

Augusto Taufner92, o conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, no exercício da 

presidência do colegiado em substituição ao conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, 

ao dirigir o olhar para o assento ocupado pelo conselheiro substituto Marco Antônio da 

Silva com a intenção de colher seu voto, percebe sua incomum ausência no Plenário, 

deixando escapar ao microfone: “Ah! O Marco Antônio Não é... Não Participa”. 

O momento inusitado revelou, sem querer, o inconfessável interesse do conselheiro 

Marco Antônio da Silva na Denúncia TC 345/2003, conforme registrado em vídeo 

disponibilizado no canal do TCE-ES no YouTube (trecho do vídeo entre 02h48m45s e 

02h51m20s): 

 

8ª Sessão Plenária de 2016 – 22/03/2016 
Apreciação da Denúncia TC 345/2003 

Trecho do vídeo: 02h48m45s a 02h51m20s 

                                                 
92  O voto do então conselheiro relator da Denúncia TC 345/2003 Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, vinculando-o ao feito, fora 

considerado lavrado na última sessão plenária ocorrida em 15 de dezembro de 2015, terça-feira, porém não lido e, portanto, 
não tornado público a partir daquela sessão.  
Como a inserção do voto, junto ao sistema informatizado do TCEES (e-TCEES), somente se dera em 17 de dezembro de 
2015, quinta-feira – quando já esgotadas as sessões plenárias do exercício 2015 – seu conhecimento, adstrito àqueles com 
acesso ao sistema, somente foi possível a partir desta data. 
Posteriormente, com a assunção à presidência do TCEES a partir de 2016, os processos de relatoria do conselheiro Sérgio 
Aboudib Ferreira Pinto foram transferidos ao conselheiro Domingos Augusto Taufner. No entanto, os processos nos quais os 
votos já tivessem sido lavrados, ainda que não lidos, portanto, tornados públicos na sessão plenária, seriam apenas 
conduzidos pelo conselheiro que o substituíra.  
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Imagens capturadas do vídeo da 8ª Sessão Ordinária de 2016 evidenciam a ausência 

do eminente conselheiro substituto Marco Antônio da Silva justamente durante a 

apreciação da Denúncia TC 345/2003: 

 

ANTES da apreciação da Denúncia TC 345/2003 
Conselho Marco Antônio em Plenário 

Momento da captura do vídeo: 02h02m10s 

 

DURANTE a apreciação da Denúncia TC 345/2003 
Conselheiro Marco Antônio Ausente 

Momento da captura do vídeo: 02h50m54s 

 

DEPOIS da apreciação da Denúncia TC 345/2003 
Conselheiro Marco Antônio de volta ao Plenário 

Momento da captura do vídeo: 03h08m30s 
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O histórico completo dos fatos envolvendo o pagamento irregular de precatório ao atual 

conselheiro substituto Marco Antônio da Silva encontra-se detalhado na petição inicial 

do Pedido de Reexame TC 9285/2016 (ANEXO I)93. 

Por sua vez, o ex-prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves, 

acusado pelo Ministério Público Estadual de formação de conluio com propósito de 

beneficiar o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, foi denunciado pela 

Promotoria de Justiça de Aracruz pela prática do crime de apropriação e desvio de 

rendas públicas, previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/196794. Confira-se o 

inteiro teor da Denúncia, protocolizada na Comarca de Aracruz em 05/05/2015: 

                                                 
93  Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/Protocolo-12040-2016-Pedido-de-reexame-denúncia-

Prefeitura-de-Aracruz.pdf. Acesso em: 26 ago. 2017. 
94  Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 

do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; 
[...] 
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Em 27/05/2017, decorridos quase 4 anos após o oferecimento da Denúncia pelo 

Ministério Público Estadual, a 2ª Vara Criminal de Aracruz recebeu peça acusatória em 

todos os seus termos:  

Ação Penal nº 0043929-95.2012.8.08.0024 

DECISÃO 

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 
Público Estadual em face de: 

a) Luiz Carlos Caca Gonçalves, pois, segundo a denúncia, o citado acusado, 
entre os anos de 2002 a 2005, exercendo o cargo de Prefeito Municipal de 
Aracruz, em comunhão de esforços com o acusado Jorge Luiz Soares, 
mediante a execução do contrato nº 101/2002 e outros atos administrativos, 
concorreram para o desvio de verbas públicas, beneficiando, com quantias 
milionárias, os acusados Claudio Múcio Salazar Pinto, Lincon Cesar Liuth, 
Valter Rocha Loureiro, Carlos Alberto Abritta, Chirle Chagas Boff, João Carlos 
Bastos da Silva e Nitarlene Pretti, razão pela qual lhe foi imputada a prática 
do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67; 

b) Jorge Luiz Soares, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, na 
condição de secretário geral, provocou a contratação da empresa CMS, 
afirmando ser o acusado Claudio Mucio Salazar Pinto especialista em 
administração e fiscalização tributária, sendo o contrato de inexigibilidade 
ratificado pelo acusado Luiz Carlos Caca Gonçalves, que era Prefeito Municipal 
à época dos fatos, razão pela qual lhe foi imputada a prática do crime do 
art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67; 

 c) Claudio Múcio Salazar, porque, segundo a denúncia, no período de 2007 a 
2011, o citado acusado teria se unido de forma permanente e estável aos 
demais denunciados para juntos promoverem o desvio de verbas públicas, uma 
vez que a empresa de consultoria tributária CMS, de propriedade do acusado, 
teria firmado contratos administrativos com o município de Aracruz/ES nos 
anos de 2002 a 2005, 2007 a 2008, e 2010 a 2012, prevendo a prestação de 
serviços de consultoria para a recuperação de tributos sonegados, sendo 
estabelecido como forma de remuneração a cláusula de êxito, com 
recebimento de determinada porcentagem incidente sobre o valor do tributo 
recuperado pela empresa, razão pela qual lhe foi imputada a prática do 
crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 (três vezes) e art. 288, 
do CP; 

d) Ademar Devens, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, no 
exercício do cargo de Prefeito Municipal, em comunhão de esforços com o 
acusado Durval Valentim do Nascimento Blank, secretário municipal à época 
dos fatos, mediante a execução dos contratos administrativos nº 294/2007, 
295/2007 e 242/2010, teria desviado verbas públicas em proveito de outros 
denunciados, razão pela qual lhe foi imputada a prática do crime do art. 1º, 
inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 (duas vezes) e art. 288, do Código Penal; 

e) Durval Blank, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, em 
companhia dos demais acusados, mediante a execução de contratos 
administrativos, teria desviado verbas públicas em seu proveito, bem como 
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para proveito dos demais acusados, razão pela qual lhe foi imputada a 
prática do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67; (duas vezes) 
e art. 288, do Código Penal; 

f) Lincon Cesar Liuth, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, na 
condição de gerente de fiscalização do Município de Aracruz/ES, teria se 
beneficiado do desvio de verbas públicas em razão da execução de contratos 
administrativos, recebendo gratificações de 2% sobre o valor dos tributos 
recolhidos, razão pela qual lhe foi imputada a prática do crime do art. 1º, 
inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 e art. 288, do Código Penal; 

g) Marcelo Ribeiro, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, também 
na condição de gerente de fiscalização do Município de Aracruz/ES, teria se 
beneficiado do desvio de verbas públicas em razão da execução de contratos 
administrativos, recebendo gratificações de 2% sobre o valor dos tributos 
recolhidos. Ainda, segundo a denúncia, o acusado, valendo-se da qualidade de 
controlador do município de Aracruz/ES, agindo de modo a exceder os limites 
da sua função, patrocinou e defendeu interesse privado do acusado Cláudio 
Mucio Salazar Pinto, pressionando a servidora Ilza Fernandes, chefe de 
gabinete à época dos fatos, a liberar pagamentos devidos ao acusado Cláudio 
Múcio, alegando que a demora seria injustificada, razão pela qual lhe foi 
imputada a prática do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 e 
artigos 288 e 321, ambos do Código Penal; 

h) Valter Rocha Loureiro, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, na 
condição de fiscal municipal, teria se beneficiado do desvio de verbas públicas 
em razão da execução de contratos administrativos, razão pela qual lhe foi 
imputada a prática do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 
(três vezes) e art. 288, do Código Penal; 

i) Carlos Alberto Abritta, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, na 
condição de fiscal municipal, teria se beneficiado do desvio de verbas públicas 
em razão da execução de contratos administrativos, razão pela qual lhe foi 
imputada a prática do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 
(três vezes) e art. 288, do Código Penal; 

j) Chirle Chagas Boff, porque, segundo a denúncia, o citado acusado, na 
condição de fiscal municipal, teria se beneficiado do desvio de verbas públicas 
em razão da execução de contratos administrativos, razão pela qual lhe foi 
imputada a prática do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 
(três vezes) e art. 288, do Código Penal; 

l) Nitarlene Pretti, porque, segundo a denúncia, a citada acusada, na condição 
de fiscal municipal, teria se beneficiado do desvio de verbas públicas em razão 
da execução de contratos administrativos, razão pela qual lhe foi imputada a 
prática do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 (três vezes); 

m) Clovis Vieira Ferreira, porque segundo a denúncia, o citado acusado, na 
condição de fiscal municipal, teria se beneficiado do desvio de verbas públicas 
em razão da execução de contratos administrativos, razão pela qual lhe foi 
imputada a prática do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 
(duas vezes) e art. 288, do Código Penal. 

2. Apresentada a exordial acusatória, foram regularmente notificados os 
denunciados: 
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a) Luiz Carlos Caca Gonçalves às fls. 2.976/2.978; 

b) Jorge Luiz Soares dos Santos às fls. 3.577; 

c) Cláudio Múcio Salazar às fls. 3.545/3.547; 

d) Ademar Coutinho Devens às fls. 2.946/2.948; 

e) Durval Valentim do Nascimento Blank às fls. 2.952/2.953; 

f) Lincon César Liuth às fls. 2.954/2.956; 

g) Marcelo Ribeiro de Freitas às fls. 2.957/2.959; 

h) Walter Rocha Loureiro às fls. 2.960/2.962; 

i) Carlos Alberto Abritta às fls. 2.963/2.965; 

j) Chirle Chagas Boff às fls. 2.966/2.968; 

l) Nitarlene Pretti às fls. 2.969/2.971; 

m) Clovis Vieira Ferreira às fls. 2.972/2.974. 

3. Regularmente notificados, apresentaram suas defesas prévias os 
denunciados: 

a) Luiz Carlos Caca Gonçalves, às fls. 2.926/2.935, aduzindo a ilicitude da 
prova produzida e a ausência de justa causa para a ação penal, bem como 
arrolou testemunhas. 

b) Jorge Luiz Soares dos Santos, às fls. 3.635/3.641, requerendo, 
preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, bem como a inépcia da 
denúncia.  

c) Cláudio Múcio Salazar, às fls. 2.255/2.574, aduzindo: a) a legalidade dos 
serviços desempenhados pela empresa CMS; b) a ausência de dolo e prejuízo 
ao erário municipal. 

d) Ademar Coutinho Devens, às fls. 2.600/2.644, aduzindo a necessidade de 
trancamento da ação penal em razão de ausência de justa causa e a 
atipicidade da conduta. 

e) Durval Valentim do Nascimento Blank, às fls. 2.936/2.941, aduzindo 
nulidade da prova, inépcia da denúncia, ausência de dolo, estrito cumprimento 
do dever legal e regularidade na contratação, bem como arrolando 
testemunhas. 

f) Lincon César Liuth, às fls. 1.873/2.254, requerendo, preliminarmente: a) o 
reconhecimneto de cerceamento de defesa em razão de prazo exiguo para 
defesa prévia; b) a inépcia da denúncia; c) a nulidade decorrente de ilicitude 
probatória e da ausência de mídias originais, sua degravação e transcrição. No 
mérito, alegou: d) contratação regular da empresa CMS; e) inexistência do 
crime do art. 1º, do DL 201/67; e) da atipicidade do crime de associação 
criminosa; f) bloqueio e sequestro indevido dos bens do denunciado; g) 
ausência de periculum in mora.  

g) Marcelo Ribeiro de Freitas, às fls. 791/1173, requerendo, preliminarmente: 
a) o reconhecimento da ausência de justa causa para o exercício da ação 
penal; b) a sua ilegitimidade passiva; c) a nulidade absoluta do inquérito 
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policial; d) a inépcia da denúncia. No mérito, alegou: e) atipicidade da conduta; 
f) a necessidade de revogação de medidas cautelares. 

h) Walter Rocha Loureiro, às fls. 252/530, requerendo, preliminarmente: a) o 
reconhecimneto de cerceamento de defesa em razão de prazo exiguo para 
defesa prévia; b) a inépcia da denúncia; c) a nulidade decorrente de ilicitude 
probatória e da ausência de mídias originais, sua degravação e transcrição. No 
mérito, alegou: d) contratação regular da empresa CMS; e) inexistência do 
crime do art. 1º, do DL 201/67; e) da atipicidade do crime de associação 
criminosa; f) bloqueio e sequestro indevido dos bens do denunciado; g) 
ausência de periculum in mora.  

i) Carlos Alberto Abritta, às fls. 1.174/1.520, requerendo, preliminarmente: a) 
o reconhecimneto de cerceamento de defesa em razão de prazo exiguo para 
defesa prévia; b) a inépcia da denúncia; c) a nulidade decorrente de ilicitude 
probatória e da ausência de mídias originais, sua degravação e transcrição. No 
mérito, alegou: d) contratação regular da empresa CMS; e) inexistência do 
crime do art. 1º, do DL 201/67; e) da atipicidade do crime de associação 
criminosa; f) bloqueio e sequestro indevido dos bens do denunciado; g) 
ausência de periculum in mora.  

j) Chirle Chagas Boff, às fls.1.521/1.868, requerendo, preliminarmente: a) o 
reconhecimneto de cerceamento de defesa em razão de prazo exiguo para 
defesa prévia; b) a inépcia da denúncia; c) a nulidade decorrente de ilicitude 
probatória e da ausência de mídias originais, sua degravação e transcrição. No 
mérito, alegou: d) contratação regular da empresa CMS; e) inexistência do 
crime do art. 1º, do DL 201/67; e) da atipicidade do crime de associação 
criminosa; f) bloqueio e sequestro indevido dos bens do denunciado; g) 
ausência de periculum in mora.  

l) Nitarlene Pretti, às fls. 531/790, requerendo, preliminarmente: a) o 
reconhecimneto de cerceamento de defesa em razão de prazo exiguo para 
defesa prévia; b) a inépcia da denúncia; c) a nulidade decorrente de ilicitude 
probatória e da ausência de mídias originais, sua degravação e transcrição. No 
mérito, alegou: d) contratação regular da empresa CMS; e) inexistência do 
crime do art. 1º, do DL 201/67; e) da atipicidade do crime de associação 
criminosa; f) bloqueio e sequestro indevido dos bens da denunciada; g) 
ausência de periculum in mora.  

m) Clovis Vieira Ferreira, às fls. 2.575/2.599, aduzindo que não participou das 
ações fiscais e sequer teve seu nome mencionado na fase pré-processual. 

4. QUANTO AS PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ELEMENTOS 
INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL 

Em relação as arguições de nulidade do procedimento inquisitório que 
subsidiou a exordial acusatória, entendo, data venia, que não merecem 
prosperar. Com efeito, como cediço, o inquérito policial é mera peça 
informativa, prescindível para o ajuizamento da ação penal, utilizado para se 
comprovar a materialidade do crime e apurar indicios de autoria (CPP, art. 4º).  

Assim, ainda que haja algum vício de iniciativa, a ausência de atribuição da 
autoridade policial que conduziu a investigação, bem como outras 
irregularidades procedimentais, não são suficientes, em regra, para ensejar um 
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decreto de nulidade da ação penal. Aliás, a esse respeito, firme é a doutrina e a 
jurisprudência. 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim se manifestou sobre 
a matéria, verbis: 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E 
CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE NULIDADE 
DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITORIAL 
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – 
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REDUÇÃO DAS PENAS-
BASE E DO PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PREVISTO 
NOS INCISOS I E II, DO § 2º, DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO 
PENAL – NECESSIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS 
DURANTE A FASE INQUISITORIAL:  

(...) 

3. Por fim, é importante registrar que eventuais nulidades 
ocorridas na fase policial não possuem o condão de 
contaminar a ação penal.  

(...) 

(TJES, Classe: Apelação, 50150039134, Relator : ADALTO 
DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA 
CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/10/2016, Data da 
Publicação no Diário: 10/11/2016) 

No mesmo sentido, transcrevo julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
verbis: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
TORTURA. DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL 
PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL PELO SEU 
TITULAR. EVENTUAIS VÍCIOS NO PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO 
CENÁRIO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE MANDAMENTAL. 
INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO. 

(...) 

2. Eventual vício no procedimento investigatório não tem o 
condão de contaminar a ação penal, dada a natureza 
meramente informativa de suas peças, bem como a sua 
dispensabilidade na formação da opinio delicti. 

(...) 

(HC 291.817/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 
20/02/2015) 

Arrematando a questão, transcrevo julgado no mesmo sentido, oriundo do 
Pretório Excelso, verbis: 
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EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE 
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E 
NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO 
DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO 
ORDINÁRIO DESPROVIDO.  

(...) 

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece 
que a suspeição de autoridade policial não é motivo de 
nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça 
informativa, de que se serve o Ministério Público para o início 
da ação penal. Precedentes.  

3. É inviável anulação do processo penal por alegada 
irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência 
firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais 
concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos 
quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal 
condenatória. Precedentes.  

4.Recurso ordinário desprovido. 

(RHC 131450, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda 
Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016)  

No que tange à suposta necessidade de transcrição integral dos diálogos 
telefônicos apontados, também já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, verbis: 

“(...) Cuida-se de condenado pela prática dos delitos previstos 
nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c o art. 40, I, todos da Lei n. 
11.343/2006, em que o tribunal a quo afastou as preliminares 
suscitadas na apelação e deu parcial provimento apenas para 
reduzir a pena imposta. O REsp foi conhecido na parte em 
que o recorrente apontou nulidade das interceptações 
telefônicas por inobservância ao disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, 
da Lei n. 9.296/1996 quanto à necessidade da identificação 
dos interlocutores por meio de perícia técnica e de 
degravação dos diálogos em sua íntegra, também efetuada 
por perícia técnica, pleiteando, consequentemente, a 
imprestabilidade da escuta telefônica realizada e sua 
desconsideração como meio de prova. Observa o Min. Relator 
que este Superior Tribunal, em diversas oportunidades, já 
afirmou não haver necessidade de identificação dos 
interlocutores por meio de perícia técnica ou de degravação 
dos diálogos em sua integridade por peritos oficiais, visto que 
a citada lei não faz qualquer exigência nesse sentido. Assim, 
verificada a ausência de qualquer vício na prova obtida por 
meio de interceptações telefônicas, a Turma conheceu em 
parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, 
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afastando a hipótese de ofensa ao citado artigo. Precedentes 
citados: HC 138.446-GO, DJe 11/10/2010; HC 127.338-DF, DJe 
7/12/2009; HC 91.717-PR, DJe 2/3/2009, e HC 66.967-SC, DJ 
11/12/2006. REsp 1.134.455-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado 
em 22/2/2011.  

Portanto, tendo em vista que, pelo menos em regra, eventuais vícios contidos 
no inquérito policial não contaminam a ação penal, pois no inquérito policial não 
são colhidas propriamente “provas”, mas sim meros “elementos informativos”, 
usados principalmente para subsidiar a exordial acusatória, rejeito as 
preliminares de nulidade dos elementos informativos colhidos na fase 
inquisitória.  

5. QUANTO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E 
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL 

Com relação as preliminares de inépcia da inicial acusatória e de ausência de 
justa causa para a ação penal, entendo, data venia, que também não merecem 
prosperar. Com efeito, a inicial acusatória atendeu a todos os requisitos formais 
do art. 41, do CPP, bem como se fazem acompanhar de prova da existência do 
crime e indícios suficientes de autoria, tendo, inclusive, sido individualizadas as 
condutas de cada denunciado, não havendo, nessa quadra, qualquer violação 
ou dificuldade ao direito de defesa.  

Nesse sentido, transcrevo julgado do Egrégio Supremo Tribunal Federal, 
verbis: 

EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA. DEPUTADO FEDERAL. 
CRIMES DE RESPONSABILIDADE, DISPENSA ILEGAL DE 
LICITAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA 
EMPRESTADA: POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL 
DE GRAVAÇÕES: DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE 
DEFESA AFASTADO. INÉPCIA: INOCORRÊNCIA. 
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO 
ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS 
SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DAS 
CONDUTAS. DENÚNCIA RECEBIDA.  

1. Inexiste nulidade na utilização de prova emprestada em 
processo criminal, notadamente fundamentada em decisão 
judicial deferindo o seu compartilhamento.  

2. Este Supremo Tribunal afirmou a desnecessidade de 
transcrição integral dos diálogos gravados, quando 
irrelevantes para o embasamento da denúncia: Precedentes.  

3. É apta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do 
Código de Processo Penal, individualiza as condutas do 
denunciado no contexto fático da fase pré-processual, expõe 
pormenorizadamente os elementos indispensáveis à 
ocorrência, em tese, dos crimes nela mencionados, permitido 
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.  
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4. Para o recebimento da denúncia, analisa-se a presença de 
indícios suficientes da materialidade e da autoria dos delitos 
imputados ao Denunciado.  

5. A denúncia é proposta da demonstração de prática de fatos 
típicos e antijurídicos imputados à determinada pessoa, 
sujeita à efetiva comprovação e à contradita.  

6. Ausência de situação prevista no art. 395 do Código de 
Processo Penal.  

7. Denúncia recebida. 

(Inq 4023, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, 
julgado em 23/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 
DIVULG 31-08-2016 PUBLIC 01-09-2016)  

Por fim, mas ainda no mesmo sentido, transcrevo recentíssimo julgado do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verbis: 

PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - 
FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA 
INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA - IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES - PRECLUSÃO - 
REJEITADAS - QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O 
MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - MATERIALIDADE 
E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - SIMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
- INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA - CONDENAÇÃO - 
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 

Não há que se falar em ausência de justa causa para 
oferecimento da denúncia, porquanto dita peça jurídica 
satisfaz completamente as exigências contidas na legislação 
processual penal pertinente (CPP, artigo 41), devendo ser 
repelida a alegação de inépcia da mesma, mormente porque a 
prolação da sentença faz superar a alegação de inépcia da 
denúncia, bem como os apelantes vêm exercendo plenamente 
o consagrado direito constitucional do contraditório e ampla 
defesa, sem a mínima aparência de cerceamento de defesa, 
além de ser assegurado o devido processo legal. Precedentes 
do STJ. Preliminar rejeita. 

(...) 

(TJES, Classe: Apelação, 24130165814, Relator: NEY BATISTA 
COUTINHO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE 
ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
Data de Julgamento: 10/05/2017, Data da Publicação no 
Diário: 19/05/2017) 

Assim, tendo em vista os fundamentos expostos, me alinho à jurisprudência ora 
transcrita e, por entender que não há qualquer prejuízo para a defesa, por ter o 
Ministério Público elaborado a inicial acusatória com todos os requisitos formais 
do art. 41 do CPP, individualizado as condutas dos denunciados, bem como 
apresentado documentos que comprovam a existência de crime e apontam 
indícios suficientes de autoria contra os denunciados, rejeito as preliminares 
da inépcia da inicial acusatória e de ausência de justa causa para a ação penal. 
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6. QUANTO AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM 
RAZÃO DO EXIGUO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA 
PRÉVIA 

Quanto ao rito procedimental utilizado nesta ação penal, foi seguido o rito 
especial previsto no DL 201/67, em razão de sua especialidade em relação ao 
procedimento comum, bem como por se mostrar mais vantajoso ao direito de 
defesa dos denunciados, na medida que tal rito permite o exercício do direito 
de defesa antes mesmo do recebimento da inicial. Cumpriu-se, assim, as 
regras do §2º, do art. 394, do Código de Processo Penal e do inciso I, do art. 
2º, do DL 201/67, verbis: 

“Art. 394, CPP - O procedimento será comum ou especial. 

§ 1º O procedimento comum será ordinário, sumário ou 
sumaríssimo. 

I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima 
cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa 
de liberdade; 

II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima 
cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de 
liberdade; 

III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial 
ofensivo, na forma da lei.  

§ 2º  Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, 
salvo disposições em contrário deste Código ou de lei 
especial.  

 

“Art. 2º, DL 201/67 - O processo dos crimes definidos no artigo 
anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo 
Código de Processo Penal, com as seguintes modificações: 

I - Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação 
do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco 
dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-
lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, 
dentro no mesmo prazo. 

II - Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á, obrigatória e 
motivadamente, sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos 
dos itens I e II do artigo anterior, e sobre o seu afastamento do 
exercício do cargo durante a instrução criminal, em todos os 
casos. 

III - Do despacho, concessivo ou denegatório, de prisão 
preventiva, ou de afastamento do cargo do acusado, caberá 
recurso, em sentido estrito, para o Tribunal competente, no prazo 
de cinco dias, em autos apartados. O recurso do despacho que 
decreta a prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá efeito 
suspensivo.” 

Assim, tendo em vista a necessidade de cumprimento da regra do inciso I, do 
art. 2º, do DL 201/67, foram os denunciados notificados e tiveram a 
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oportunidade de apresentar suas defesas prévias antes do exame acerca do 
recebimento da inicial acusatória. 

Portanto, tendo em vista o cumprimento literal do dispositivo supramencionado, 
bem como tendo sido deferido às partes exatamente o prazo estabelecido no 
texto normativo, rejeito tais preliminares de cerceamento de defesa. 

7. Assim, após o afastamento das preliminares arguidas, entendo que 
todas as outras questões suscitadas nas peças defensivas têm relação 
direta com o mérito da causa e, por envolverem questões que dependem 
de aprofundamento probatório, não posso examiná-las nesse momento 
de mero juízo prelibatório da acusação. 

  

8. No mais, tendo em vista que a denúncia do Ministério Público Estadual 
atende aos requisitos formais do art. 41 do CPP, esta acompanhada de 
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (justa 
causa para o exercício da ação penal), bem como não incide qualquer das 
hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA 
em todos os seus termos. 

9. Determino à Escrivania que proceda à CITAÇÃO dos acusados. Se 
necessário, expeça-se carta precatória de citação. Caso algum acusado não 
seja localizado no endereço dos autos, cite-o por edital, na forma do art. 361 do 
CPP. 

10. Visando evitar qualquer prejuízo ao sagrado direito de defesa, INTIME-SE a 
defesa dos acusados para, caso queiram, no prazo comum de 10 dias, 
apresentar resposta à acusação (art. 396-A, do CPP), podendo-se arguir 
qualquer questão preliminar ainda não decidida, apresentar outras defesas de 
mérito, bem como arrolar testemunhas. Fica facultado à defesa dos 
acusados a mera ratificação das peças defesivas já apresentadas. Advirta 
as defesas que, caso não se manifestem nesse novo prazo, entender-se-a 
que não existem novas arguições defensivas além daquelas que já 
constam dos autos.  

11. Apresentadas novas peças defensivas ou decorrido o prazo de 10 (dez) 
dias a contar da intimação das defesas, conclusos para novo exame do feito. 

12. Com relação a decretação da prisão preventiva ou o afastamento dos 
cargos públicos dos acusados (art. 2º, II, do DL 201/67), entendo que, no 
momento, mostram-se medidas descecessárias, inadequadas e 
desproporcionais. Com efeito, não há notícia recente de que os acusados 
estejam colocando em risco à ordem pública ou econômica, oferecendo risco 
às provas ou a aplicação da lei penal, nem tampouco usando seus cargos 
públicos para a prática de atos ilícitos. 

Intime-se o Ministério Público dessa decisão. 

Intime-se os advogados de defesa dessa decisão. 
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Aracruz/ES, 26 de maio de 2017 

VINICIUS DONÁ DE SOUZA 
JUIZ DE DIREITO 

Esclareça-se, por oportuno, que de acordo com a Denúncia do MPE-ES, recebida em 

todos os seus termos pela 2ª Vara Criminal de Aracruz, as instruções técnicas 

elaboradas pelos auditores de controle externo do TCE-ES se mostraram fundamentais 

para a demonstração da materialidade dos crimes imputados aos denunciados, motivo 

pelo qual a decisão a ser tomada pelo Plenário desta Corte de Contas neste Incidente 

de Prejulgado TC 6603/2016 condicionará os julgamentos de todas as 

Representações relacionadas à Operação Derrama, podendo gerar reflexos nas 

ações criminais decorrentes da referia operação policial. 

4 Conclusão 

4.1 Preliminares 

4.1.1 Das propostas de realização de audiência pública e de admissão do Fórum 

das Carreiras Típicas de Estado – FOCATES na qualidade de amicus curiae 

CONSIDERANDO a natureza objetiva e abstrata do incidente de prejulgado, bem como 

o caráter normativo que assume no âmbito desta Corte de Contas, mediante o qual o 

TCE-ES define o prejulgamento vinculante da tese jurídica – mas não do caso 

concreto – por meio de decisão normativa aplicável a todos os jurisdicionados que 

possam ser alcançados pelo normativo criado, motivo pelo qual os prejulgados, assim 

como as resoluções emanadas por este Tribunal de Contas, são passíveis de controle 

concentrado de constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), a 

exemplo da Resolução TC 238/2012, cuja constitucionalidade dos §§ 4º e 5º do art. 21 

file://///tce.es.gov.br/Root/Grupos/GAPC-Heron-Oliveira/DR.%20HERON/EXPEDIENTES%20ADMINISTRATIVOS/OFÍCIO/2017/www.mpc.es.gov.br


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
3ª Procuradoria de Contas 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7671 

www.mpc.es.gov.br 
Sumário   
 

Processo TC 6603/2016 
Folha 574 

são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 5691-ES95, na qual o Ministério 

Público de Contas protocolizou Requerimento de admissão como amicus curiae96; 

CONSIDERANDO que em processos de controle abstrato de normas e procedimentos, 

à semelhança do presente incidente de prejulgado e da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), regulamentada pela Lei Federal 9.868/199997, 

normalmente não se admite a intervenção de terceiros, ressalvado o ingresso de 

órgãos ou entidades na condição de amicus curiae (amigo da corte), constituindo fator 

de pluralização e de legitimação social para as decisões judiciais e administrativas, 

consoante interpretação colhida da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal98 

(STF); 

CONSIDERANDO que, mesmo em processos que não ostentam caráter objetivo, o 

STF tem admitido, em caráter excepcional, o ingresso de terceiros na qualidade de 

amici curiae99; 

                                                 
95  Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=5168604. Acesso em: 27 ago. 

2017. 
96  Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=645601601#19%20-

%20Pedido%20de%20ingresso%20como%20amicus%20curiae%20(24671/2017)%20-
%20Pedido%20de%20ingresso%20como%20amicus%20curiae. Acesso em: 27 ago. 2017. 

97  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm. Acesso em: 25 ago. 2017. 
98  "A intervenção de terceiros no processo da ação direta de inconstitucionalidade é regra excepcional prevista no art. 7º, § 2º, da 

Lei 9.868/1999, que visa a permitir 'que terceiros -- desde que investidos de representatividade adequada -- possam ser 
admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia 
constitucional. A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, 
qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, 
em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem 
a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal 
de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores 
essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99 -- 
que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae -- tem por precípua finalidade pluralizar 
o debate constitucional.' (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 2-2-2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros 
na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando 
informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade." 
(ADI 3.921, rel. min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática, julgamento em 24-10-2007, DJ de 31-10-2007.) No mesmo 
sentido: ADI 4.010, rel. min. Rosa Weber, decisão monocrática, julgamento em 26-6-2012, DJE de 2-8-2012. 
"a admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, 
fundamental para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias constitucionais em um Estado Democrático de 
Direito." (ADI 3.494, rel. min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 22-2-2006, DJ de 8-3-2006.) No mesmo 
sentido: ADI 3.859, rel. min. Rosa Weber, decisão monocrática, julgamento em 28-2-2014, DJE de 13-3-2014. 

99  "Cabe observar, preliminarmente, que esta Suprema Corte tem admitido o ingresso, na relação processual, do amicus curiae, 

mesmo que se trate, como ocorre na espécie, de recurso extraordinário interposto contra acórdão que consubstancie 
julgamento emanado de Tribunal local, proferido em processo de controle normativo abstrato." (RE 597.165, rel. min. Celso de 
Mello, decisão monocrática, julgamento em 4-4-2011, DJE de 12-4-2011.) No mesmo sentido: RE 595.964, rel. min. Cármen 
Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 16-12-2010, DJE de 16-2-2011. 
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CONSIDERANDO que a intervenção do amicus curiae, quando admitida, confere-lhe a 

faculdade de promover sustentação oral de suas razões100; 

CONSIDERANDO que o insigne conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo, mediante Decisão Monocrática 702/2017, admitiu o ingresso do Fórum das 

Carreiras Típicas de Estado – FOCATES na qualidade de terceiro interessado no 

feito, tendo reconhecido expressamente “a relevância da discussão acerca da 

possibilidade de contratação de assessorias para a recuperação de créditos, e o fato 

de que a decisão nos presentes autos pode ter efeitos sobre as atividades inerentes 

aos servidores públicos de carreira fazendária”; 

CONSIDERANDO que, à luz da referida decisão monocrática, os requisitos 

necessários à uma possível admissão do FOCATES como amicus curiae no presente 

incidente de prejulgado estariam preenchidos, tendo em vista a relevância da matéria já 

reconhecida nos autos pelo eminente conselheiro relator, bem como a inquestionável 

representatividade da referida associação de classes, a qual congrega a Associação 

dos Auditores Fiscais de Tributos do Estado do Espírito Santo (AFITES), a 

Associação dos Profissionais do Fisco Tributário do Município de Vitória 

(APROFISCOVIT), a Associação dos Auditores Fiscais de Tributos do Município 

da Serra (SINDAFS), a Associação dos Auditores de Controle Externo do Estado 

do Espírito Santo (ASCONTROL), a Associação dos Delegados de Polícia do 

Estado do Espírito Santo (ADEPOL), o Sindicato dos Delegados (SINDEPES) e a 

Associação dos Oficiais Militares do Estado do Espírito Santo (ASSOMES); 

CONSIDERANDO que, além da figura do amicus curiae, a Lei Federal 9.868/1999 

prevê a possibilidade de realização de audiência pública em caso de necessidade de 

esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das 

informações existentes nos autos; 

                                                 
100  "a intervenção do amicus curiae, quando admitida, confere-lhe, dentre outras faculdades processuais, a de promover a 

sustentação oral de suas razões perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme esta Corte teve o ensejo de 
proclamar por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada na ADI 2.777/SP, rel. min. Cezar Peluso (DJU de 15-12-
03, p. 5)." (ADI 3.045, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 13-12-2004, DJ de 17-12-2004.) ADI 
3.934, rel. min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, julgamento em 14-4-2009, DJE de 22-4-2009. 
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CONSIDERANDO que as referidas associações de classe, já devidamente 

representadas nestes autos pelo FOCATES, poderiam contribuir em muito para o 

aprofundamento das discussões acerca da possibilidade de terceirização das 

atividades inerentes à administração tributária, enriquecendo os debates com a 

perspectiva de quem efetivamente executa as funções que se estuda transferir à 

iniciativa privada, conhecendo, por certo, os riscos e limites do modelo em análise 

neste Incidente de Prejulgado TC 6603/2016; 

CONSIDERANDO que a realização de audiência pública contribuiria para a definição 

dos limites em que poderia se dar as contratações normatizadas pelo prejulgado, à luz 

do exemplo que vem do Município de Barra de São Francisco, onde a Prefeitura 

Municipal contratou a empresa News Contabilidade e Assessoria S/S Eireli, 

mediante inexigibilidade de licitação, para prestar serviços técnicos especializados de 

treinamento e capacitação em Auditoria e Revisão das Declarações de Operações 

Tributáveis para oito servidores municipais, durante cinco dias e ao custo fixo de 

R$ 14.000,00101, conforme Resumo de Inexigibilidade publicado no Diário Oficial dos 

Poderes do Estado do Espírito Santo em 11/08/2017: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101  O Ministério Público de Conta não teve acesso aos termos do referido contrato. 
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CONSIDERANDO que a ausência de previsão no Regimento Interno desta Corte de 

Contas acerca da designação de audiência pública não impediu que o ilustre 

conselheiro Rodrigo Chamoun propusesse, nos autos do Estudo de Caso TC 

5617/2012, a abertura da Corte de Contas à sociedade com o propósito de colher os 

diferentes pontos de vista sobre a matéria posta em debate naqueles autos (locação de 

ativos), conforme consignado no brilhante voto reproduzido em parte a seguir: 

IV – DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  

A questão posta sob o pálio de apreciação deste Colegiado apresenta 
relevância do ponto de vista jurídico, tendo em conta que a decisão desta Corte 
poderá autorizar, ou não, a utilização do modelo de negócio denominado 
“locação de ativos precedida de direito real de uso das áreas” no âmbito da 
Administração Pública, reconhecendo-o, ou não, como um contrato submetido 
a regime de direito público.  
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À evidência, ainda, a repercussão social dessa decisão, pois ao dirimir o 
conflito sobre a viabilidade jurídica, ou não, do contrato de locação de ativos, 
estará por ensejar impacto sobre políticas públicas que objetivem o acesso da 
população a condições mais dignas quanto à necessária infraestrutura para a 
prestação de serviços essenciais aos cidadãos brasileiros.  

Nesse passo, entendo ser necessária a realização de audiência pública por 
este Tribunal, para ouvir especialistas sobre a preservação, ou não, do 
interesse público e sobre as vantagens e/ou desvantagens na utilização da 
modelagem ora sob estudo.  

Reforçando o que já manifestei em laudas anteriores, em que pese o judicioso 
parecer do Ministério Público de Contas ter adentrado na análise da 
contratação envolvendo o Sistema Autônomo de Água e Esgoto do Município 
de São Mateus, entendo que não cabe, neste processo TC 5617/2012, 
qualquer manifestação sobre as especificidades daquela municipalidade.  

Entendo, ainda, que o presente Estudo de Caso Especial se aplica de forma 
abstrata a qualquer contrato de locação de ativos envolvendo obras de 
infraestrutura destinadas à prestação de serviços públicos, sob jurisdição deste 
Tribunal e não somente sobre o caso do SAAE de São Mateus, mesmo que 
tenha sido este procedimento, o que originou a análise por parte desta Corte.  

Reforço esse entendimento, no art. 174, da LC 621/2012102, pois estamos 
diante de um procedimento de “Prejulgado”, que como tal deverá ser tratado.  

Quanto à audiência pública em processos sob nossa jurisdição, saliento que 
não há precedentes em nossa Corte de Contas e nem mesmo previsão 
normativa interna que dê suporte à sua realização e disponha sobre os 
procedimentos a serem adotados.  

Entretanto, situação semelhante se encontrava o Supremo Tribunal Federal ao 
realizar a sua primeira audiência pública ainda no ano de 2007, sobre a 
possibilidade de utilização de material embrionário – células-tronco, em vias de 
descarte, para fins de pesquisa e terapia. A carência normativa quanto aos 
procedimentos aplicáveis não impediu que o STF seguisse em frente.  

Naquele ano, o Min. Carlos Ayres Britto, entendendo que a realização da 
audiência pública era mais um sinal de abertura do processo de controle de 
constitucionalidade, designou data para a sua realização e aplicou, diante da 
ausência de normativo próprio no STF sobre os procedimentos a serem 
adotados, naquilo que foi compatível, as disposições do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, que trazia expressamente regras sobre o assunto. 
Ressalto pequeno trecho da decisão: 

[...] 3. Diante dessa carência normativa, cumpre-me aceder a um 
parâmetro objetivo do procedimento de oitiva dos expertos sobre a 
matéria de fato da presente ação. E esse parâmetro não é outro 

                                                 
102        CAPÍTULO II 

DOS PREJULGADOS E DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
Seção I 

Dos Prejulgados 
Art. 174. Por iniciativa de Conselheiro, Auditor ou Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, poderá o 
Plenário, mediante decisão normativa, pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da 
administração, reconhecida a relevância da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral, observada a forma 
estabelecida no Regimento Interno.  
Parágrafo único. Não poderá atuar como Relator o Conselheiro ou Auditor que suscitar a matéria. 
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senão o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no qual se 
encontram dispositivos que tratam da realização, justamente, de 
audiências públicas (arts. 255 usque 258 do RI/CD). Logo, são 
esses os textos normativos de que me valerei para presidir os 
trabalhos da audiência pública a que me propus. Audiência 
coletiva, realce-se, prestigiada pela própria Constituição Federal 
em mais de uma passagem, como verbi gratia, o inciso II do § 2º 
do art. 58 (...) 

Atualmente, consta do Regimento Interno do STF a autorização expressa para 
a realização de audiência pública, conforme arts. 13 e 21 e o rito sob o qual 
será regida, estabelecido no parágrafo único do art. 154.  

Mesmo com a carência normativa observada aqui nesta Corte de Contas 
quanto à possibilidade de realização de audiência pública em processos sob 
nossa jurisdição, valho-me das orientações oriundas da ATRICON, Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, expostas no Manual de Boas 
Práticas Processuais dos Tribunais de Contas, já aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, destacando o seguinte trecho: 

“17. A critério dos Tribunais de Contas, considerada a importância 
da matéria, poderão ser realizadas Audiências Públicas, 
objetivando a abertura de debates sobre o objeto do processo.  

O legislador, lucidamente, vem, a pouco e pouco, descortinando 
espaços cada vez largos para a Audiência Pública. Desnecessário 
citar, um a um, os vários dispositivos consagradores da Audiência 
Pública em todas as Agências Reguladoras, por exemplo. Basta 
ter presente que, em alguns casos, ela assume, junto com os 
direitos de defesa e dos direitos à prestação, o status de direito 
fundamental à participação, conferindo às pessoas a direito de 
ativa colaboração em certas deliberações de interesse público.  

É o que se recolhe, apenas para ilustrar, da leitura do art. 68, da 
Lei 10.233, de acordo com a qual “as iniciativas de projetos de lei, 
alterações de normas administrativas e decisões da Diretoria para 
resolução de pendências que afetem os direitos de agentes 
econômicos ou de usuários de serviços de transporte serão 
precedidas de audiência pública”. Quer dizer: mais que direito 
subjetivo público, há, aqui, “direito fundamental à participação”.2  

Em boa hora, o art. 32 da Lei 9.784, ao lado da “consulta pública” 
(art. 31), previu a possibilidade, “antes da tomada de decisão, a 
juízo da autoridade, diante da relevância da questão, ...” de se 
promover “audiência pública para debater sobre a matéria do 
processo”. Até o Supremo Tribunal Federal, por obra da Lei 9.868, 
no § 1º, do art. 9º, permite-se, hoje, o socorro da Audiência 
Pública3. Mas não só. O Ministério Público (inciso IV, do único, do 
art. 27, da Lei 8.625), o Congresso Nacional (inciso II, do § 2º, do 
art. 58, da CF/88), o COMANA (§1º, do art. 11, da Resolução 
006/86) e muitos outros órgãos e instituições se abriram às 
contribuições benfazejas e participativas da Audiência Pública. 

O fato é que esse instrumento representa avanço inestimável, que 
aproxima da sociedade civil as instâncias de controle e decisão. 
Conquanto a lógica e a modelagem, seja do processo judicial, seja 
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do processo administrativo, tenha se delineado mais como troca 
de argumentos jurídicos, a Audiência Pública propicia, de maneira 
arejada, que a inesgotável riqueza fática do mundo da vida ilumine 
e até surpreenda novos ângulos nos preceitos normativos.  

Esse instrumento participativo amplia, ainda, os horizontes da 
interpretação, permitindo, em certa medida, que a cidadania, sem 
ferir a independência e o rigor técnico da autoridade competente, 
colabore na “descoberta e [na] obtenção do direito103.” 

Às vezes, as garantias constitucionais do processo são 
insuficientes, do ponto de vista da tutela jurídica, quando 
desacompanhadas de mecanismos mais francos e diretos de 
contato com a realidade. E a audiência pública, descendendo, em 
linha direta, dos valores democráticos e participativos, nutre-se da 
mesma opção constitucional que procura pacificar disputa, 
controvérsias e conflitos com o debate público, onde todos 
aprendem dando aos outros a igual chance dialética de se 
manifestar. Dar oportunidade para que as diferenças venham à 
tona não só é um direito fundamental, mas, também, um meio 
extremamente útil para enriquecer a consciência decisória das 
autoridades administrativas e jurisdicionais.  

Mais que mera troca de argumentos escritos e jurídicos, a 
audiência pública permite, face a face, o melhor exame das 
consequências, em conexão com a realidade sob a qual incidem. 
Já que o escrutínio dos efeitos das deliberações (administrativas, 
judiciais ou “quase-judiciais”104), será realizado, melhor que o seja 
às claras, de forma aberta, garantindo a palavra aos que os 
sofrerão as consequências e, por isso, podem esclarecer fatos e 
argumentos com muito mais detalhes.  

Ademais, somente quando os interesses e as consequências 
(diretas e indiretas) são reconhecidos e existe o sincero esforço de 
levá-los em consideração, é que algo que se avizinha de uma 
decisão sustentável começa a ganhar existência105.” 

[...] 

Com a realização da audiência pública que ora proponho, entendo que esta 
Corte de Contas estará avançando de forma histórica no controle dos atos da 
Administração Pública, ao permitir que a sociedade civil organizada participe 
ativamente da definição de tema de tamanha relevância jurídica e repercussão 
social.  

V – CONCLUSÃO:  

Por tudo que foi exposto, voto para que o Colegiado adote a seguinte decisão:  

                                                 
103  Vide Peter Häberle in Hermenêutica Constitucional: a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 1997, p. 42. (nota de rodapé original) 
104  MS 23.550 – STF (nota de rodapé original) 
105  Vide Juarez Freitas in Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 2ª ed., Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. (nota de rodapé 

original) 
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1. Admitir o ingresso do Consórcio Águas do Cricaré como amicus curiae, 
mantendo acostados aos autos todas as manifestações e documentos oriundos 
desse Consórcio até o momento;  

2. Confirmar a Relatoria deste Conselheiro no presente processo, 
reconhecendo a não incidência do parágrafo único, do art. 174, da LC 
621/20102 no presente caso;  

3. Determinar realização de audiência pública para ouvir os depoimentos de 
especialistas sobre a preservação, ou não, do interesse público e sobre as 
vantagens e/ou desvantagens na utilização da modelagem de contrato 
denominada Locação de Ativos, precedida de Concessão de Direito Real de 
Uso de área pública, na forma descrita neste voto;  

4. Determinar à Secretaria Geral das Sessões que adote as providências 
administrativas necessárias à realização da audiência pública, inclusive quanto 
à elaboração e publicação do edital de convocação.  

Dê-se ciência aos interessados.  

Em 09 de abril de 2013.  

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun  
Conselheiro Relator 

CONSIDERANDO que a referida proposta de realização de audiência pública foi 

acolhida pelo Plenário do TCE-ES por meio da Decisão 1647/2013, a qual admitiu, de 

forma atípica106, o ingresso como amicus curiae do Consórcio Águas do Cricaré, 

vencedor da Concorrência Pública nº 2/2011 do Município de São Mateus e formado 

pelas empresas Amafi Comercial e Construtora Ltda. (CNPJ 02.899.027/0001-93) e 

Construtora Guaíba Ltda. (CNPJ 33.192.873/0001-00), ambas sediadas em Porto 

Alegre/RS, as quais, obviamente, não reuniam a representatividade exigida para a sua 

participação como amigas da corte, porquanto nutriam apenas interesses econômicos 

no feito, motivo pelo qual contrataram renomados especialistas para defender seus 

interesses privados perante esta Corte de Contas, conforme noticiado no portal do 

TCE-ES107: 

                                                 
106  "A ação direta de inconstitucionalidade é espécie de processo objetivo no qual se deflagra o controle abstrato de normas. Não 

cabe nesse procedimento especial a defesa de interesses ou direitos subjetivos. Não é por outra razão que o caput do art. 7º 
da Lei 9.868/99 veda, expressamente, 'a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade'." (ADI 
4.140, rel. min. Ellen Gracie, decisão monocrática, julgamento em 16-12-2008, DJE de 2-2-2009.) 

107  Tribunal define expositores de audiência pública 

Foram definidos durante Sessão Plenária desta terça-feira (04) os nomes dos expositores da audiência pública a ser realizada 
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) na próxima segunda-feira (10). A audiência tem como objetivo discutir a 
preservação, ou não, do interesse público e as vantagens e/ou desvantagens na utilização da modelagem de contrato 
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DECISÃO TC-1647/2013  

PROCESSO - TC-5617/2012  

ASSUNTO - ESTUDO DE CASOS ESPECIAIS  

ESTUDO DE CASOS ESPECIAIS – MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
REJEITAR PRELIMINARES – ADMITIR INGRESSO DO 
CONSÓRCIO ÁGUAS DO CRICARÉ – MANTER PEÇAS 
JÁ ACOSTADAS – CONFIRMAR RELATORIA – 
DETERMINAR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – 
DAR PUBLICIDADE.  

Considerando o procedimento deflagrado pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto do Município de São Mateus acerca de celebração de contrato de 
locação de ativos precedida de concessão do direito real de uso de área 
pública, e a representação oferecida pelo Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, constante no processo TC-7639/2011, que originou a Decisão 
TC-3121/2012, determinando a realização de Estudo de Caso Especial, em 
autos apartados, para aferir a possibilidade jurídica de a Administração Pública 
realizar a licitação visando à contratação de sociedades empreiteiras para 
locação de ativos, nos moldes pretendidos; 

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em sua 21ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de abril de 2013, nos termos do voto do 
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que fundamenta 
esta Decisão: 

1. Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Ministério Público Especial de 
Contas para:  

1.1 Admitir o ingresso do Consórcio Águas do Cricaré como 
amicus curiae, mantendo acostados aos autos todas as 
manifestações e documentos oriundos da entidade até o 
momento;  

                                                                                                                                                             
denominada Locação de Ativos, precedida de Concessão de Direito Real de Uso de área pública. Ao efetuar a inscrição, o 
interessado encaminhou currículo, destacando seu conhecimento sobre o tema a ser debatido, bem como qual a orientação 
pretendida para apresentação, se contrário ou a favor da tese. Ao analisar os dados dos inscritos, o relator, conselheiro 
Rodrigo Chamoun, deferiu cinco expositores favoráveis e um expositor contrário. A audiência será realizada às 14 horas no 
auditório do TCE. 
Expositores favoráveis: 

 Jorge Ulisses Jacoby Fernandes – Brasília. Advogado, mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, 
escritor, consultor, conferencista e palestrante; 

 Oscar Dias Barbosa – Rio de Janeiro. Formado em Direito, experiência em processos de fusões e aquisições de empresas, 
contratos e operações financeiras internacionais, consultor jurídico para a América Latina, atuou como procurador do 
Estado de São Paulo; 

 Márcio Cammarosano – São Paulo Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Direito Administrativo, doutor em 
Direito do Estado; 

 João Martinho Cleto Reis Junior – Paraná. Engenheiro Civil, mestrando em Gestão Urbana, atual diretor de Investimentos 
da Companhia de Saneamento do Paraná; 

 Gesner Oliveira – São Paulo. Doutor em Economia, professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica 
Aplicados à Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV), atuou como presidente da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo. 

Expositor contrário: 

 Mauricio Faria Dame Manzano – Vitória-ES. Mestrando em Engenharia Ambiental, especialista em Direito Ambiental, 
graduado em Engenharia Civil com ênfase sanitária. Servidor do Tribunal de Contas do Espírito Santo. 

Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/tribunal-define-expositores-de-audincia-pblica/. Acesso em 26 ago. 2017. 
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2.1 Confirmar a Relatoria do Senhor Conselheiro nos autos, 
reconhecendo a não incidência do parágrafo único do artigo 174 
da Lei Complementar nº. 621/2012 no presente caso;  

2. Determinar a realização de audiência pública para ouvir os 
depoimentos de especialistas sobre a preservação, ou não, do interesse 
público e sobre as vantagens e/ou desvantagens na utilização da 
modelagem de contrato denominada Locação de Ativos, precedida de 
Concessão de Direito Real de Uso de área pública, na forma descrita no 
voto do Relator;  

3. Determinar à Secretaria Geral das Sessões que adote as providências 
administrativas necessárias à realização da audiência pública, inclusive 
quanto à elaboração e publicação do edital de convocação.  

DECIDE, ainda, dar ciência aos interessados.  

Integra esta Decisão o voto do Relator.  

Sala das Sessões, 09 de abril de 2013.  

Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 

 

CONSIDERANDO que, mesmo neste momento processual, quando dois votos já foram 

proferidos, uma proposta de sobrestamento do julgamento para que seja realizada 

audiência pública não traria prejuízo algum para a apreciação da matéria108. Muito 

                                                 
108  À semelhança do acolhimento pelo colegiado de proposta de reabertura da instrução processual para realização de diligência 

complementar, apresentada, por exemplo, por ocasião de voto-vista, como ocorreu no Processo TC 184/1998, cuja análise por 
parte do MPC-ES se encontra disponível no APÊNDICE A da Representação que denunciou a formação de cartel, fraude e 
transferência irregular da concessão da Rodosol. In verbis: 

A.3 Auditoria Ordinária TC 184/1998 (SEDU) – 15/12/1998: Plenário do TCEES Determina Sobrestamento do 
Feito para Realização de Auditoria Complementar Visando Quantificar o Dano ao Erário  

Em 15/12/1998, por ocasião do julgamento da Auditoria Ordinária TC 184/1998, considerando superadas as fases do 
contraditório e da ampla defesa, do parecer conclusivo da área técnica do TCEES e do parecer do Ministério Público 
de Contas, circunstâncias que tornaram o acervo probatório suficientemente maduro para livre apreciação por parte 
dos ilustres magistrados de contas, acolhendo voto vista do conselheiro Erasto Aquino e Souza, o Plenário do TCEES 
deliberou pela realização de nova auditoria, desta vez com o objetivo específico de quantificar o dano ao erário já 
constatado e atribuir responsabilidade individual a cada um dos responsáveis para fins de ressarcimento. 
[...] 
Colaciona-se, a seguir, trechos do voto condutor do conselheiro Erasto Aquino de Souza: 

Senhora Conselheira Presidente,  

Senhores Conselheiros: 

Solicitei "vista" dos presentes autos por entender que o cerne da questão, neste processo, foi desviado 
para a discussão de outros pontos que, embora de singular importância, não se constituem em causa, mas 
sim, em conseqüências de atos omissivos atribuídos ao Ordenador de Despesa da SEDU, no exercício de 
1997.  
[...]  
O Relatório Técnico, às fls. 03, considerou elevados os valores estimados pelo DEO/SEDU (que 
determinaram os valores dos convênios) e apontou um possível superfaturamento da ordem de 62% 
(sessenta e dois por cento) em favor da empresa TERVAP, no município de Apiacá.  
[...]  
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pelo contrário: viria ao encontro da preservação do interesse público, conferindo 

legitimidade social à decisão a ser proferida sobre tema tão relevante para a sociedade 

(recuperação de receitas públicas) neste momento de importante crise financeira, uma 

vez que permitiria aos conselheiros que já proferiram voto ratificarem seus 

posicionamentos iniciais ou até mesmo evoluírem para entendimentos diversos a partir 

da ampliação da pluralidade dos debates com os diversos setores da sociedade 

alcançados pela possibilidade de terceirização da administração tributária do Estado e 

                                                                                                                                                             
O que se tem, na realidade, são indícios evidentes de licitações dirigidas, eivadas de irregularidades, 
especialmente no que concerne a exigências descabidas e improcedentes com o escopo de restringir o 
número de participantes, o que, em si só, constitui crime de ação pública, em tese, a ser submetido ao 
crivo do Ministério Público. 
[...]  
Ao depois, são indicados, ainda, sérios indícios de abuso de poder e desvio de finalidade, na constatação 
de que foram construídas quadras esportivas vinculadas a escolas "... que sequer oferecem a disciplina 
Educação Física aos alunos que cursam o ensino fundamental ... ", bem como a construção de 
quadras poliesportivas cobertas localizadas "fora dos terrenos das referidas escolas, caracterizando-se 
como ‘ginásios de esportes’, destinados a atender a comunidade em geral".  
[...]  
É sempre preciso lembrar que não vale, apenas, afirmar a existência de superfaturamento, a ocorrência 
deve ser demonstrada por "a + b", ou seja, que se especifique quem foi o responsável ou quem foram os 
responsáveis pelo dano, em que convênio ou obra ocorreu o dano e qual foi o "quantum" da lesão 
causada1051. Só assim se pode aplicar o direito na sua excelência, buscando criar, através da aplicação 
das sanções preestabelecidas em lei, um eficiente mecanismo de proteção que bloqueie aqueles que, por 
simples erro ou eventual dolo, desvirtuam as instituições, desviando recursos, infringindo leis e contribuindo 
para o enriquecimento sem causa de alguns e maior empobrecimento das massas menos favorecidas pela 
distribuição de rendas.  
É fortalecido pela certeza de que em cada um dos Eminentes Conselheiros pulsa um sentimento de 
repúdio a tantos desmandos, a tanto lodo que vem maculando a função política, as instituições, as 
personalidades públicas, como é o caso do escândalo de Viana, com Vereadores e Prefeitos presos por 
corrupção, sem que este Egrégio Tribunal de Contas tenha sido o primeiro a detectar tais absurdos, e das 
notícias veiculadas na mídia internacional dando conta dos "negócios" da privatização da "teles", 
envolvendo o próprio Ministro das Comunicações, que faço um apelo, um pedido, uma exortação ao que 
existe de melhor em cada um, para que não se deixe passar "in albis" estas denúncias. Para que não se 
abrande em demasia a pena estabelecida para tais condutas, a fim de que não se venha estimular a 
malversação das verbas destinadas à educação.  
Não que as demais verbas, como as da saúde e as da segurança pública, do desenvolvimento deste ou 
daquele setor, que não o da educação, devam ou possam ser negligenciados; mas que se tenha pelos 
recursos reservados para a educação, um carinho especial. É a educação a única alavanca que ainda 
pode servir ao povo como meio de vencer as adversidades da vida, de melhor viver, de melhor sentir, de 
melhor escolher os seus governantes.  
A preservação desta Casa, enquanto instituição, está intimamente ligada à educação, ao civismo, à 
democracia. Democracia esta que só se mantém pelo conhecimento e pela livre consciência. É preciso, 
antes de mais nada, preservar a educação pelo exercício efetivo do poder disciplinar que nos foi outorgado, 
mas não de forma tímida, vacilante, destituída de força e dignidade. É preciso ser pleno, é preciso 
empunhar as ferramentas com vigor e decisão, se realmente pretendemos reconstruir a fé do povo em 
suas autoridades constituídas.  
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo sobrestamento do julgamento a fim de que 
se baixem os autos em diligência interna para apuração e quantificação do prejuízo sofrido pelo erário em 
cada obra, com especificação do montante de cada lesão e individuação de responsabilidades por cada 
uma delas, notificando-se, após, cada um dos responsáveis para que fiquem cientes do valor do dano que 
lhes é imputado e, querendo, recomponham espontaneamente o erário, no prazo de 30 (trinta) dias.  

Vitória, 09 de dezembro de 1998.  

ERASTO AQUINO E SOUZA1052  
Conselheiro 

(Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/2016/10/ministerio-publico-de-contas-denuncia-cartel-fraude-e-transferencia-
irregular-na-concessao-da-rodosol/. Acesso em: 26 ago. 2017) 
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dos municípios, a exemplo dos setores empresarial – que reúne os principais 

contribuintes de tributos –, fiscal, entre outros; 

CONSIDERANDO a fase em que se encontra o julgamento do Incidente de 

Prejulgado TC 6603/2016, com dois votos já proferidos, também não seria óbice para 

se facultar ao FOCATES, na condição amicus curiae, o direito de realizar 

sustentação oral neste incidente de prejulgado, porquanto até a proclamação do 

resultado do julgamento qualquer conselheiro pode reformar ou evoluir seu 

entendimento inicial, conforme faculta-lhes o art. 86, § 3º, do Regimento Interno do 

TCE-ES109; 

E CONSIDERANDO, por fim, a missão institucional do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo de ser “reconhecido como instrumento de cidadania, gerando 

benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento 

da gestão dos recursos públicos”110, à qual não deve furtar-se em momentos que 

exigem elevada responsabilidade social e estatura institucional dos órgãos de controle 

externo, o Ministério Público de Contas, no cumprimento do seu dever constitucional de 

defender os interesses da sociedade perante esta Corte de Contas, requer 

preliminarmente ao ilustre conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo 

que, na qualidade de conselheiro relator: 

a) Submeta ao Plenário deste egrégio Tribunal a proposta deste Órgão Ministerial 

de sobrestar o julgamento deste Incidente de Prejulgado TC 6603/2016 para 

que seja realizada audiência pública com o objetivo de ampliar e pluralizar os 

debates sobre a possibilidade de terceirização das atividades afetas à 

administração tributária do Estado do Espírito Santo e dos municípios capixabas, 

                                                 
109  Art. 86. Encerrada a discussão, o Presidente encaminhará a votação, colhendo os votos pela ordem decrescente de 

antiguidade dos Conselheiros. 
[...] 
§ 3º O Relator, os Conselheiros e os Auditores em substituição que já tenham proferido seus votos poderão modificá-los até a 
proclamação do resultado do julgamento ou da apreciação do processo, sendo facultado ao Presidente, de ofício ou a pedido, 
reabrir a discussão. 

110  Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/institucional/identidade-organizacional/. Acesso em: 26 ago. 2017. 
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discutida nestes autos, de modo a conferir legitimidade social à importante 

decisão que será tomada por este órgão guardião das finanças públicas; 

b) Considerando a representatividade do Fórum das Carreiras Típicas de Estado – 

FOCATES, já habilitado nos autos como terceiro interessado, e a relevância da 

matéria tratada nos autos, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(STF), submeta ao Plenário a proposta deste Parquet de Contas de notificar o 

FOCATES para que, na qualidade de amicus curiae, seja-lhe facultado o 

direito de sustentar oralmente suas razões em Plenário, independentemente 

da apreciação ou do acolhimento da proposta de sobrestamento do feito para 

realização de audiência pública, contribuindo, desse modo, para a formação do 

convencimento do Ministério Público de Contas e dos magistrados de contras 

acerca do que seja melhor para a sociedade. 

4.1.2 Da suspeição do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva para atuar 

no Incidente de Prejulgado TC 6603/2016 e na Representação TC 6579/2012 

CONSIDERANDO que, consoante se colhe da petição inicial do Pedido de Reexame 

TC 9285/2016 (ANEXO I)111, o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva figura 

como réu na Ação Civil Pública nº 0004804-29.2002.8.08.0006, em trâmite perante o 

Poder Judiciário Estadual112, acusado pelo Ministério Público Estadual de ter sido 

                                                 
111  Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/Protocolo-12040-2016-Pedido-de-reexame-denúncia-

Prefeitura-de-Aracruz.pdf. Acesso em: 26 ago. 2017. 
112  Seguem informações extraídas do portal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo em 19/08/2017: 

Processo: 0004804-29.2002.8.08.0006 
Petição Inicial: 
200500588983 

Situação: Tramitando 

Vara: ARACRUZ - FAZ. PÚBLICA EST., MUN., REG. PÚB. E 
MEIO AMBIENTE  

Data da Distribuição: 25/05/2010 16:34 Motivo da Distribuição: Redistribuição Especial 

Ação: Ação Civil Pública Natureza: Cível 
Data de Ajuizamento: 
22/04/2002 

Valor da Causa: R$ 243.575,00 
  

Escaninho Atual: AGUARDANDO/DIVERSOS / Mesa Escrivão/Chefe de Secretaria/Analista (desde 12/07/2017) Obs.: 02 

Assunto principal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - Ministério Público 
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beneficiado “por motivos políticos/pessoais”113 pelo então prefeito do Município de 

Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves, mediante formação de conluio com o propósito 

de viabilizar o pagamento indevido de precatório ao ilustre conselheiro, no valor total de 

R$ 243.575,16; 

CONSIDERANDO que o ex-prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá 

Gonçalves foi qualificado pela área técnica como responsável na Representação TC 

6579/2012, instaurada com o propósito de apurar os indícios de irregularidades 

identificados pela 6ª Controladoria Técnica do TCE-ES na contratação da CMS 

Consultoria e Serviços S/S Ltda. por parte do Município de Aracruz em 2002, os 

quais ensejaram a deflagração da Operação Derrama por parte do Núcleo de 

Repressão e Combate às Organizações Criminosas (NUROC); 

                                                                                                                                                             

Partes do Processo 

Requerente  
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  

REPRESENTANTE LEGAL - 999992/ES  
Requerido  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ  

JACYMAR DAFFINI DALCAMINI - 005287/ES  
MARCO ANTONIO DA SILVA  

ALECIO JOCIMAR FAVARO - 005522/ES  
ALECIO JOCIMAR FAVARO - 5522/ES  

MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES  
Marcos Rogerio Ferreira Patricio - 005865/ES  

 
113  Transcrevem-se trechos extraídos da petição inicial da Ação Civil Pública 0004804-29.2002.8.08.0006, promovida pela 

Promotoria de Justiça da Comarca de Aracruz: 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, [...] vem perante esse Juízo propor AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA (ANULATÓRIA) EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO C/ PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE TUTELA em 
face de 
1. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [...] 
2. CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ [...] 
3. MARCO ANTÔNIO DA SIILVA 
[...] 
Em data de 17 de agosto de 2001, o Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Cacá Gonçalves, bem como, os 
partícipes da relação jurídica e processual (segundo e terceiro requeridos) compuseram a forma de pagamento 
do mencionado Precatório, cujo valor é de R$ 243.575,16 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta 
e cinco reais e dezesseis centavos), conforme se verifica do Termo de Parcelamento em anexo. 
[...] 
Apesar de regularmente citado da fatídica Execução, o então Presidente do Legislativo Municipal não opôs 
Embargos, deixando o prazo transcorrer in albis sem qualquer manifestação; evidenciando, com tal atitude, 
verdadeira colusão com o terceiro requerido (esse conluio será objeto de apuração através de Inquérito Civil), 
que espertamente requisitou a formação do Precatório, o qual foi devidamente registrado na Secretaria do 
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado sob o nº 200990000131 oriundo do Processo nº 2439/91, no valor de 
R$ 180.294,82, tendo como Beneficiário MARCO ANTÔNIO DA SILVA, e devedora a CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARACRUZ. Porém, por motivos políticos/pessoais, o Senhor Prefeito avocou o débito do Legislativo e 
convencionou um acordo com o terceiro requerido, cuja cópia segue em anexo, mesmo sabendo que este 
Precatório fora formado mediante uma execução nula, via de consequência, os efeitos insanáveis irradiam-se 
ao título que dela se originou. 
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CONSIDERANDO que o ex-prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá 

Gonçalves tornou-se réu na Ação Penal 0043929-95.2012.8.08.0024, acusado da 

prática do crime de apropriação e desvio de rendas públicas, previsto no art. 1º, inciso 

I, do Decreto-Lei 201/1967114, conduta delituosa imputada em razão da contratação da 

CMS Consultoria e Serviços Ltda., com base nas informações levantadas pela 6ª 

Controladoria Técnica do TCE-ES; 

CONSIDERANDO que o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), 

por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1356/2016, elaborada em 25/04/2016, 

confirmou a irregularidade dos atos de gestão praticados pelo senhor Luiz Carlos 

Cacá Gonçalves na Representação TC 6579/2012, consistentes na terceirização 

indevida de atividades indelegáveis típicas da administração pública – 

recuperação de créditos tributários (item 5.1, da ITC 1356/2016), por violação aos 

art. 37 caput (Princípio da Legalidade) e 167, inciso IV, ambos da Constituição Federal, 

bem como aos art. 7º, 142, parágrafo único, 194, 196, 197 e 198 da Lei 5.172/66 

(Código Tributário Nacional), reputando ilegal a contratação da CMS Consultoria e 

Serviços Ltda.; 

CONSIDERANDO que o presente Incidente de Prejulgado TC 6603/2016 tem por 

objetivo centralizar em um único feito a análise acerca da legalidade dos serviços 

prestados pela CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. aos diversos municípios 

capixabas, atualmente examinados em diversas Representações, de modo que a 

decisão a ser proferida pelo Plenário do TCE-ES neste incidente vinculará a área 

técnica em todos os demais processos envolvendo não só a referida empresa, mas 

qualquer outra que tenha prestado o mesmo serviço, nos quais se inclui a 

Representação TC 6579/2012, cuja irregularidade dos atos de gestão praticados pelo 

senhor Luiz Carlos Cacá Gonçalves foi confirmada por meio da Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 1356/2016; 

                                                 
114  Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 

do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; 
[...] 
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CONSIDERANDO que o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva proferiu voto-

vista neste Incidente de Prejulgado TC 6603/2016 na 25ª Sessão Ordinária, realizada 

em 04/07/2017, dissentindo do posicionamento da área técnica, do Ministério Público 

de Contas e do conselheiro relator, e pugnando, em síntese, pela legalidade da 

contratação da CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda., posicionamento que beneficia 

o senhor Luiz Carlos Cacá Gonçalves na Representação TC 6579/2012 e na Ação 

Penal 0043929-95.2012.8.08.0024, processo criminal originado dos atos de gestão 

irregulares identificados pela 6ª Controladoria Técnica do TCE-ES na Prefeitura 

Municipal de Aracruz em 2002; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas pediu vista do feito após a 

apresentação do voto-vista do conselheiro Marco Antônio da Silva, sendo este parecer-

vista a primeira oportunidade em que este Parquet de Contas se manifesta por escrito 

nos autos; 

CONSIDERANDO não ser possível prever com antecedência se o conselheiro 

substituto Marco Antônio da Silva participaria do julgamento do Incidente de 

Prejulgado TC 6603/2016, tendo em vista a tendência de S. Ex.ª. de adotar 

comportamento não convencional quando o processo envolve interesses pessoais, 

como ocorreu no caso da Denúncia TC 345/2003, processo que investiga 

irregularidades no pagamento de precatório a ele próprio, no qual permaneceu como 

relator por quase dois anos (provavelmente até findar seu período de substituição), 

sem reconhecer seu impedimento para atuar no feito; 

E CONSIDERANDO, por fim, que em função dos fatos apurados na Denúncia TC 

345/2003, os quais foram detalhadamente analisados pelo MPC-ES no Pedido de 

Reexame TC 9285/2016 (ANEXO I)115, o ilustre conselheiro Marco Antônio da Silva 

não reúne as condições de imparcialidade necessárias para atuar como 

magistrado de contas na Representação TC 6579/2012 e neste Incidente de 

                                                 
115  Disponível em: http://www.mpc.es.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/Protocolo-12040-2016-Pedido-de-reexame-denúncia-

Prefeitura-de-Aracruz.pdf. Acesso em: 26 ago. 2017. 
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Prejulgado TC 6603/2016, o Ministério Público de Contas requer a este Tribunal que, 

com fundamento no art. 1º, inciso XII, e art. 23 da Lei Complementar Estadual 

621/2012116, complementados pelo art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil117, e 

nos art. 289 e 340 do Regimento Interno desta Corte de Contas118, nos termos de 

petição protocolizada em separado, instruída com cópia deste parecer-vista e do 

Pedido de Reexame TC 9285/2016: 

                                                 
116  Art. 2º Compete privativamente ao Tribunal de Contas: 

[...] 
XII - decidir sobre os casos de impedimento, suspeição ou incompatibilidade dos Conselheiros, Auditores, membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e dos seus servidores. 
[...] 
Art. 23. É vedado aos Conselheiros intervir no julgamento de processo que envolva interesses próprios ou de cônjuge, parente 
consanguíneo ou afim até o terceiro grau, aplicando-se-lhes os casos de suspeição e impedimento previstos no Código de 
Processo Civil. 

117  Art. 145.  Há suspeição do juiz: 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar 
alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; 
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha 
reta até o terceiro grau, inclusive; 
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 
§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. 
§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: 
I - houver sido provocada por quem a alega; 
II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. 

118  Art. 289. Aplicam-se aos Conselheiros, aos Auditores e aos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal, no que 

couber, as hipóteses de impedimento e suspeição previstas na Lei Orgânica do Tribunal e no Código de Processo Civil.  
Parágrafo único. O impedimento, de caráter objetivo, ocorrerá nas situações previstas no art. 134 do Código de Processo Civil 
e a suspeição, de caráter subjetivo, nas hipóteses do art. 135 do referido diploma legal. 
[...] 
Art. 340. O responsável, o interessado ou o Ministério Público junto ao Tribunal poderão suscitar, em petição fundamentada 
dirigida ao Relator do processo, na primeira oportunidade em que couber a manifestação nos autos, a suspeição e o 
impedimento.  
§ 1º O Relator, mediante despacho, no prazo de cinco dias, deverá: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de 
29.3.2016).  

Redação Anterior:  
§ 1º O Relator poderá reconhecer, de plano, a sua suspeição ou impedimento. 

I - reconhecer, de plano, a sua suspeição ou impedimento, hipótese em que o Processo será encaminhado ao Presidente para 
redistribuição, nos termos do art. 261 deste Regimento, ou; (Inciso acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).  
II – não reconhecer a sua suspeição ou impedimento, hipótese em que a petição será encaminhada ao Presidente do Tribunal 
que imediatamente determinará a autuação do incidente em autos apartados e a sua distribuição por sorteio entre os demais 
Conselheiros. (Inciso acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).  
§ 2º Na hipótese da suspeição ou impedimento suscitado referir-se a outro Conselheiro, Auditor, membro do Ministério Público 
junto ao Tribunal ou servidor do Tribunal, a relatoria do incidente será definida por sorteio e o novo Relator, no prazo de cinco 
dias, determinará a autuação deste em autos apartados. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).  

Redação Anterior:  
§ 2º Havendo o reconhecimento pelo Relator, os autos serão encaminhados à redistribuição, nos termos do art. 261 
deste Regimento.  

§ 3º (Revogado pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).  
Redação Anterior:  
§ 3º Não havendo o reconhecimento pelo Relator, ou na hipótese da suspeição ou impedimento suscitados referirem-
se a outro Conselheiro, Auditor ou ao membro do Ministério Público junto ao Tribunal, serão os autos encaminhados ao 
Presidente que determinará a autuação do incidente em autos apartados. 
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a) Promova a instauração de incidente de suspeição do ilustre conselheiro 

substituto Marco Antônio da Silva para atuar neste Incidente de Prejulgado 

TC 6603/2016 e na Representação TC 5679/2012, instaurada a partir dos 

indícios de irregularidades apurados pela 6ª Controladoria Técnica no Município 

de Aracruz – e confirmados por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

1356/2016, elaborada em 25/04/2016 pelo Núcleo de Estudos Técnicos e 

Análises Conclusivas (NEC) –, tendo em vista figurar como responsável na 

referida Representação o Sr. Luiz Carlos Cacá Gonçalves, ex-prefeito do 

Município de Aracruz, acusado pelo Ministério Público Estadual (Ação Civil 

Pública nº 0004804-29.2002.8.08.0006, em trâmite perante o Poder Judiciário 

Estadual119) de beneficiar o Sr. Marco Antônio da Silva “por motivos 

políticos/pessoais”120, mediante formação de conluio com o propósito de 

viabilizar o pagamento indevido de precatório no valor total de R$ 243.575,16; 

                                                 
119  Seguem informações extraídas do portal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo em 19/08/2017: 

Processo: 0004804-29.2002.8.08.0006 
Petição Inicial: 
200500588983 

Situação: Tramitando 

Vara: ARACRUZ - FAZ. PÚBLICA EST., MUN., REG. PÚB. E 
MEIO AMBIENTE  

Data da Distribuição: 25/05/2010 16:34 Motivo da Distribuição: Redistribuição Especial 

Ação: Ação Civil Pública Natureza: Cível 
Data de Ajuizamento: 
22/04/2002 

Valor da Causa: R$ 243.575,00 
  

Escaninho Atual: AGUARDANDO/DIVERSOS / Mesa Escrivão/Chefe de Secretaria/Analista (desde 12/07/2017) Obs.: 02 

Assunto principal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - Ministério Público 

Partes do Processo 

Requerente  
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  

REPRESENTANTE LEGAL - 999992/ES  
Requerido  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ  

JACYMAR DAFFINI DALCAMINI - 005287/ES  
MARCO ANTONIO DA SILVA  

ALECIO JOCIMAR FAVARO - 005522/ES  
ALECIO JOCIMAR FAVARO - 5522/ES  

MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES  
Marcos Rogerio Ferreira Patricio - 005865/ES  

 
120  Transcrevem-se trechos extraídos da petição inicial da Ação Civil Pública 0004804-29.2002.8.08.0006, promovida pela 

Promotoria de Justiça da Comarca de Aracruz: 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, [...] vem perante esse Juízo propor AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA (ANULATÓRIA) EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO C/ PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE TUTELA em 
face de 
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b) Como decorrência do acolhimento do pedido anterior, torne insubsistente o 

voto-vista proferido pelo eminente conselheiro substituto Marco Antônio da Silva 

neste Incidente de Prejulgado TC 6603/2016, promovendo o seu 

desentranhamento dos autos, à luz do que prescreve o parágrafo único do art. 

345 do Regimento Interno do TCE-ES121; 

4.1.3 Da instauração de incidente de inconstitucionalidade por violação dos art.  

5º, inciso XII, 37, incisos II e XXII, e 167, inciso IV, da Constituição Federal 

CONSIDERANDO o disposto no art. 167, inciso IV, da Constituição Federal122, 

segundo o qual é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 

                                                                                                                                                             
4. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [...] 
5. CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ [...] 
6. MARCO ANTÔNIO DA SIILVA 
[...] 
Em data de 17 de agosto de 2001, o Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos Cacá Gonçalves, bem como, os 
partícipes da relação jurídica e processual (segundo e terceiro requeridos) compuseram a forma de pagamento 
do mencionado Precatório, cujo valor é de R$ 243.575,16 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta 
e cinco reais e dezesseis centavos), conforme se verifica do Termo de Parcelamento em anexo. 
[...] 
Apesar de regularmente citado da fatídica Execução, o então Presidente do Legislativo Municipal não opôs 
Embargos, deixando o prazo transcorrer in albis sem qualquer manifestação; evidenciando, com tal atitude, 
verdadeira colusão com o terceiro requerido (esse conluio será objeto de apuração através de Inquérito Civil), 
que espertamente requisitou a formação do Precatório, o qual foi devidamente registrado na Secretaria do 
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado sob o nº 200990000131 oriundo do Processo nº 2439/91, no valor de 
R$ 180.294,82, tendo como Beneficiário MARCO ANTÔNIO DA SILVA, e devedora a CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARACRUZ. Porém, por motivos políticos/pessoais, o Senhor Prefeito avocou o débito do Legislativo e 
convencionou um acordo com o terceiro requerido, cuja cópia segue em anexo, mesmo sabendo que este 
Precatório fora formado mediante uma execução nula, via de consequência, os efeitos insanáveis irradiam-se 
ao título que dela se originou. 

121  Art. 345. Reconhecida a suspeição ou o impedimento pelo Plenário, o processo será distribuído a novo Relator, substituído o 

Procurador do Ministério Público de Contas ou certificado nos autos a suspeição ou impedimento para atuar no processo 
principal de Conselheiro ou Auditor, conforme o caso, determinando-se o arquivamento do incidente mediante certidão nos 
autos. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016). 

Redação Anterior: 
Art. 345. Reconhecida a suspeição ou o impedimento pelo Plenário, o processo será distribuído a novo Relator ou 
substituído o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, conforme o caso, para atuar no processo principal, 
determinando-se o arquivamento do incidente mediante certidão nos autos. 

Parágrafo único. Reconhecida a suspeição ou o impedimento de servidor do Tribunal, eventual instrução produzida pelo 
suspeito ou impedido deverá ser desentranhada e substituída no processo, seguindo a instrução na forma Regimental. 
(Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016). 

122  Art. 167. São vedados: 

[...] 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
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despesa, ressalvadas: 1) a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que 

se referem os arts. 158123 e 159124, 2) a destinação de recursos para as ações e 

serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 

realização de atividades da administração tributária, como determinado, 

respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e 3) a prestação de garantias às 

operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como 

o disposto no § 4º deste artigo; 

CONSIDERANDO que a realização de despesas decorrentes de serviços de 

recuperação de receita de impostos (ISSQN, IPTU etc.), contratados mediante cláusula 

                                                 
123  Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos 
imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores 
licenciados em seus territórios;  
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os 
seguintes critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 

124  Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 
49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;  
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, 
ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;  
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de 
cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de 
cada ano; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, 
proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.  
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e 
nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o 
inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004) 
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da 
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso 
II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de 
partilha nele estabelecido. 
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do 
inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.  
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados aos 
seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
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de êxito, gera a vinculação entre a receita recuperada e a despesa realizada com a 

prestação dos serviços, afronta o disposto no art. 167, inciso IV, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que, mesmo no caso específico do ICMS, conquanto o Valor 

Adicionado Fiscal (VAF) não guarde relação direta com a arrecadação de ICMS sob o 

ponto de vista do Estado, conforme se depreende do Parecer Normativo SEFAZ-ES 

01/2007125, sob o ponto de vista dos municípios o aumento do VAF corresponde 

necessariamente ao aumento do Índice de Participação dos Municípios (IPM), o qual, 

por sua vez, traduz-se no aumento da quota-parte do Município na arrecadação total do 

ICMS do Estado, gerando, desse modo, uma vinculação necessária entre o VAF, o IPM 

e a quota-parte do ICMS, por serem grandezas diretamente proporcionais, motivo 

pelo qual a contratação de assessoria ou consultoria para prestar serviço de revisão de 

DOTs, mediante cláusula de êxito, incide igualmente na vedação contida no art. 167, 

inciso IV, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o voto-vista trazido pelo eminente conselheiro Marco Antônio da 

Silva inaugurou, neste autos, a tese de que seria “plenamente possível a 

contratação pela Administração Pública com a remuneração paga pelos serviços 

                                                 
125   

PARECER NORMATIVO 01/2007 

  
ASSUNTO: ÓLEO BRUTO (PETRÓLEO) _ OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - VALOR DA MERCADORIA – VALOR 
ADICIONADO E BASE DE CÁLCULO DO ICMS – FINALIDADES DISTINTAS 
 
Este parecer visa firmar entendimento da Secretaria de Estado da Fazenda acerca dos conceitos relativos à base de cálculo do 
ICMS e ao Valor Adicionado Fiscal – VAF, este último utilizado como referencial para efeito de repasse aos municípios (Índice 
de Participação dos Municípios – IPM), nas operações com óleo bruto (petróleo). 
 
A princípio cabe afirmar que se trata de conceitos estanques, com finalidades distintas, e que não se confundem nem se 
misturam, pois os seus objetivos e fundamentos são diferentes. Por este motivo não há permissão legal para utilização destes 
conceitos como fórmula de apuração para outra finalidade, o que consistiria em invasão de competência. 
 
O Valor Adicionado Fiscal - VAF previsto pela Lei Complementar no. 63/1990 é formado pelo valor das operações de circulação 
de mercadorias, ainda que imunes ou amparadas por tratamento tributário especial como isenções, diferimento e outros, e 
sobre este montante incide o Índice de Participação dos Municípios. 
[...] 
(Disponível em: 
http://www.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll/InfobaseLegislacaoOnline/pareceres%20normativos/2007/parecer%20nor
mativo%2001-2007.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0. Acesso em: 28 ago. 2017.) 
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efetivamente prestados sobre o êxito alcançado, devendo os valores serem 

fixados em percentual proporcional ao esforço e ao risco suportado pela 

empresa contratada, respeitando os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e modicidade, somente sendo possível a realização do 

pagamento após comprovada a realização efetiva dos serviços contratados, qual 

seja, com o ingresso dos valores nos cofres públicos”, proposta que não se 

harmoniza com o conteúdo normativo do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o voto-vista do eminente conselheiro Marco Antônio da Silva  

também se posicionou favorável à terceirização da administração tributária, na medida 

em que acenou pela “possibilidade jurídica da contratação de assessoria ou 

consultoria de empresa privada para prestação de serviços visando a 

recuperação de créditos, vez que tais serviços não se encontram dentro das 

competências exclusivas da Administração Pública, cabendo a elaboração de 

estudos e pesquisas de maneira prévia à realização da contratação, para que, 

com fundamentos em tais elementos, possa ser verificada a possibilidade de 

contratação direta por inexigibilidade ou a necessidade de seguir o regular 

procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93”, proposta que viola os art. 

5º, inciso XII126, e 37, incisos II e XXII, da Carta da República127, porquanto, além de 

violar o sigilo fiscal, direito fundamental dos contribuintes, transfere à iniciativa privada 

                                                 
126  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
[...] 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal; 

127  Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
[...] 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
[...] 
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de 
suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na 
forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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atividades que só podem ser exercidas por servidores de carreiras específicas, cujo 

ingresso se dá necessariamente por meio de aprovação em concurso público; 

CONSIDERANDO que o voto-vista do nobre conselheiro Marco Antônio da Silva 

também se posicionou “pela aplicabilidade, com eficácia geral da Orientação 

Técnica nº 01/1997, com fundamento no princípio da segurança jurídica e da 

confiança legítima, vez que a própria Corte de Contas emprestou eficácia 

normativa geral ao entendimento fixado pela orientação técnica, não sendo lícito 

negar eficácia aos seus preceitos, a fim de penalizar os jurisdicionados que 

agiram conforme os preceitos fixados por este instrumento normativo”, 

entendimento que desafia os art. 5º, inciso XII, 37, incisos II e XXII, e 167, inciso IV, da 

Constituição Federal, tendo em vista que a referida orientação técnica admite a 

contratação de empresa para prestar serviço de “revisão de DOTs”, mediante cláusula 

de êxito, conforme se extrai do seu inteiro teor: 
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O Ministério Público de Contas, com fulcro na competência atribuída a esta Corte de 

Contas pelo art. 1º, inciso XXXV, da Lei Complementar Estadual 621/2012128, e com 

amparo nos art. 176 a 179 desse mesmo diploma normativo129, pugna pela 

instauração de Incidente de Inconstitucionalidade com objetivo de que seja aferida 

a constitucionalidade dos posicionamentos apresentados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do 

voto-vista do ilustre conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, por violarem os art. 

5º, inciso XII, 37, incisos II e XXII, e 167, inciso IV, da Constituição Federal, de modo a 

evitar que eventual prejulgado a ser emitido por esta Corte de Contas se torne seja 

questionado por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

4.2 Mérito 

4.2.1 Da impossibilidade jurídica de terceirização de atividades típicas da 

administração tributária 

No mérito, perfilhando o entendimento consolidado no voto do ilustre conselheiro 

relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, este Parquet de Contas ratifica o parecer 

ministerial lançado às folhas 83 e 84, por meio do qual este Órgão Ministerial anuiu à 

                                                 
128  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: 
[...] 
XXXV - negar a aplicação de lei ou ato do Poder Público considerado ilegal ou inconstitucional; 

129      DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Art. 176. O Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, poderá pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de leis e 
de atos do poder público. 
Parágrafo único. Verificada a inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, na apreciação de qualquer feito, a matéria 
será apreciada pelo Plenário, em pronunciamento preliminar. 
Art. 177. A decisão, contida no acórdão que deliberar sobre o incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, 
solucionará a questão prejudicial, constituindo prejulgado a ser aplicado a todos os casos submetidos ao Tribunal de Contas. 
Art. 178. A Câmara não submeterá a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário, quando já houver o pronunciamento deste 
ou do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 
Art. 179. Poderá o Plenário, por iniciativa do Presidente ou a requerimento de Conselheiro ou do representante do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas, pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica, ato ou procedimento da 
administração. 
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Instrução Técnica IT 28/2017, a qual concluiu130 pela impossibilidade de contratação 

de assessoria ou consultoria de empresa privada para a prestar serviço de recuperação 

administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir terceirização de atividade 

típica e essencial da Administração Pública, a qual deve ser realizada exclusivamente 

por servidores de carreiras específicas, aprovados no respectivo concurso público, 

consoante preconiza o art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal131, bem como pela 

inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica 1/1997, por considerar o seu teor 

igualmente incompatível com citado dispositivo da Carta da República. 

4.3 Encaminhamentos 

Por derradeiro, considerando que os fatos apurados pela Operação Derrama 

evidenciaram a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa 

(art. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992132) e de crimes contra a ordem tributária (art. 1º, 2º e 

                                                 
130  CONCLUSÃO 

Nesse sentido, concluímos: 
1) quanto a item 1, pela impossibilidade de contratação de assessorias/consultorias de empresa privada para a recuperação 

administrativa ou judicial de créditos tributários, por constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração 
Pública, a ser realizada por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público, e em atenção à garantia 
constitucional do sigilo fiscal. Desta feita, entendemos por prejudicado o questionamento sobre a admissibilidade da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

2)  em razão do posicionamento adotado no item 1, por restar prejudicado o quesito constante do item 2, qual seja, 
possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito para a recuperação de créditos e, em caso positivo, 
admissibilidade da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida, seja tributária ou não tributária; 

3)  no que concerne ao item 3, que trata da eficácia geral da Orientação Técnica nº 01/1997 e, sendo essa aplicável, da 
necessidade de atualização de seu conteúdo, pela inviabilidade de aplicação da Orientação Técnica nº 01/1997, por 
carecer de validade jurídica, bem como pela possibilidade de reexame do tema no Incidente de Prejulgado em apreço. 

131  Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
[...] 
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de 
suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na 
forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

132        CAPÍTULO II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 
Seção I 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito 
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei, e notadamente: 
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a 
título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 
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3º c/c art. 11, 12 e 16  Lei 8.137/1990133), sonegação fiscal (art. 1º c/c art. 6º e 7º da  

Lei 4.729/1965134), apropriação e desvio de rendas públicas por parte de prefeitos 

                                                                                                                                                             
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou 
a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 
[...] 
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou 
avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 
[...] 
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que 
tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, 
durante a atividade; 
[...] 
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado; 
[...] 

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 
[...] 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins 
lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;          (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência) 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio 
público; 
[...] 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
[...] 

Seção II-A 
(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  (Produção de efeito) 

Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou 
Tributário 

Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício 
financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003.  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  (Produção de efeito) 

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
[...] 

133        CAPÍTULO I 

Dos Crimes Contra a Ordem Tributária 
Seção I 

Dos crimes praticados por particulares 
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, 
mediante as seguintes condutas:       (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento 
ou livro exigido pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; 
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou 
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 
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Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em 
horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, 
caracteriza a infração prevista no inciso V. 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:      (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 
parcialmente, de pagamento de tributo; 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito 
passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou 
deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou 
entidade de desenvolvimento; 
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Seção II 
Dos crimes praticados por funcionários públicos 

Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 
I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou 
inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social; 
II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu 
exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo 
ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 
III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de 
funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
[...] 
Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. 
Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro 
em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança 
o distribuidor ou revendedor. 
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: 
I - ocasionar grave dano à coletividade; 
II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções; 
III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. 

134  Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal:            (Vide Decreto-Lei nº 1.060, de 1969) 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas 
de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer 
adicionais devidos por lei;  
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos 
pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;  
III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Pública;  
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos 
devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.  
V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, qualquer percentagem sôbre a parcela 
dedutível ou deduzida do impôsto sôbre a renda como incentivo fiscal.            (Incluído pela Lei nº 5.569, de 1969) 
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo.  
§ 1º Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do tributo.  
§ 2º Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo público que exerce, a pena será aumentada da sexta parte.  
§ 3º O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento ou fiscalização de tributos, que concorrer para a prática 
do crime de sonegação fiscal, será punido com a pena dêste artigo aumentada da têrça parte, com a abertura obrigatória do 
competente processo administrativo. 
[...] 
Art. 6º Quando se trata de pessoa jurídica, a responsabilidade penal pelas infrações previstas nesta Lei será de todos os que, 
direta ou indiretamente ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a prática da 
sonegação fiscal.  
Art. 7º As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de crime previsto nesta Lei, inclusive em autos e papéis que 
conhecerem, sob pena de responsabilidade, remeterão ao Ministério Público os elementos comprobatórios da infração, para 
instrução do procedimento criminal cabível.  
§ 1º Se os elementos comprobatórios forem suficientes, o Ministério Público oferecerá, desde logo, denúncia.  
§ 2º Sendo necessários esclarecimentos, documentos ou diligências complementares, o Ministério Público os requisitará, na 
forma estabelecida no Código de Processo Penal. 
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municipais (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967135), prevaricação, organização 

criminosa, advocacia administrativa e usurpação de função pública (art. 288, 319, 321 e 

328 c/c art. 327 do Código Penal136) envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S.A. 

(PETROBRAS) – e suas prestadoras de serviços137, e que teriam dado um prejuízo de 

                                                 
135  Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 

do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; 
[...] 

136         TÍTULO XI 

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CAPÍTULO I 

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
[...] 
Associação Criminosa 
Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:     (Redação dada pela Lei nº 
12.850, de 2013)     (Vigência) 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.     (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)     (Vigência) 
[...] 
Prevaricação 
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
[...] 
Advocacia administrativa 
Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário: 
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa. 
[...] 
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce cargo, emprego ou função pública. 
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para 
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.      
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de 
cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia 
mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980) 

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES PRATICADOS POR 

PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
Usurpação de função pública 
Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 
Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

137  Apresenta-se, a seguir, relação parcial das empresas que prestaram serviços no Município de Aracruz e que não tiveram seus 

impostos devidamente recolhidos pela contratante PETROBRAS. Estas empresas foram citadas em certidões emitidas pelo 
prefeito do Município de Aracruz Luiz Carlos Cacá Gonçalves, a pedido da CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda. (fl. 1623 
a 1649 da Representação TC 6579/2012), com propósito de atestar o êxito dos serviços de recuperação de créditos pela 
aludida empresa de consultoria: 

 PRIDE DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.    (CNPJ 04.336.088/0001-78) 

 GEORESEARCH DO BRASIL LTDA.      (CNPJ 37.223.230/0001-87) 

 SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.     (CNPJ 32.319.931/0001-43) 

 UNAP – UNIÃO NACIONAL DE PERFURAÇÃO LTDA.    (CNPJ 15.676.893/0009-14) 

 HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA.       (CNPJ 29.504.214/0001-87) 

 MARINE PRODUCTION SYSTEMS LTDA.      (CNPJ 19.503.740/0001-30) 

 SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.      (CNPJ 04.954.351/0001-92) 
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R$ 246.103.995,50 por prestações de serviços não declaradas ao fisco municipal138 –, 

sociedade de economia mista sob o controle da União Federal, permitindo a quebra do 

sigilo fiscal e empresarial da segunda maior empresa de capital aberto do país139 e a 

nona maior empresa de exploração de petróleo do mundo140, cópias deste parecer, e 

demais documentos, estão sendo encaminhadas por este Parquet de Contas ao 

Conselhos de Administração e Fiscal da PETROBRAS, à Controladoria Geral da União 

(CGU), ao Tribunal de Contas da União (TCU), ao Ministério Público de Contas junto 

ao TCU (MPC-TCU), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como ao 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo (MPE-ES) e à Vara Criminal da Comarca do Município de Aracruz/ES, 

foro onde tramita a Ação Penal 0043929-95.2012.8.08.0024. 

                                                                                                                                                             
 M-I DRILLING FLUIDS DO BRASIL LTDA.      (CNPJ 61.802.526/0111-81) 

 BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.      (CNPJ 42.087.254/0001-39) 

 BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.       (CNPJ 15.680.333/0001-86) 

 WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.     (CNPJ 93.189.694/0007-23) 

 CHRISTENSEN RODER PRODUTOS E SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ 56.690.050/0001-00) 

 DRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÃO LTDA.     (CNPJ 42.101.311/0001-97) 

 SETIN MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.     (CNPJ 39.235.312/0001-10) 

 BRASITEST LTDA.        (CNPJ 48.762.942/0004-86) 

 STOLT OFFSHORE S.A.       (CNPJ 42.153.155/0001-08) 

 TRANSOCEAN BRASIL LTDA.       (CNPJ 40.278.681/0001-79) 

 EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS     (CNPJ 33.346.586/0058-35) 

 SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO LTDA.    (CNPJ 15.129.646/0001-40) 

 ABB ÓLEO E GAS LTDA.       (CNPJ 19.503.740/0001-30) 

 PETROLEUM SERVICES DO BRASIL LTDA.     (CNPJ 04.451.297/0001-62) 

 SCHAHIN ENGENHARIA LTDA.       (CNPJ 61.226.890/0001-49) 

 BRASFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA.      (CNPJ 29.505.864/0001-47) 

 INTERNATIONAL LOGGING DO BRASIL LTDA.     (CNPJ 29.504.214/0001-87) 

 BJ COMPLETION SERV. DO BRASIL LTDA.     (CNPJ 00.369.363/0001-71) 
A relação completa das empresas que prestaram serviços à PETROBRAS, e que teriam dado um prejuízo de R$ 
246.103.995,50 só ao Município de Aracruz, encontra-se também neste parecer. 

138  Além de configurar sonegação fiscal, a ausência de declaração, às fazendas públicas, dos serviços prestados à PETROBRAS 

pode dificultar a identificação e o rastreamento de operações fraudulentas como as que estão sendo apuradas pela Operação 
Lava Jato. 

139  Disponível em: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/10/petrobras-volta-ser-2-maior-empresa-de-capital-aberto-

do-pais.html. Acesso em: 18 ago. 2017. 
140  Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/as-10-maiores-petroleiras-do-mundo-petrobras-e-a-nona/. Acesso em: 18 

ago. 2017. 
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