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INTRÓITO
uidam os presentes amos dos procedimentos de Auditoria Especial nas
contas da Prefeitura Municipal de
Gravatá. relativos à Execução Orçamentária que
abrange o exercício financeiro de 1998. no periodo
de 1°/1/98 a 10/3/98, PROCESSO TC W
9802754-2, e da Auditoria Especial abrangendo o
período de 1°/3 a 30/11/98, PROCESSO TC N"
9901182-7, todos sob a responsabilidade do Sr.
SILAS SALGADO DA SILVA.

C

No processo TC N." 9802754-2, foram
analisados os processos llciratórios, na modalidade
Convite, de n."s 3. 4, 5, 8 e 9/98, tendo a equipe de
auditoria encontrado severas irregularidades, relatadas no Relatório de Destaque (fls.308). opinando
pela devolução do montante de 121.932,0568
UFIR's, relativo às aquisições ficúcias de gêneros,
processadas através de noras "frias'' e de processos
licitatórios fraudados. Ademais, na realização da
Tomada de Tesouraria ficou evidenciado o
desfalque do montante de 25.517,5319 UFIR's,
relativo a valores sacados indevidamente do Caixa
da Prefeitura.
Na análise do processo TC n. 0 9802754-2, a
equipe de auditoria deste Tribunal procedeu a exames relatados nos does. às fls. 308 a 314. nos quais
se concluiu pela existência de diversas irregularidades. elencadas no tópico TV - da conclusão. inclusive com a imputação de valores a serem ressarcidos ao erário (fls.314), no montante total de
147.449,5887 UFIR's.
Regularmente notificado, o prefeito do Município apresentou defesas escritas, em duas oportunidades, às fls . 334 a 338 e 556 a 561.

Ressalte-se que a equipe de auditoria assevera, às fls.312. que os cheques destinados aos
"vencedores" da licitação forjada eram emitidos e
posteriormente endossados à firma MAS Assessoria e Consultoria Técnica (t1s. 284 e 285). Uma vez
que as empresas tidas como vencedoras declararam
que sequer participaram dos processos, tem-se que
os valores foram desviados em proveito dessa firma.
Nas licitações que se seguiram, analisadas
no processo TC o." 9901182-7, POSTERIOR A
ESTE, o Ordenador. além de não ter tomado qual.quer providência no sentido de coibir tal prática,
continua cometendo irregularidades, e mais, altera
a forma de pagamento das despesas. numa atitude
clara de dificultar o controle da destinação dos
valores despendidos, agora pagos nominais à própria Prefeitura.
No Relatório do processo TC n. o 99011827, conexo ao seu antecedente TC n. o 9802754-2,
analisou-se o período de 1"/3/98 a 30/11/98, encontrando-se irregularidades nas despesas oriundas
de processos licitatórios, no montante de
294.863,30 UFIR's, no qual a equipe de auditoria,
face às considerações emitidas pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Pernambuco, pelo Instituto
de Crirninalística, pelo INSS e pela Caixa Econômica Federal. aponta a existência de severas irregularidades, às quais ensejariam o enquadramento em
diversos tipos penais previstos no Decreto-Lei o."
2.848. de 7112/40: na Lei 8.666, de 21/6/93 e a
configuração de Crimes de Responsabilidade
previstos no DL 20 I , de 27/2/67.
No processo TC n." 9901182-7, a equipe de
auditoria procedeu a exames relatados nos does. às
fls. 1294 e 1421. nos quais se concluiu pela existência de diversas irregularidades, elencadas no
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tópico VIl , itens 1 ao 12, incluc;ive com a imputação de valores a serem ressarcidos ao erário
cns.l309). A mesma, face às con!.idemções emiúdas pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco e pelo Instituto de Criminalística. elaborou Relatório Complementar de Destaque (fls.l42 1
a 1424) Ainda, atendendo a despacho exarado às
fls. 1766. n mesma elaborou relatório complementar às fls. 1976. Tais peças dão suporte às conclusões emiúdns no Relatório de Destaque às fls.
1294. as quais ensejariam o enquadramento em diversos upos penais previstos no DL n.0 2.848. de
7/12/40; na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e na
configuração de Crimes de Responsabilidade
previsto~ no DL 201, de 27/2/67.

PRELii\ IIINAR

Através de docwnento protocolizado neste
Tribunal em 21.2.00 o Bel. Célio Avelino de Andrade apresenta instrumento de mandato constituindo-o como defensor do Sr. Silas Salgado da
Silva. Em 22.2.00, o mesmo, juntamente com a
Bela. Marivalda Prado Melo Lapenda F igueirôa,já
qualificada nos autos processo TC n.0 990 1J82-7,
requereu "vista dos auros e, em conseqüência,
adiamellfo do julgamento designado paro amanhã,
dado que os seus defensores mio til•eram oporllmidade de consultar os ali/os··. Vamos aos fatos.

O Sr. Silas Salgado da Silva, através do seu
advogado Sr. Céüo Cavalvanú de Siqueira, regularmente qualificado nos autos dos processos citados.
apresentou duas defesas relativas ao processo n.0
9802754-2 (tls. 334 a 338 e 556 a 561) e três defesus escrüas relativas ao processo n." 9901182-7
(fls. 1338 a 1362, 1425 a 1426 e 1994 a 1999). teve
todos seus pedidos de prorrogação de prazo de
defesa atendidos, oportunidades nas quais apresentou contra-razões sobre todos os fatos e documentos trazidos aos auto~. 'ão consta dos auto:. qualquer ato de revogação do instrumemo de mandato
conferido ao Dr. Célio Cavalvanti de Siqueira. apenas a Bela. Marivalda Prado Melo Lapenda Figueirôa faz anexar aos autos em 21.1.00. às vésperas do ju lgamento marcado para 2.2.00,
conforme pauta poblicnda no DOE c.lc 26.1 .00,
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instrumento de procuração consútuindo-a também
como defensora do Sr. Silas Salgado da Silva,
unicamente no processo TC n. 0 9901182-7 e requerendo acesso aos respectivo!> autos. o que, de
pronto, lhe foi franqueado. nas dependências de
meu gabinete. desde 26.1.00, conforme despacllo
às tls. 2000. Ressalte-se que todos os prazos de
apresentação de defesa. já anteriormente prorrogndos, haviam expirado desde 29.1 1.99. data da
apresentação da última defesa escrita. confom1e fls.
1994 a 1999. Sendo assim. a habilitação de novos
defensores no referido processo em nada robusteceria sua in trução. posto que já conclu~o para
julgamento.
A solicitação de vista dos autos e, em conseqilência. adiamento do julgamento. subscrito pelos
advogados recém-constituídos. não encontra
respaldo, uma vez que os processos em questão foram levados a julgamento na sessão do dia 2.2.00
deste Pleno. quando o Sr. Procurador-Geral. Dr.
Hilton Cavalcanti, solicitou vistas nos termos
regimentais.
Portanto. irnpossfvel a interrupção do procedimento já iniciado conforme requerem dois dos
patronos do Sr. Silas Salgado da Silva. Ressalte-se
finalmente a estrita observância do~ princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
facilmen te observada nos presente autos. inclusive
pela republicação da pauta de julgamento para hoje, 23.2.00, o que seria, a rigor. dispensável, visto
que o Sr. Procurador-Geral deste Tribunal dispunha
de 03 (três) seso;ões ordinárias para devolução dos
autol>, confonne o disposto no art. 73. § 1.0 • do
Regimento Interno desta Casa.
Solicito ao Sr. presidente colocar em discussão o requerimento citado. sob a forma de prelinunar. Expressando o meu voto pelo seu não
acolhimento c conseqüente indeferimento.

CONSIDERAÇÕES~CVUS

A norma penal tipifica as açõe:. ou omissões
punfvcis e as sanções que devem ser aplicadas no
caso de sua violação.

Segundo RODRIGUESn ( 1991 :31 ), no estudo da norma penal é importante o conhecimento
dos elememos que compõem o crime. pois compreende duas sortes de elementos que compõem a
norma penal definidora do crime: os gerais e os especiais. Os gerais são aqueles que determinam condições sem as quais o crime não se configura. Desdobram-se em dois elementos: subjetivo e objetivo.
O e lemento objetivo compreende a ação ou omissão
e o resultado. uma vez que, sem eles. não há crime.
O subjetivo é o elemento psíquico. moral. que se
traduz pelo dolo ou pela culpa. É este o elemento de
ligação entre o caráter psicológico, que é o da culpabilidade (dolo ou culpa). e a ação ou omissão.
Sendo assim, assevera a autora que um fato
para ser considerado crime deve ser determinado
por conduta humana, que esta conduta seja antijurfdica e, finalmente, que seja culpável, isto é, que
seja psiquicamente referível a um determinado sujeito. Assim sendo. seriam os seguintes os elementos constitutivos do crime:
(a) Ação ou omissão: conduta humana;
(b) Antijuriclicidade: que é a natureza
jurídica específica. em virtude da
qual o fato praticado pelo agente
contraria o preceito da lei:
(c) Tipicidade: é a correlação entre a
ação ou omis ão do agente e a
ação ou omissão proibida por lei:
(d) Culpabilidade: que compreende o
dolo ou a culpa. Dolo, quando o
agente quer (dolo direto) ou assume o risco de produzir (dolo indireto ou eventual) o resultado. Culpa, quando o agente produz o resultado por negligência. imperícia
ou imprudência.
Verificar-se-á que, em todos os processos
licitat6rios analisados, subsistem peças que servem
de prova das irregularidades cometidas, consistindo nas seguintes:

• Contratos sociais e alterações contratuajs
falsos;
• Certidões Negativas de Débito do INSS e do
FGTS falsificadas:
• Declarações dos proprietário!. das empresas
- homologadas pelo Ordenado r de Despesas
como vencedoras - negando suas participações nos processos licitatórios respectivos;
• Declarações da Secretaria da Fazenda do
Estado de Pernambuco - SEFAZ - afumando a falsificação das notas fiscais decorrentes de processos licitatórios também forjados. as quais serviram de comprovação para
o pagamento de despesas fictícias:
• Pagamentos realizados aos ..vencedores" das
licitações através de cheques nominais à
própria Prefeitura ou ordens de saque da
Prefeitura, ou, alternativamente. pagamentos realizados com cheques nominais a terceiros estranhos à licitação realizada.
• Recibos assinados por .. representantes·· das
fumas vencedoras confirmando o recebimento do valor pago, sendo taJ representação calcada em documentos de alteração
contratual falsos por inexistir registro junto
à JUCEPE.
Evidenciar-se-á o nexo de causalidade entre
as ações c o missões do Ordenador de Despesas, Sr.
Si la!> Salgttdo da Silva, e as práticas tipificadas como crime. Ressalte-se que - de acordo com a ·'Teoria da Equivalência das Causas.. ou da condirio sine
quo non - tudo o que concorre para o resultado é
causa. não se fazendo distinção entre causa e condição. que se equivalem.
Ainda segundo RODRIGUES ( 199 1:70),
tudo o que concorre para acelerar o curso da ação
ou omissfto, produzindo o resultado, é causa, e causador aquele que o provocar inicialmente, sendo o
resultado senão a conseqüência da ação ou omissão. o dano ou o perigo.
Através da exegese do art. 13 do Código Penal BrasiJeiro. in verbis, "O resultado, de que depende a existência do crime. somente é imputável a
quem deu causa. Considera-se causa a ação ou
omissão sem a qual o resultado IICÍO teria ocorrido." Entendemos que não se distingue causa de

RODRJGUES. Maria Stclln Villctn Souto Lope\. ABC tlo Direiw Penal 11.• cd. São Paulo. Ed. Revista dos Trihunms. 1993. p.JI.
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condição. Desde que se praticou uma ação ou omissão que produziu determinado resultado. a causa
será aquela ação ou omissão. sem a qual o resultado
não se teria verificado. Se a existência do crime
dependeu daquele resultado. o fato será imputado a
quem lhe deu cau~a. não importando que causas tenham concorrido para o resultado.
lmpcnde ainda res altar que, do ponto de vista processual, hão de ser realizadas perícias técnicas.
junto ao IPT. nos documentos que comprovam as
falsificações e adulterações. de modo a suprir a
ex.igêncil contida no art. 158 do Código de Processo
Penal, sob pena de nulidade, conforme o estatuído
na alínea "b" do inciso rrr do art.564. in verbis:
"Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes
casos:
I - omissis;
Tl- omissis:
lll - por falta das f6rmulas ou dos termos
seguintes:
- omissis;
o exame do corpo de delito rtos crimes que
deixom l'estfgios, ressal1•ado o disposto 110 art.
167;

A ressalva é feita para aqueles casos em que
se admitirá a prova testemunhal, na impossibilidade da reali7ação do exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido o~ vesúgios.
O corpo de delito constitui-se o conjunto de
elemenros matenai~ resultantes da prárica de um
crime. No passado, a expressão indicava tão-somente o cadáver da pessoa vitimada por homicídio,
o qual devia ser exibido ao juiz, daí, talvez, o sentido etimológico do corpo de delito. Posteriormente, a expressão passou a sign ificar toda pessoa ou
coisa sobre as quais incidiu um ato delituoso, até
que se chegasse ao sentido moderno. O Código de
Processo Penal advene, no art. 158:
Ressalte-se que no Processo Administrativo
não há a necessidade da realização do exame de
corpo de delito, prevalecendo a livre apreciação das
"Quando a infração deixar vestígios, será illdispensável o exame de corpo de delito, direto
ou indireto, não podendo supri-/o a collfissão
do acusado''.
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provas pelo julgador.
In casu, constam do processo os vestígios
dos delitos eventualmente cometidos (documenros
adulterados e falsos) necessitando tão-somente a
observância da norma processuaJ para o oferecimento da denúncia na esfera penal. Na esfera administrativa. reuniram-se elementos suficientes ensejadore~ da formação de juízo de valor.

RELATO DO PROCESSO TC No 9802754-2.
Passemos à análise dos tópicos de irregularidades contidos no Relatório de Auditoria relativo
ao primeiro processo. qual seja. TC N. o 9802754-2.
TÓPICO 1
Neste tópico são relatadas as irregularidades
observadas nos processos licitatórios, na modalidade Convite. de n.0 S 003/98, 004/98, 005/98, 008/98,
009/98, nos quais a equipe conclui que houve fraude e montagem dos mesmos. fazendo prova. inclusive, através de informações cadastrais obtidas junto à SEFAZ-PE. as quais dão coma de que foram
utilizadas notas paralelas e apresentadas propostas
fictícias, posto que há muito alguns dos proponentes haviam solicitado baixa no cadastro mercantil
ou sequer haviam participado do proce~sos em
epígrafe. havendo inclusive a efetuação de pagamentos anteriores até à autorização de realização
do certame (fls. 312).
Abaixo. relatamos de per si as irregularidades encontradas em cada processo l.icitatório envolvido nas irregul:tridade!..

Processo licitatório n." 3/98
Empresa Vencedora: INGREPAL-TND. GRÁFICA, EDTTORA E PAPELARIA LTDA
Valor: R$ 24.678.40
a) Contrato sociaJ e alterações da Empresa Vencedora (fls. 44 e 45), diverge do apresentado pela
JUCEPE (fls. 487 a -+90):
b) Declaração da Prefeitura Municipal do Recife
(fls. 887 a 889 do processo n.0 990 1182-7) afrr-

mando a falsidade das notas fiscais (fls. 70) da
vencedora do processo ücitatório;
c) Pagamento efetuado aLravés de cheque nominal à
Empresa Ingrepal (fls.284). endossado e depositado
na conta corrente MAS CONSULTORIA (fls. 286)
empresa csrranba à licitação, mas prestadora de serviços à Prefeitura desde 1997 (fls. 543 a 550);

e 102). divergem das apresentadas pela JUCEPE
(fl.536). sendo que a Empresa HEDMA Com E
Repres. Ltcla. não ex.iste em seu cadastro(fls. 443);
i) Declaração da Empre a Vencedora negando a

participação no processo (fls. 280);

Processo licit.atório n. 0 5/98

d) Cenidões Negativas de Débito do INSS e FGTS
(fls. 42. 43. 48, 49. 53) falsas. conforme ofícios
expedidos pelo INSS e CEF (fls. 537 a 542);
e) Declarações das firmas individuais e alteração
conLratual dos participantes perdedores (fls.46 e
55), divergem das apresentadas pela JUCEPE
(Os. 506 a 512 e 535);
J) Convite emregue (fls.37) à fi nna inex.istente.lN-

GREPAL Llda. (tl.888 do TC n.o 9901182-7).

Processo 1icitatório n. 0 4/98

Empresa Vencedora: EXPANSÃO DISTRIBUIDORA E COMÉRCrO LTDA
Valor: RS 21.735.50

Empresa Vcnccdom: EVANEIDE CELSO GOUVEJA-E.C GOUVEIA - PAPELARJA ALVORADA
Valor: R$ 10.775.00
a) Declaração de firma individual da Empresa Vencedora (fls. 155), diverge da apresentada pela
JUCEPE (fls. 532):
b) Declaração da SEFAZ (tls. 29 J e 292) afirmando
a falsidade das notas fiscais (fls. 174 e 175) da
vencedora do processo lkitatório;
c) Pagamento efetuado através de cheque nominal
à Empresa Evaneide Celso Gouveia, endossado
e depositado na conta corrente M.A.S. CONSULTORIA (fls. 285). empresa estranha à licitação. mas prestadora de serviços à Prefeitura desde 1997(fls. 286):

a) Contrato social e alterações da Empresa Vence-

dora (fls. 87 e 88). diverge do apresentado pela
JUCEPE (fls. 479 a 486);
b) Declaração da SEFAZ (fls.291 e 292) af1rmando
a falsidade da~ notas tiscais (fls. l22 a 125) da

vencedora do processo licitatório;
c) Pagamento efetuado através de cheque nominal
à Empresa EXPANSÃO (fls.284), endossado e

depositado na conta corrente MAS CONSULTORJA (fls. 286), empresa estranha à licitação,
mas prest:1doru de serviços à Prefeitura désde
1997 cns. 543 a 550).

d) Certidões Negativas de Débito do INSS e FGTS (fls.

144, 145, 150, 15 1, 157 e 160) falsas. conforme
oficios expedidos pelo INSS e CEF (fls. 537 a 542);
e) Declamçõcs das flrmas individuais e alteração
contratual dos participantes perdedores (fls. 148
e 149). divergem das apresentadas pela JUCEPE
(fls. 495 a 501 e 533);
t) Declaração da emprcsn vencedora negando a partici-

pação no processo, EC GOUVELA.(fl.281 e 1373).

Processo licitatório n." 8/98

d) Certidões Negativas de Débito do lNSS e FGTS
(fls. 93. 94. 97. 101, 105 e 106) falsas. conforme
ofícios expedidos pelo INSS e CEF (fls. 537 a 542):
e)

Declarações das finna., individuais e alteração
conLrarual dos participantes perdedores (fls. 95, 96

Empresa vencedora: CAMASO. COM. E REPRES. LTDA
Valor: R$ 36.000,00
a) Contrato social e alterações da Empresa vence-

119

dora (fls. 193 e 194), diverge do apresentado pela JUCEPE (fls. 452 a 455);
b) Declaração da SEFAZ (n!i. 291 e 292) afmnando
a falsidade das notas fiscais (fls. 223, 226, 229 e
232) da vencedora do processo licitatório:
c) Pagamento efetuado através de cheque nominal
à Prefeitura de Gravará (fls. 287 e 288);
d) Certidões Negativas de Débito do lNSS e FGTS
(f1 s. 195. 197, 200. 202. 206 e 208) falsas, conforme ofícios expedido~ pelo lNSS e CEF (fls.
537 a 542):
e) Declart1ções das fmnas individuais e alteração
contratual dos panicipantes perdedores (fls. 198,
199. 203 e 204) divergem da'! apresentadas pela
JUCEPE (fls. 456 a 466):
f) Declaração da Empresa Vencedora negando a
participação no processo (fls. 282).

Processo lkitatório n.0 9/98
Empresa Vencedora: SUPERMECADO SANTIAGO LIDA
Valor: R$ 24.000.00
a) Contrato social e alterações da Empresa Vencedora (fls. 256 e 257), diverge do apresentado,
pela JUCEPE (fls. 522 a 526):
b) Declaração da SEFAZ (fls. 291 c 292) afirmando
a fa lsidade das notas fiscais (fls. 273, 275 e 277)
da vencedora do processo licitatório:
c) Pagamento em cheque nominal à Prefeitura (fls.
287):
d) Certidões Negatjva:. de Débito do rNSS e FGTS
(fls. 248, 249. 254. 255. 258 e 259) falsas. conforme ofícios expedidos pelo INSS e CEF (fls.
537 a 542):
c) Declarações das finnas individuais e alteração
conlralual dos participantes perdedores (í1s.247.
251 e 252) divergem das apresentadas peta JUCEPE (fls. 527 a 531 e 533):
f) Declaração da Empresa Vencedora negando a
participação no processo (fls. 283).
E m sua defesa. o interessado sustenta. às fls.
337. in verbis: '"ao contrário do que informam os
técnicos desse Tribunal, as mercadorias adquiridas
a1ravés das licitações ora comentt1das,Joran1 totalmellfe recebidas pela Prefeitura, criando situação
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que impossibilitava a desconfiança de qualquer
tipo defraude. "(sic).
Logo !.C vê a inverdade da afirmação diante
dos elementos probantes recolhidos pela equipe de
auditoria que constatam a ocorrência. entre outros,
da apropriação de Rendas Públicas, em proveito
próprio. pelo Sr. Sitas Salgado da Silva. É o que
forçosamente se configura, haja vista o pagamento
de despesas fictícias em cheques nominais à
própria Prefeitura. vedado pelo art. 6.0 da Resolução TC n. 0 01/81. sem o atesto de recebimento
d al> mercadorias. oriundas de processo licitatório
fraudado, comprovadas por notas "fria~". sem a
entrada das mercadorias no patrimônio da entidade.
c onforme relatório da equipe de auditoria às fls.
551.

O rol de irregularidades contidas neste item
configura uma série de crimes de responstlbiJidade
previstos nos incisos I. 11. W, V e XI do art. 1.0 do
Decreto-Lei n. 0 201. de 27 de fevereiro de 1967,
notadameme porque:
Não há atesto de recebimento das mercadorias no empenho e nas notas fiscais aposto pelo
Ordenador da Despesa. Sr. Silas Salgado da Silva.
em desrespeito ao art. 63 da Lei 4.320/64;
Há uma evidente fal sificação do recibo do
credor, haj a vista a divergência nas assinaturas

constantes na declaração da empresa vencedora, a
qual nega sua participação no processo licitatório,
podendo ensejar o enquadramenro no crime tipificado pelo art. 298 do Código Pe nal Brasileiro.
Ressalte-se que. para efeito processual penal. fazse necessário juntar aos autos LAUDO PERICIAL
do tPT que ateste a divergência da assinatura aposta nos recibos e na declaração de que não participou do certame;
• Houve a utilização de Nota Paralela para a
·•comprovação'' da despe sa "realizada", haja vista
a declaração da SEFAZ afmnando a falsidade das
nota<; fiscais utilizadas para dar suporte ao pagamento realizado. podendo ensejar o enquadramento
no crime tipificado pelo art. 304 do Código Penal
Brasileiro;
• Constata-se a montagem de propostas
lic itatórias, haja vista qt1e aquelas de firmas diversas foram preenchidas pela mesma pessoa (esté-

tica e caligrafia da assinatura idênticas), podendo
ensejar o enquadramento no crime tipiticado pelo
art. 326 do Código Penal Brasileiro e pelo art. 93
da Lei 8.666/93. Ressalte-se que. para efeito processual penal, faz-se necessária a elaboração de
LAUDO PERICIAL do IPT que ateste a falsificação das mesma!>, haja vista a mesma caligrafia na
assinatura delas;

a elaboração de LAUDO PERICiAL do IPT que
ateste a falsificação das mesmas e a instauração de
inquérito Policial junto à Policia Civil para a apuração dos fatos e indiciaroenro dos responsáveis pelos atos que podem ensejar a tipificação penal por
força dos arts. 296. 297 e 299 do Código Penal Brasileiro.

• Ocorreu o desvio de Renda Pública em
proveito alheio, haja vista que os pagamentos de
despesas fictícias foram efetuados de duas formas:
através de ordem de saque da Prefeitura. em desobediência ao que dispõe o art. 6.0 da Resolução TC
n. 0 01/8 1, e o restante pago nominalmente a terceiro estranho à licitação. MAS - CONSULTORI A. podendo ens~jar o enquadramento no crime
tipificado pelo art. 312 do Cód igo Penal Brasileiro;
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• Ocorreu a apropriação de Rendas Públicas
em proveito próprio. pelo pagamento de despesas
ficúcias em cheques nominais, sem o atesto de recebimemo das mercadorias, oriundas de processo
licitatório sem a participação do licitante tido como
vencedor, comprovada por notas "frias". sem a
entrada das mercadorias no patrimônio da entidade.
podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 312 do Código Penal Brasileiro:
• Houve a utilização de Certidões Negativas
de Débito do INSS e FGTS evidentemente fal as.
Ressalte-se que, para efeito processual penal, fazse necessária a elaboração de LAUDO PERICIAL
do IPT que ateste a falsificação das mesmas e a instauração de Inquérito Policial junto à Policia Federal para a apuração dos fatos e indiciamento dos
responsáveis pelos atos que podem ensejar a ripificação penal por força do art. 297 do Código Penal
.Brasileiro;
• Houve a utilização de Declarações de Firmas Individuais falsas, dos participantes perdedores, inclusive com a aposição de carimbo de autenticação de Cartórios. com presunção de legitimidade juris tantum ora elidida, haja vista não serem
cópias idênticas àquelas existentes na JUCEPE.
conforme declara o ofício JUCEPEISG N.0
3702/99 de 14 de setembro de 1999. Ressalte-se
que, para efeito processual penal. faz-se necessária

Neste tópico são relatadas al. irregularidades
observadas na realização da Tomada de Tesouraria,
na qual ficou evidenciado o desfalque do montante
de 25.517,5319 UFIR's, relativo a valores sacados
indevidamente do Caixa da Prefeitura, conforme
evidenciado no tópico n do Relatório de Auditoria
às fls. 309 e 31O. Em oposição às graves irregularidades detectadas, o interessado alega que os servidores encontravam-se de férias e de licenças (fls.
335) e que, em virtude das atividades momescas a
contabilidade encontrava-se em atraso. No mais, não
faz prova da inexistência do desvio dos recursos.
Conl.iderando os tópicos I e 2 supra e a
farta comprovação da desobediência às regras estatuídas pela Lei 8.666/93, a equipe de auditoria
forçosamente conclui pelo desvio de recursos
públicos. através do levantamento dos registros
patrimoniais relativos às aquisições eferuadas o~
alternativamente, através de diligências junto às
unidades escolares ou setor municipal que supostamente teriam recebido os bens, razão pela qual esse
item implica a imputação de multa no valor referido no inciso ll do art. 52 da Lei n. 0 I0 .65 J/91.
alterada pela Lei n. 0 11.570/98 e a reparação do
erário no montante total de 147.449,5887 UFIR's,
sem prej uízo das sanções penais imputáveis ao
prefeito. Sr. Si las Salgado da Silva, e aos membros
da CPL.

RELATO DO PROCESSO T C N.o 9901182-7.

Preliminarmenrc o Sr. Silas Salgado da Silva, através do seu advogado Sr. Célio Cavalcanti de
Siqueira. argüi. às
1994 e 1995, cerceamento de

ns.
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defesa "em l'irtude de os elememos que compõem
o relatório complementar não guardarem relação
16gica com os documentos naquele apontados. (... )
Damos como exemplo a indicação da folha 11." 208
consrame dos autos, onde o Sr. Auditor quer fazer
emende r se tratar de declaração sobre controle patrimonial elo município, mas. na realidade aquela
página espelho a identificação cadastral junto à
Secretaria da Fa<.enda do Estado da empresa denominada N.M. Costa( ... ) Além da falira de fonnalização acima mencionada, existem dil·ersas outras
de menor importância, que, se mamidns. ocasionarão prejut:.o considerál•el para a defesa" (sic).
Absolutamente inconsistente e carente de
lastro a preliminar de cerceamento de defesa. O defendente apresentou 3 ([rês) defesas escritas (fls.
1338 a 1362. 1425 a 1426 e 1994 a 1999). tendo todos os seus pedidos de prorrogação de prazo de apresentação de defesa sido atendidos. reve ainda livre
acesso aos autos. através de seu advogado. Dr. Célio
Cavalcanti. que por diversas vezes compareceu ao
meu gabinete a fim de examinar peças contidas no
presente processo. tendo sido sempre prontamente
alendido. Adernai!.. verifica-se que, em suas peças
de defe!.a - relativas a todos os relatórios, fatos e
documentos trazido)> aos autos - faz menção a todos
os aspectos levantados pelos Auditores. não
podendo prosperar a argumentação de prejuízo ao
con[faditório por eventuais falhas datilográfica!., fato
e<>te reconhecido pelo próprio interessado ao
qualificar tais falhas como ..de menor importàocia...
Relativamente à n. 208 citada. a qual [rata da inexistência de controle patrimonial. temos que o interessado em momento algum teve prejudicada sua
defesa, posto que não s6 abordou a questão suscitada
pela equipe, como o fez de fonna exaustiva. comprovando a sua correta compreensão do fato que lhe
fora imputado, conforme fls. 1997 a 1999. Voto,
pois, pelo não acolhimento da preliminar.
Passemos à análise dos tópicos de irregularidades contidos no Relat6rio de Auditoria relativo
ao segundo processo. qual seja. TC N.0 9901182-7.

TÓPICO J
Neste tópico são relatadas as irregularidades
observadas nos processos licitatórios de n.0 s 17/98.

122

41/98, 42/98. 43/98. 44/98. nos quais a equipe
conclui que houve fraude e montagem dos
mesmos, fazendo prova. inclusive, au·avé!- de informações cadastrais obtidas junto :'i SEFAZ-PE. as
quais dão conta de que foram utilizadas notas paralelas e apresentadas propostas ticúcias. posto que
há muito alguns dos proponentes haviam solicitado
baixa no cadastro mercantil (does. às fls. 343. 344.
347, 404, -W6. 1365 a 1400) ou sequer haviam
participado dos processos em epígrafe (fls. 134.
136, 206. 208. 273. 275. 277. 345).
Abaixo. relatamos de per si as irregularidade enconlradas em cada processo licitatório
envolvido nas irregularidade!..

Processo L icitatório N.0 041/98
Empresa Vencedora: EVANErDE CELSO GOUVEIA - E.C. Gouveia
(Papelaria Alvorada)
Valor R$ 30.538,03
(a) Não há atesto de recebimento das mercadorias
no empenho e nas nor:l!. fiscais aposto pelo Ordenador da Despesa. Sr. Silas Salgado da Silva.
em desrespeito ao art. 63 da Lei 4.320/64:
(b) Evidente falsificação do recibo do credor. haja
vista a divergência nas assinaturas constantes
na declaração da empresa vencedora (EC-Gouveia), a qual nega sua participação no processo
1icilatório (fls. 134), podendo ensejar o enquaclramcnto no crime tipificado pelo art. 298 do
Código Penal Brasileiro. Ressalte-se que. para
efeito procc!>~ual penal, faz-se nccess<írio reconhecer a finnu da Sra. Evaneide Celso Gouveia
e juntar aos autos LAUDO PERJCIAL do lPT
que atec;te <L divergência da assinatura aposta
nos recibos (!ls. 126, 128 e 130 dos autos) e na
declaração de que não participou do certame:
(c) Otiljzação de Nota Paralela para a "comprovação.. da despesa ..realizada", haja viMa a declaração da SEFAZ (fls. 1372 c 1373 dos
autos). afirmando a falsidade da.c; oota5 fiscais
n°~ 4012. -lO 13 e .tO 1-l (11)1. 127 dos autos) utilizadas para dar suporte ao pagamento realizado.
podendo ensejar o enquadramento no crime ti-

pificado pelo art. 304 do Código Penal Brasileiro:
(d) Montagem de proposlaS licitatóri:u-.. haja vista
que aquelas das firma Geraldo Amorirn de Lima - tviE. NM Costa-ME e EC-Gouveia (esta
última vencedora) às Os. 100 a 105. foram preenchida.~ pela mesma pessoa (estética e caligrafia da assinatura idênticas), podendo ensejar
o enquadramento no crime tipificado pelo art.
326 do Código Penal Brasileiro e pelo art. 93 da
Lei 8.666/93. Ressalte-se que. para efeito processual penal. faz-se necessária a elaboração de
LAUDO PERICIAL do IPT que ateste a falsificação das mesmas, haja vista a mesma caligrafia na assioatur:1 delas:
(e) Desvio de Renda Pública em proveito allieio,
haja vista que os pagamentos de despesas ficticias foram efetuados de duas formas: R$
24.143.36. através de ordem de saque da Prefeitura (fis.l41 dos autos). em desobediência ao
que dispõe o art. 6.0 da Resolução TC n.0 Ol /81.
e o restante pago nominalmente a terceiro estranho à licitação. Sr. Adelmo Bernardino de Lucena (fb. 1420 dos auros), podendo ensejar o
enquadramento no crime tipificado pelo art.
3 12 do Código Penal Brnsileiro;
(I) Apropriação de Rendas Públicas em proveito

próprio, haja vista o pagamento de despesas
fictícias em cheque, nominais à própria Prefeitura (representada pelo seu Ordenador de Despesas, Sr. Silas Salgado da Silva). em desobediência ao que dispõe o art. 6. 0 da Resolução
TC n.0 01/81, sem o atesto de recebimento das
mercadorias. oriundas de processo licitatório
fraudado (sem a participação do licitante tido
como vencedor). comprovadas por notas
"Crias''. sem a entrada das mercadorias no patrimônio da entidade, haja vista a inexistência de
controle patrimonial que regi:.trasse a aquisições. conforme declaração da Equipe de Auditoria às ns.l977. podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo an. 3 12 do
Código Penal Brasileiro;
(g) Uti lização de Certidões Negativas de DébHo do
TNSS e FGTS (fls., 82.83.89,90,96 e 97 dos

autos) evidentemente falsas. Ressalte-:.e que,
para efeito processual penal. faz-se necessária a
oitiva dos órgãos responsáveis pela sua emissão (Ministério da Previdência e Caixa Econômica Federal), a elaboração de LAUDO PERICIAL do IPT que ateste a falsil1cação das
mesma.~ e a instauração de inquérito Policial
junto à Polícia Federal para a apuração dos fatos c indiciamcnto dos responsáveis pelos atos
que podem ensejar a tipificação penal por força
do art. 297 do Código Penal Brasileiro.

(h) Utilização de Declarações de Firmas lndividuais falsas. dos participantes perdedores
(fls. RO e 94 dos autos), inclusive com a
aposição de carimbo de autenticação dos
Cartórios Santo Antônio e Ceista Lima, haja
vista nüo serem cópias idênticas àquelas
existentes na JUCEPE (fls. I 02 e I 04 do Vol.
li). conforme declara o ofício J UCEPEISG N. 0
3702/99 de 14 de setembro de 1999, ns. 09 do
vol. I l. Res alte-se que. para efetto processual
penal. faz-se necessária a elaboração de LAUDO PERlClAL do IPT que ateste a falsificação
das mesmas e a instauração de Joquérito
Policial junto à Polícia Civil para a apuração
dos fatos e indiciamenro dos responsáveis pelos
atos que podem ensejar a tipificaç5o pena] por
forço dos art.'i. 296. 297 e 299 do Código Penal
Brasileiro.
O rol de irregularidades contidas neste item
configum uma série de crimes de rel>ponsabiüdade
previstos nos incisos 1. ll, lU. V e XI do art. 1.0 do
Decreto-Lei o. 0 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Processo L icitat6.-io n. 0 42/98
Empresa Vencedora: MARINA FARIAS REIS
Valor: RS 9.86 1.1 0
(a) Não há atesto de recebtmento da!'. mercadorias
no empenho e nas nolaS fiscai aposto pelo Ordenador da Despesa. Sr. Silas Salgado da Silva,
em desrespeito ao art. 63 da Lei -+.320/M-;
(b) Evidenre falsificação do recibo do credor, haja
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vis1:1 a divergência nas assinaturas constantes
na declaração da empresa vencedora (Marina
Farias Reis - ME). a qual nega a participação
sua participação no processo licitatório(fls. 204
e 1379 dos autos). podendo en~ejar o enquadramcmo no crime tipilicado pelo art. 298 do
Códtgo Penal Brasileiro. Ressalte-se que, para
efeito processual penal, fa7-o;e necessário reconhecer a firma da Sra. Marina Farias Reis e
juntar aos auto!> LAUDO PERICIAL do lPT
que ateste '' divergência da assinatura aposta
nos recibos(fls. 199 e 2.01 dos aULos) e na declaração de que não participou do certame;
(c) Utilização de Nota Paralela para a "comprovação" da despc::.a "realilaua". haja vista a declaração da SEFAZ (verso das fls. 1378) afirmando <1 falsidade das nota}) fiscais 0°S 0882 e
0883 (lls. 200 e 202) utilizadas para dar suporte
ao pagamento realLcado, podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 304
do Código Penal Brasileiro. Por cautela, a proprietária da Empresa Marina Farias Reis. ··vencedora" do certame. prec;tou uma Notícia de
Crime junto à Delegacia Policial de Repressão
ao E~telionato (fls. 1380) solicitando as providência' cabíveis pela utilização de notas
fiscal'> fal. as;
(d) Monragem de propostas lidtatórias. haja vista
que aquelas das firmas Geraldo Amori.m de Lima - ME. NM Costa-ME e Marina FariaJ) Reis
- ME (esta última vencedora) às fls. 177 a 182.
foram preenchidas pela mesma pes~oa (estética
e caligrafia da assinatura idênticas), podendo
ensejar o enquadramento no crime tipificado
pelo art. 326 do Código Penal Brasileiro e pelo
art. 93 da Lei 8.666/93. Ressalte-se que, para
efeito processual penal, faz-se necessária a
el11boração de LAUDO PERfCTAL do lPT que
ateste a falsificação das mesmas. haja vista a
mesma caligrafia na assinatura delas:
(e) Apropriação de Rendas Públicas em proveito
próprio. haja vista o pagamento de despesas fictíctas em cheques nominais à própria Prefeitura,
fls. 209, (representada pelo seu Ordcnador de
Despesas. Sr. Silas Salgado da Silva). em desobediência ao que dbpõe o art. 6. da Resolução
0
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TC n.0 I/8 I, sem o atesto de recebimento das
mercadorias, oriundas de processo licitat6rio
fraudado (sem a participação do licitante tido
como vencedor). comprovadas por notas
..frias". sem a entrada das mercadorias no patrimônio da entidade. hajn viMa a inexistência de
controle pntrimonial que registrasse as aquisições. confonne declaração da Equipe de Auditoria às fls. 1977. podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 312 do
Código Penal Brasileiro:
(f) Utilização de Certidões Negativas de Débito do

INSS e FGTS (tls. 159, 160. 166, 167. 173,
174) evidememente falsas. Ressalte-se que,
para efeito proces!'uaJ penal. fnz-se necessária a
oitiva dos órgãos responsáveis pda sua emissão (Ministério da Previdência e Caixa Econômica Federal). a elaboração de LAUDO PERiCIAL do IPT que ateste a falsificação das mesmas e a instauração de lnquérilo Policial junto à
Policia Federal para a apuração dos fatos e
indiciamemo do~ responsáveis pelos atos que
potlem ensejar a tipificação penal por força do
art. 297 do Código Penal Brasileiro.
(g) Utilização de Declaraçôes de Firmas Individuais falsa~> dos panic1pantes da licitação (fls.
157. 164 e 171 dos autos). inclusive com a aposição de carimbo de autenticação dos Cartórios
Santo Antônio. Paulo Guerrn e Costa Lima. haja vista não serem cópias idênticas àquelas
originais existentes na JUCEPE (tls. tk 80. lOl
e 104 do Vol. li). confonue declara o oficio
JUCEPFJSG N." 3702199 de 1-+ de setembro de
1999. fls. 9 do vol. 11. Ressalte-se que, para
efeito processual penal, faz-se necessária a elaboração de LAUDO PERIC IAL do !Yf que
ntestt á falsít1cação das mesmas e a instauração
de l11quérito Policial junto à Polícia Civil para a
apuração dos faLos c indician1ento dos responsáveis pelos atos I.JUe podem ensejar a tipificação penal por força tios aJ1s. 296, 297 e 299 do
Código Penal Brasileiro.
O rol de irregularidades contidas neste item
configura uma c;érie de crimes de responsabilidade
previstos nos inciso:. l. 11. UI. V e XI do art. 1.0 do
Decreto-Lei n. 0 201. de 27 de fevereiro de 1967.

Processo licita tório o.o 043/98
Empresa Vencedora: UNlTOP COMERCIAL
LTDA
VaJor: R$ 10.776.00
(a} Não há atesto de recebimento das mercadorias
no empenho e nóh notas fiscais aposto pelo
Ordcnador da Despesa. Sr. Silas Salgado da Silva, em desrespeito ao art. 63 da Lei 4.320/64:
(b) Evidente falsificação do recibo do credor. haja

vista a divergência nas assinaturas constantes
na declaração da empresa vencedora (Unitop
Comercial Ltda.). na qual seu representante.
Horácio Nogueim da Costa Amorim, nega a
participação no processo licitarório(Hs. 269),
podendo ensejar o enquadramen[o no crime
tipificado pelo art. 298 do Código Penal Brasileiro. Ressalte-se que, para efeito processual
penal. faz-se necess{~rio reconhecer a fmna da
Sr. Horácio Nogueira da Costa Amorim e juntar
aos autos LAUDO PERICIAL do lPT que ateste a divergência da assinatura aposta nos recibos por terceiro estranho à sociedade. ·'VALDEMIR JOSÉ DE AGUlAR""(tls. 264 e 266
dos autos) e na declaração de que não participou do certame:
(c) Utilização de Nota Paralela para a "comprovação'" da despesa "realizada... haja vista a declaração da SEPAZ (verso das fls. 1382) aftrmando a ralsidade das noras fiscais 0°S 3373 e
3375 (ns. 265 e 267) utilizadas para dar suporte
ao pagamento realizado, podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo a.rt 304
do Código Penal Brasileiro;
(d) Montagem de propostas licitatórias. haja vista
que aquelas das firmns Medeiros e França
Llda., Supermercado Santiago Ltda. e Unitop
Comercial Ltda.(esta última "vencedora"),às
fls. 242 a 247. roram preenchidas pela mesma
pessoa (estética e caligr.tfia da assinatllra idênticas), podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo an. 326 do Código Penal
Brasileiro e pelo art. 93 da Lei 8.666/93. Ressalte-se que, para efeüo processual penal. faz-se
nccessána a elaboração de LAUDO PERICIAL

do TPT que ateste a raisificação das mesmas.
haja vista a mesma caligrafia na assinatura
delas;
(e) Apropriação de Rendas Públicas em proveito
próprio, haja vista o pagamento de despesa~
fictícial> em cheques nominais à própria Prefeitura, fll>. 275. (representada pelo seu Ordenador de Despesas. Sr. Si las Salgado da Silva}.
em desobediência ao que djspõe o art. 6.0 da
Resolução TC n.0 01/81. sem o atesto de recebimento das mercadorias, oriundas de processo
Licitarório fraudado (sem a participação do Licitante rido como vencedor), comprovadas por
notas ·•frias··. sem a entrada das mercadorias no
patrimônio da entidade. haja vista a inexistência
de controle patrimonial que registrasse as aquisições, conforme declaração da Equipe de Auditoria às fls. 1977, podendo ensejar o enquadramento no crime Li pi IJcado pelo art. 312 do
Código Penal Brasileiro;
(f) Utilização de Certidões Negativas de Débito do

lNSS e FGTS (ns. 227. 228. 233. 234. 240 e
241 dos autos) evidentemente falsas. Ressaltese
que, para efeito processual penal. faz-se
necessária a oitiva dos órgãos responsáveis pela
sua emisc;ão (Ministério da Previdência e Caixa
Econômic:~ Federal). a elaboração de LAUDO
PERICIAL do IPT que ateste a falsificação da..\
mesmas e a in~tauração de Inquérito Policial
junto à Polícia Federal para a apuração dos
fatos e indiciamento dos responsáveis pelos
atos qne podem ensejar n tipificação penal por
força do art. 297 do Código Penal Brasileiro;
(g) Utilização de contrato social e alterações da
empresa vencedora ("no;. 230) e dos participantes perdedores fns.224. 225. 236 e 237 dos
autos) falso!>, inclusive com a aposição de carimbo de autenticaç5o dos Crtr16rios Santo Antônio. Paulo Guerra e Costa Lima, haja vista
não serem cópias idêmicao, àquela<~ existentes
nu JUCEPE (fls. 70 à 73, 95 a 97 do Volume
LJ ), conforme declara o ofício JUCEPEISG N .0
37/2199 de 14 de setembro de 1999. fls. 9 do
vol. I I. Ressalte-se que, para efeito processual
penal. faz-se necessána a elaboração de LAUDO PERICIAL do TPT que ateste a falsificação
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da:. mesmas c a in:-.tauração de Inquérito Policial junto à Polícia Civil para a apuração dos fatos e indlciamento dos responsáveis pelos atos
que podem ensejar a tipificação penal por força
dos arts. 296. 297 e 299 do Código Penal Brasileiro.
O rol de irregularidades contidas neste item
configura uma série de crimes de responsabi)jdade
previstos nos inci:.os I. li, IIT. V e Xl do art. 1.0 do
Decreto-Lei n. 0 201. de 27 de fevereiro de 1967.

Processo licitntório n." 44/98
Empresa vencedora: PRODUTOS ALlMENTÍClOS CONTINENTAL IND. E COM. LTDA
Valor: R$ 30.572,00
Ca) Não há atesto de recebimemo das mercadorias

no empenho c nas notas fiscais aposto pelo Ordenador da Despesa, Sr. Sililli Salgado da Silva.
em desrespeito ao art. 63 da Lei 4.320/64:
(b) Evidente falsificação do recibo do credor (ns.
33~ e 336), baja vista que as cópias das alterações contratuais não são cópias idênticas daquelas ex.isreores na JUCEPE (fls. 79 a 82 c fls.
57 a 62 e 83 a 87 do Vol. 11 ). conforme declar.:t
o oficio JUCEPE/SG 1 •0 3702199. de 14 de elembro de 1999. fls. 9 do vol. ll.lslo posto. não
poderia ter emitido notru> fiscais e, $equcr ter
promovido alteração contratual datada de
26.7.95. podendo ensejar o enquadramento no
crime tipificado peJo nn. 298 do Código Penal
Brasileiro. Ressalte-se que, para efeito processual penal, faz-se necessário juntar aos autos
LAUDO PERICIAL do lPT que ateste a falsidade da assinan1ra aposta nos recibos por terceiro el.tranho à sociedade;
(c) Utilização de Nota Paralela para a ·•comprovação'' da despesa •·realizada". haja vista a
declaração da SEFAZ (verso da!. fls. 1386 e
1387). atimumdo a falsidade das notas fiscais
n°s 1563 e 15M (fls. 333 e 334) utilizadas para
dar supone ao pagamento realizado. podendo
ensejar o enquadramento no crime tipificado
pelo an. 304 do Código Penal Brasileiro:
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(d) Montagem de propostas Jicitatórias, haja vista
que todas foram assinadas por pessoas identificadas em alteraçõer-. contratuais falsas. fls.
309 a 31-l, cuja "vencedora" possuía sua inscrição estadual cancelada, podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 326
do Código Penal Bra:.iletro e pelo art. 93 da Lei
8.666/93. Ressalte-se que, para efeito processual penal, faz-se necessária a elaboração de
LAUDO PERICIAL do IPT que ateste a falsifi cação das rne!.mas. haja vista a mesma caligrafia na assinatura delas:
(e) Apropriação de Rendas Públicas em proveiro
próprio, haja vista o pagamento de despesas fictícias em cheque nQrninal à própria Prefeirura.
fls. 344. (representada pelt> seu Ortlenador de
Despesas. Sr. Sitas Salgado da Silva). em desobediência ao que dispõe o art. 6.0 da Resolução
TC n.0 1181, sem o atesto de recebimento das
mercadorias, oriundas de prvccsso licitatório
fraudado (sem a participação do licitante tido
como vencedor). comprovadas por notas
"frias". sem a entrada das mercadoria~ no patrimônio da entidade. haja vista a inexistência de
controle patrimonial que registrasse a aquisiçõe:., conforme declaração da Equipe de Auditoria às ns.l977. podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 312 do
Código Penal Brasileiro;
(f) Utilização de Certidões Negativas de Débito do

fNSS e FGTS (fi~. 295, 296. 301. 302. 307 e
308 dos autos) evidentemente falsas. Ressaltese que, para efeito processual penal. faz-se
necessária a oitiva dos órgãos responsáveis pela
sua emi-;são (Ministério lia Previdência e Caixa
Econômica Federal}, a elaboração de LAUDO
PERICIAL do IPT que ateste a falsjficação das
mesma!> e a instauração de Inquérito Policial
junto à Polícia Federal para a apuração dos fatos c indiciamento dos responsáveis pelos atos
que podem ensejar a tipificação penal por força
do art. 297 do Código Penal Brasileiro:
(g) Ulllização de contrato social e alterações da
empresa vencedora (fls. 298 e 299 dos autos) e
dos participantes perdedores (fls. 292.293.304 e
305 dos auto!.). falsos. inclusive com a aposição

de carimbo de autenticação dos Cartórios Santo
Antônio, Paulo Guerra e Costa Lima. haja vista
não serem cópias idênticas daquelas existentes
na JUCEPE (fls. 79 a 82 e fls. 57 a 62 e 83 a 87
do Vol. 11 ). conforme declara o ofício JUCEPFJSG N. 0 3702/99 de J4 de setembro de
1999, ns. 9 do voJ. Jl . Ressalte-se que. para
efeito processual penal, faz-se necessária a
elaboração de LAUDO PERlClAL do IPT que
ateste a falsificação das mesmas e a instauração
de Inquérito Policial junto à Polícia Civil para a
apumção dos fatos e indiciamento dos responsáveis pelos atos que podem ensejar a tipificação penal por força dos arts. 296. 297 e 299
do Código Penal Brasileiro.
O rol de irregularidades contidas neste item
configura uma série de crime!> de responsabilidade
previstos nos incisos L ll, lll , V c XI do an. L" do
Decreto-Lei n.0 201. de 27 de fevereiro de 1967.

P rocesso licitatório n.o 17/98
Empresa Vencedora: DlSTRING - DISTRIBUTDORASTRJNGUINILTDA
VaJor: R$ 26.100.00
(a) Não há atesto de recebimento das
no empenho e nas notas fiscais
Ordenador da Despesa, Sr. Sitas
Silva. em desrespeito ao nrt.
4.320/64:

mercadorlns
aposto pelo
Salgado da
63 da Lei

(b) Evidente falsificação da quitação da despesa.
embora não presente à declaração de não participação no processo licitatório da Distring
Distribuidora Ltda.. não encontrada no endereço indicado na nota fiscal apresentada. haja
vista que a firma teve sua inscrição cancelada
em 17.11.97 (fls. 1386, verso)e que as cópias
das alterações contratuais não são cópias idênticas daquelas eltistenies na JUCEPE (fls. 79 a
82 e fi!>. 57 a 62 e 83 a 87 do Voi. li). conforme
declaro o ofício JUCEPE/SG N. 0 3702199 de 14
de setembro de 1999, fls. 9 do vol. li. podendo
ensejar o enquadramento no crime tipificado
pelo art. 298 do Código Penal Brasileiro. Ressalte-se que, para efeito processual penal. faz~se

necessário juntar aos autos LAUDO PERICIAL
do IPT que ateste a falsidade da assinatura
aposta nos recibos por terceiro estranho à sociedade;
(c) Utilização de Nota Paralela para a "comprovação" da despesa "realizada''. haja vista a declaração da SEFAZ (verso das fl s. 1386 e 1388)
afirmando a fal sidade das notas fiscais nos
1038 e 1039 (fls. 394 e 397) utilizadas para dar
suporte ao pagamento realizado. haja vista que
a "vencedora", Distribuidora Distring Ltda., teve sua inscrição estadual cancelada desde
17.1 1.97, não podendo jamais ter emitido Nota
Fiscal cuja autorização data de 22.08.97. Tal
fato pode e nsejar o enquadramento no crime
tipificado pelo art. 304 do Código Penal Brasileiro;
(d) Montagem de proposta Jicitat6ria da vencedora,
haja vista que foi assinada por pessoa identificada em alterações contratuais falsas, fls.
368 a 37 1, cuja "vencedora" possuía sua inscrição estadual cancelada. podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 326
do Código Penal Brasileiro e pelo art. 93 da Lei
8.666/93. Ressalte-se que, para efeito processual penal, faz-se necessária a elaboração de
LAUDO PERICIAL do IPT que ateste a fal sificação da mesma:
(e) Apropriação de Rendas Públicas em proveito
próprio, haja visra o pagamento de despesas fictícias em cheque nominal à própria Prefeitura,
cheque n° 1083 BB de 22.4.98, (representada
pelo seu Ordenador de Despesas. Sr. Silas
Salgado da Silva), em desobediênci3 ao que
dispõe o an. 6. 0 da Resolução TC n.0 1/8 1, sem
o atesto de recebimento das mercadorias, oriundas de processo licitatório fraudado (sem a
participação do licitante tido como vencedor),
comprovadas por notas "frias", sem a entrad:l
das mercadorias no patrimônio da entidade.
haja vista a inexistência de controle patrimonial
que registrasse as aquisições. conforme declaração da Equipe de Auditoria às fls. 1977, podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo nrt. 312 do Código PenaJ BrasileiJ·o;
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(t) Utilização de Certidões Negativas de Débito do
INSS e FGTS (fls. 365,366.373,374,376 e 377
dos autos) evidentemente falsas. Ressalte-se
que. para efeito processual penal. faz-se necessária a oitiva dos órgãos responsáveis pela sua
emissão (Ministério da Previdência e Caixa
Econômica Federal), a elaboração de LAUDO
PERlClAL do IPT que ateste a falsificação das
mesmas e a instauração de Inquérito Policial
junto à Policia Federal para a apuração dos fatos e indiciamento dos responsáveis pelos atos
que podem ensejar a tipificação penal por força
do art. 297 do Código Penal Brasileiro:
(g) Utilização de contrato social e alterações da
empresa vencedora (fls. 368 a 371 dos autos)
falsos. inclusive com a aposição de carimbo de
autenticação dada pelo Presidente da Comissão
de Licitação. Sra. Luiza Luzinete Lopes, haja
vista não serem cópias idênticas daquelas existentes na JUCEPE (fls. 41 a -+4 do Volume 11)
conforme declara o ofício JUCEPEISG N.0
3702199, de 14 de setembro de 1999. fls. 9 do
vol. 11. Ressalte-se que. para efeito processual
penal. faz-se necessária a elaboração de LAUDO PERICIAL do IPT que ateste a falsificação
das mesmas e a instauração de Inquérito Policial j unto à Polícia Civil para a apuração dos fatos e indiciarneuto dos respClnsáveis pelos atos
que podem ensejar a tipificação penal por força
dos arts. 297 e 299 do Código Penal Brasileiro.

Quanto às firmas participantes perdedoras.
Distribuidora Terra Nova Lida. e Raw Médica
Com. Ltda., a primeira foi a única cuja alteração
contratual é igual à da JUCEPE e a segunda não
informou o contrato social ou alteração contratual
no processo lici tatório para podermos comparar
com o da JUCEPE.
O rol de irregularidades conLidas neste item
configura uma série de crimes de responsabilidade
previstos nos incisos I. ll, ill. V e XI do art. 1.0 do
Decreto-Lei n.0 20 I. de 27 de fevereiro de 1967.
Em oposição às graves irregularidades
detectadas, o interessado avoca a "'Teoria da Aparência da Representação", com fulcro nos arts. 21
e 75 do Código Civil B rasilelro. defendendo em
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suma que as aquisições foram feitas. não podendo
o interessado responder pela inidoneidade das
notas fiscais apresentadas pelos representantes
comerciais dos licitantes (fls. 1345 e 1356).
Alega ainda que a declaração prestada pela
servidora às tls. 407, relativa aos processos 41, 42
e 43/98. não pode ser considerada, haja vista o fato
de que os materiais didáticos, de limpeza e utensílios são entregues diretamente nas escolas, em
virtude da inexistência de almoxarifado na Secretaria de Educação. ficando pane depositada no
almoxarifado da própria Prefeitura. conforme
declarações. acostadas pelo imeressado, da própria
servidora e do responsável pelo setor na Prefeitura
(fls. 1428 a 1429).
Ocorre que. ao verificarmos que os fatos
ocorridos neste processo n. 0 9901182-7 guardam
estrita correlação com as irregularidades detectadas
na análise do processo de n. 0 9802754-2. estabelece-se forçosamente um nexo de cau salidad e entre as ações e omissões do Sr. Silas Salgado que
possibilitaram a ocorrência de vultosos prejuízos
ao en'trio. a se configurar num verdadeiro m odus
operandi lesivo às já combalidas finanças públicas.
A questão nodal não é a inidoneidade das
notas fiscais ou das propostas tidas como vencedoras da licitações. Não se trata de uma mera questão
de análise dos documentos apresentados pelo credor como quer fazer crer o Sr. Silas Salgado da Silva. A situação posta é deveras mais grave. O conjunto das evidências constante dos autos não deixa
margem à dúvida: trata-se de operações de aquisições de mercadorias fictícias, de despesas fictícias, forjadas. As mercadorias jan1ais ingressaram
na Prefeitura. As notas fiscais ·'frias" e a documentação apresentada pelos proponentes sUo apenas
parte dos inúmeros indícios que impõem inafastavelmeme a presunção honzinis da grave irregularidade retro. Difícil, quando não inverossímil. valorar tal conjunto probatório como uma ação de inescrupulosos alheios à Prefeitura. Sobretudo quando
o interessado. gestor municipal. efetuou parte dos
pagamentos a terceiros estranhos à licitação homologada (fls. 284, 285 e 286 do TC 11.0 98027542), sendo que os representantes legais das firmas
tidas como "vencedoras'' declaram que não parti-
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ciparam da licitação, não forneceu a mercadoria,
nem tampouco receberam quaisquer importâncias
da Prefeitura (fls. 280 a 283 do TC n." 9802754-2).
Acresce-se ainda que o restante do pagamento deu-se mediante pagamentos em espécie,
prática incomum, ou melhor, que só se verifica como costumeira precisamente nestes pagamentos
acompanhados de notas fiscais "fr~as" e proponentes igualmente inidôneos ou juridicamente inexistentes. Sem esquecer. por sua importância precípua, que a Prefeitura não possui qualquer registro
da efetiva entrada ou recebimento das mercadorias,
quer seja através do atesto do devido cumprimento
da imprescindivel fase da liquidação da despesa,
quer seja de registro no almoxarifado central ou no
estabelecimento municipal destinatário final dos
bens adquiridos. É todo este conjunto de evidências
que impõe a convicção da grave irregularidade relativa ao pagamento de despesas fictícias, praticada
inúmeras vezes e com pouquíssimas alterações no
seu modus operandi.
Ressalte-se ainda a responsabilidade criminal
a ser apurada. no que tange aos processos licitatórios
em epígrafe, razão pela qual se faz necessário o
envio das peças às fls. 64 a 403 ao Ministério PL~bli
co, conforme o que estatui o art. 90 da Lei 8.666/93.
Sobejamente comprovada a desobediência
às regras estatuídas pela Lei 8.666/93, a equipe de
auditoria forçosamente conclui pelo desvio de
recursos públicos, através do levantamento dos registros patrimoniais relativos às aquisições efetuadas ou, alternativamente. através de diligências
junto às unidades escolares que receberam os recursos, razão pela qual esse item implica a imputação de multa no valor referido no inciso li do art.
52 da Lei n. 0 10.651/91, alterada pela Lei D. 0
lJ .570/98 e a reparação do erário no montante de
131.663,80 UFIR's, sem prejuízo das sanções
penais imputáveis ao prefeito, Sr. Silas Salgado da
Silva e aos membros da Comissão Permanente de
Licitação.

TÓPICO 2
No tópico 2 são relatados os indícios de
favorecimento a licitantes vencedores, observados

nos processos licitatórios de n. 0 S 30/98, 33/98,
36/98, 038/98, nos quais a equipe conclui que
houve quebra ao princípio da competitividade,
posto que propostas diversas foram emitidas pela
mesma caligrafia (fls. 465, 466. 1401) ou por pessoa com poder de gerência em empresas licitantes
distintas (fls. 424 e 439, o que configuraria fraude
e montagem dos mesmos, fazendo prova, inclusive,
com farta documentação acostada às fls. 408 a 666
dos autos.
Relativameme ao processo 036/98, o interessado argumenta a aplicabilidade do inciso XII
do art. 24 da Lei 8.666/93, o que não é cabível, posto que, mesmo em se tratando de produtos perecíveis, há de ser realizado o procedimento licitatório,
apenas seu fornecimento poderá ser realizado de
modo parcelado.
Ora, as evidências de "montagem" dos processos em epígrafe são &>rosseiras e evidentes. Exigir-se que um exame realizado pe'lo ordenador da
despesa - responsável pela homologação dos mesmos - fosse capaz de detectá-las, mostra-se plenamente razoável, em consonância com o bonus pater familias. Repita-se que não há apego a uma mera questão documental. Trata-se de todo um conjunto probatório, aqui exaustivamente descrito, que
se configura em uma sutil variação no modus operandi verificado com vistas a lesar o erário. A presunção Jzominis se impõe. Tal prática reiterada culminava no pagamento a terceiros estranhos à licitação supostamente realizada, em vultosos cheques
nominais à p~;ópria Prefeitura, os quais posteriormente eram sacados e pagos em espécie, a pretexto
de pagar mercadorias cujo recebimento restou não
comprovado.
Da mesma forma que no tópico anterior, foi
evidenciado o desvio de recurs.os públicos, através
da inexistência de registros patrimoniais relativos
às aquisições supostamente efetuadas. Esse item
implica a imputação de multa no valor referido no
inciso ll do art. 52 da Lei o.0 10.651/9 1, alterada
pela Lei n. 0 11.570/98 e a reparação do erário no
montante de 149.888,09 UFIR's, sem prejuízo das
sanções penais imputáveis ao prefeito, Sr. Silas
Salgado da Silva, e. solidariamente, aos membros
da Comissão Permanenle de Licitação.
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lmpende a apuração da responsabilidade criminal
no que tange aos processos licitatórios em epígrafe,
razão pela qual se faz necessário o envio das peças
às fls. 408 a 666 ao Ministério Público, conforme o
que estatui o an. 90 da Lei 8.666/93.

25% de acrésci mo nas aquisições, esse item enseja
a imputação de multa no valor referido no inciso ll
do art. 52 da Lei n.0 I0.65 1/9 1, alterada pela Lei n. 0
11.570/98.

TÓPICO 5
TÓPIC03
No tópico 3 é relatada a irregularidade
quanto ao fracionamento dos processos licitatórios
33/98 e 36/98, os quais conjuntamente ensejariam a
realização de uma Tomada de Preços. lmprocedente a argumentação quanto à dispensabilidade de
processo licitatório para esta aquisição. Esse item
implica tão-somente a imputação de multa no valor
referido no inciso li do art. 52 da Lei n. 0 10.651191,
alterada pela Lei n.0 L1.570/98.

TÓPICO 4
No tópico 4 é relatada a irreguJaridade
quanto ao faruramento superior ao valor homologado da ordem de 63% (RS 7.3 10.CX)), verificado
no processo 30 /98. na compra de leite. medicamentos e alimentos para crianças e gestantes. junto
ao HTPER SlNHO SUPERMERCADOS. inclusive
com a apresentação de proposta de fmna não interessada no objeto da licitação. in casu. JOSÉ
ROBERTO VENTURA DA SILVA - ME. o quaJ
pertence ao ramo de armarinho e confecção.
Argumenta o interessado que a extrapolação
deveu-se à urgência na aquisição das mercadorias.
o que ensejaria inclusive a dispensa de licitação.
com base no inciso IV do art. 24. Quanto à participação de terceiro alheio ao objeto licitado, argumenta que o art. 32 da Lei 8.666/93 dispensava a
apresentação de documentos que permitissem
identificar o ramo de comércio do licitante.
Infundadas as argumentações. Com base no
estaruído no art. 26. as situações de dispensas emergenciais deverão ser nece:.sariameme justificadas e
comunicadas à autoridade itUperior para ratificação.
o que não ocorreu. Desconhecer o ramo de aúvidade
daqueles que ofertam seus produtos é inconcebível,
ademailt quando se trata de fornecedor habitual.
Ficando evidenciado o descumprimento do
§ 1o do an. 65 da Lei 8.666/93. quanto ao limite de
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Não há defesa para a irregularidade relativa
à falta de documentos verificada no processo
licitatório n.0 16/98. Esse item implica a imputação
de multa no valor referido no inciso ll do art. 52 da
Lei n.0 I0.651/91. alterada pela Lei n. 0 11.570/98.

TÓPICO 6
No cópico 6. são relatadas as irregularidades
quanto às despesas indevidas, incluindo-se entre el.as
despesas com servidores cedidos ao fórum, pagamentos de juros. refeições a médicos. ligações telefônicas
e despesas com a 1 Amostm de Móveis de Gravatá.
Apresentada a defesa, e entendemos que parte das despesas realizadas atendem ao interesse público e, outras, por sua pequena monta podem ser relevadas.

TÓPJC07
No tópico 7. são relatadas as irregularidades
quanto às despesas comprovadas por notas fiscais
inidôneas das fim1as EC GOUVEIA (notas paralelas) e lNGREPAL (firma inexistente) no montante de l3.3 Ll,4J UFTR's. Corrobora a irregularidade
o fato de a representante legal da empresa EC
GOUVEIA declarar que as notas fiscais n. 0 s 3967 e
3968 não pertencem a sua empresa (fls. 88 1 a 892)
e da firma inexistente INGREPAL Ltda. ter emitido
as notas de n. 0 S 8907, 89 14, 8934 e 8935.Nas despesas efetuadas com a Empresa lngrepal (fls. 873.
878, 88 J e 884) e com a Empresa Evaneide C.
Gouveia - Papelaria Alvorada (ns.861 e 865), as
respectivas notas fiscais são falsas (fls. 1373). conforme declaração dos respectivos departamentos de
arrecadação tribUiária (fls. 888 e 1373. verso).
Apresentada a defesa. o interessado argumenta que as mercadorias foram recebidas, o que
foi refutado pela Equipe de Auditoria, ao esclarecer

que tais despesas foram comprovadas por notas
''frias", sem a entrada das mercadqrias no patrimônio da entidade, haja vista a inexistência de controle patrimonial que registrasse as aquisições,
conforme declaração às t1s.l977. podendo ensejar
o enquadramento no crime tipificado pelo art. 312
do Código Penal Brasileiro, cabendo pois a
imputação de ressarcimento ao erário do montante
de 13.311.41 UFIR's.
Ressalte-se ainda a responsabilidade criminal a ser apurada, no que tange à lesão à ordem tributária, razão pela qual se faz necessário o envio
das peças às fls. 881 a 909 ao Ministério Público. A
inobservância da liquidação da despesa, presente
na Lei 4.320/64, implica a imputação de multa no
valor refetido no inciso li do art. 52 da Lei n.0
10.651/91, alterada pela Lei n.0 11.570/98.

TÓPICO 8
No tópico 8 são relatadas as irregularidades
quanto às despesas realizadas com a firma
CESPAM. sem que para tanto tenba havido processo licitatório. Apresentada a defesa, o interessado alega a realização do processo licitatório n.0
2617. de 17.2.97, com prazo de duração contratual
de 60 meses. No entanto, acostou aos autos
cópia do termo de homologação do processo 11.0
19/97. com o mesmo objeto, cujo contrato respectivo vigorou até julbo de 1998. Persiste pois a irregularidade. razão pela qual se impõe a imputação
de multa no valor referido no inciso Il do art. 52
da Lei n. 0 10.651/91, alterada pela Lei n.0
11 .570/98.

((Art. 71. Não constituirão despesas de
manutenção e desenvolvimen ro do ensino aquelas realizadas com:
1 - pesq11isa, quando não vincul~da às
instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que
não vise, precipuamente, ao aprimor(lmento de sua qualidade ou à sua expansão;
IT - subvenção a instituições públicas
ou privadas de caráter assistencial,
desportivo ou cultural:
m- formação de quadros especiais
para a administraçã.o pública, sejam
militares ou civis, indusive diplomáticos,·
!V - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odomo~
lógica, farmacêutica e psicológica, e
outras formas de assistência social;
V- obras de infra-estrurura, trinda que
realizadas para beneficiar direta ou
indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demai-5 traballwdores da educação, quando em
desvio de função ou em atividade
alheia à manutençào e desem•olvi-

mento do ensino."
Devidamente caracterizada pela Equipe de
Auditoria a utilização de recursos do FUNDEF em
despesas não previstas na LDBE, no valor de R$
185.045.22 (fls. 945 a 1258). impõe-se ao interessado a imputação de multa. além da recomposição
dos recursos destinados ao fundo, cuja não
efetivação, sujeita os interessados às penalidades
estabelecidas no an. !L da Lei 9.424/96.

TÓPIC09
No tópico 9 são relatadas as irregularidades
quanto à aplicação indevida dos recursos do
FUNDEF em despesas não contempladas na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, reconhecidas in
totum pelo interessado, dando inclusive notícia da
realização de despesas com o pré-escolar e diversas
obras.
A Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, dispõe, in verbis:

TÓPICO 10
No tópico 10 são relaradas as irregularidades quanto à criação de cargos de assessores com
ba'>e no Decreto n. 0 029/98, com fulcro na Lei Municipal n. 0 2.519/97, considerada inconstitucional
pela equipe de aodiroria. Apresentada a defesa, temos que os pagamentos são devidos, haja vista a
prestação de serviços por parte dos assessores não
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ter sido contestada. Ressalte-se. aliás. que o art. 1
da nonna impugnada autoriza o prefeito a modificar
a estrutura organizacional do Poder Executivo. matéria de sua competência por força inclusive de dispositivo análogo presente nas alíneas "a.. e ''b" do
inciso 11 do § I .0 do an. 61 da Let Maior, razão pela
qual entendo não padecer de vício de inconstitucionalidade. A irregul<~ridade encontra-se elidida.

TÓPICO 11
No tópico li são relatadas as irregularidades quanto ao pagamento pela prestação de serviços de vigilância. Esclarece o interessado que foram contratações temporárias por interesse público,
sem no entanto acostar documentos que dessem
suporte ao que afirma. Prestados os serviços. não
há que se falar em ressarcimento ao erário. Ao interessado impõe-se t1 imputação de muJta no valor
referido no inciso ll do arl. 52 da Lei n. 0 10.651/91,
alterada pela Lei n. 0 11.570/98, pelo descumprimento dal- normas legais atinentes à matéria,
notadamente ao que estatui o inciso VU do art. 97
da Con~tituição Estadual.

TÓPICO 12
Finalmente. no tópico 12 são relatadas as
irregularidades quanto ao pagamento de gratificações do AIHISAUSUS. posto que a Equipe de Auditoria anexa declarações de servidores dando conta de que as assinaturas apostas nas respectivas folhas de pagamento não lhes pertencem (fls. 1183 a
1313). Esclarece o interessado que pode ter havido,
no ato da üssinatura, trocas ou assinaturas por
··procuradores'', juntando farta documentação (fls.
1492 a 1765) em que os 11ervidorcs atestam que a:.
assinaturas são de sua própria emissão. configurando-se pois contradições entre as declarações
prestadas. Impõe-se tão-somente a apuração da responsabilidade criminal, no que tange à falsidade
das declarações divergentes prestadas, razão pela
qual se faz necessário o envio das peças, às fls.
1283 a 1313 e 1492 a 1765. ao Ministério Público.
Haja vista a confecção de relatórios complementares às fls.l976 <PROCESSO TC ~ 9901 1827) e fls. 551 <PROCESSO TC N° 9802754-2).
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procedeu-se à notificação do interessado que. arravés de seu advogado, acostou aos autos novas defesas, anexas às foU1as 1.994 e 556, respectivamente.
Em sua defesa, alega o interessado que a
administração municipal foi vítima de inescrupulosos (fls. 336 do PROCESSO TC W 9802754-2)
sem apontar quem seriam e que medidas foram tomadas para se estancar a ··sangria.. dos cofres públicos. defendendo em suma que as aquisições foram feitas, não podendo o interessado responder
pela inidoneidade da!'. notas fiscais apresentadas
pelos licitantes.

É O RELATÓRIO.

Passo ao Voro.
A homologação dos processos licitatórios
vincula forçosamente o ordenador da despesa. Sua
inobservância não tem o desiderato de eximir o
interessado da responsabilidade quanto à idoneidade dos proponenres e dos documentos fiscais que
são apresentados. não se pode escusar. uma vez que
o legislador infracoostiruciooal imputou ao agente
público esta responsabilidade, ao erigir o instituto
da liquidação da despesa. presente nos ans. 62 e 63
da Lei -L320/64.
Ressalte-:.e ainda a responsabilidade criminal a ser apurada. no que tange aos processos lic.itatórios em epígrafe. razão pela qual se faz necessário o envio das peçHs à:. fls. 64 a 403 (PROCESSO TC N° 9802754-2) ao Ministério Púbüco. conforme o que estmui o an. 90 da Lei 8.666/93. in

ver!Jis:
''SEÇÃO lll - Dos Crimes e das Penas
ART.89 - omissis;
ART.90 - Frustrar mt fraudar, metlianre ajusre,
combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competirivo do pmcedimemo lidtat6rio
com intuito de obter. para si ou para outrem,
vantagem decorreme da adjudicação do objeto
da licitaçtia. Pena · detenção, de 2 (dois) a 4
(quatro) anos. e multa".

Analisadas em conjunto, as alegações do
defendente afirmam às fls. 557 que ·•a Lei não f~
exigência da manutenção de nenhum registro, além
dos controles comábeis que o Município possui. O
artigo 94 acima descrito. faz exigência de registro
analftico apenas com relação aos bens de caráter
permaneme, o que não é o caso de bens de consumo (mercadorias e rttensflios) ... ".
Desconhece o interessado que os ditos ''controles contábeis" inexistem, coofonne assevera a
equipe de auditoria às fls. 551 e 1976 retro. Ao
contrário do que afirma. a Lei 4.320/64. por observância aos mais comezinhos princípios de contabilidade. evidentemente não dispensaria as aquisições de bens de consumo do devido registro patrimonial na contabilidade da entidade pública uma
vez que, se assim o fosse, estaria eximindo de
comprovação a realização de uma despesa pública.
O festejado Heraldo da Costa Reis 1 ~ in A ui -1320
Comentada assevera ao comentar o art. 95 trazido
à baila pelo interessado:

DA CONTABILIDADE PATRIMONlAL E
INDUSTRIAL -ART. 95: A CONTABILIDA-

DE MANTERÁ REGISTROS SINTÉTICOS
DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.
É o registro feito pelo método dos partidas
dobradas, segundo o preceim já comentado 110
art. 86. Mas é imponame que, pelo menos uma
vez por ano, haja o inventário /fsico-jinanceiro
de todos as bens móveis, em uso ou estocados
em almoxarifado, af compreendendo O MATERIAL DE CONSUMO e permanente, de
modo que o balanço pmrimonial reflita a realidade das exigências e pennita o controle de cada bem em uso ou em e.woque.(grifos nossos).

Sem muitos esforços de semântica. logo se
vê que as aquisições de material de consumo (medicamentos, alimentos. utensílio!. c outros)caso efetivamente tivessem sido realizadas. teriam que ser
passíveis. forçosamente. de registro patrimonial
por parte da Prefeitura Municipal de Gravatá. devendo ainda serem avaliados pelo preço médio

ponderado das compras. confonne estatui o art. 106
do referido diploma legal.
Ademais. é de se questionar: inexistindo
controle patrimonial das aquisições das destinações
das mercadorias, inventários, ou quaisquer registros patrimoniais, como pode o ordenador levantar
seus demonstrativos contábeis? Claro está que mais
um dispositivo legal foi desrespeitado, justamente
aquele que estabelece a seriedade e diligência no
trato do erário, in verbis:
TÍTULO IX
Da Contabilidade
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Arr. 83. A contabilidade evidenciará perame a
Fazenda Pública a situação dl• rodos quantos,
de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem
despesas, administrem ou guardem bem a ela
pertencentes ou confiados.
Art. 84. (omissis):
An. 85. Os serviços de contabilidade serão
organi-;.ados de fonna a permitirem o acompanhamento da execução orçamenrária.....fL-'1l=.
11hecimento da composição patrimonifll. a
determinaçii(J dos custos dos Jerviço,'l industriais, o lewmtamento dos balanços gerais. a
amilise e tt interpretação dos resultados ec(JnÔmicos e jinanceims.(grifos 11o.uos ).

Não nos cabe. no entanto, decifrar quais os
métodos espúrios que são utilizados na comprovação das despesas. O trabalho de auditoria deve se
ocupar de detalhes de maior relevância. Não poderfamos deixar de relatar, no entanto, que a sensação
ou certeza de impunidade das pessoas que praticaram estes atos ilícitos as deixaram muito à vontade
para adotar tais procedimentos como se fora rotina
no processamento da despesa.
Necessário se faz também determinarmos a
quem cabe a responsabilização pela inobservância
dos procedimentos legais mínimos que antecedem
o pagamento da despesa. Quanto à redentora
"Teoria da Aparência da Represe11tação". avocada

REIS. Heraldo da Co~La..: JÚNIOR. J. Teixeira Machado. A Lei ../.320 Cmm•nuultl. 24.' cd. Rio de Janeiro. Ed. IBAM. 1991 . p.139.
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com o desiderato de eximir o interessado da responsabilidade quanto à idoneidade dos proponentes
e dos documentos fiscai~ que são apresentados. não
pode prosperar. uma vez que o legislador infraconstitucional imputou ao agente público esta
responsabilidade. ao erigir o instituto da liquidação
da despesa. presente nos artigos 62 e 63. já citados.
da Lei 4.320/6~.
É de ~e perguntar: a responsabilidade do Sr.
Silas Salgado é objetiva? Pelo fato de ocupar a
função torna-se respon~ável por todo e qualquer
pagamento realizado indevidamente?

Para se responder deve-se indagar qual a
obrigação do Orclenador frente à despesa realizada.
O que se deve esperar de um Ordenador de Despe!;as enquanto tal?
A resposta aponta para o enlevo com o qual
se deve portar quem ordena a despesa, sob pena de
se configurar, no mínimo a culpa e no, caso sub
examem, forçosamente, o dolo.
A hipótese da ação dolosa concorrente do
ordenador se robustece ao considerannos que o
mesmo não só tomou conhecimento das irregularidades que vinham sendo cometidas. como também.
numa atitude atípica e ilegal. mudou a forma de
pagamento, agora em espécie, contrariando o disposto no art. 6. 0 da Resolução TC n.0 1/81. de modo a se dificullar a identificação do beneficiário final dos n:cursos desviados.
Além disso. também contrariando o dispositivo legaJ. a suposta entrega doi> materiais se comprova de maneira meramente documental e, também
estranhamente. não há a fase da Liquidação, sequer
os empenhos possuem campo específico em que se
registre a verificnção rísica da entrega das mercauorias. E mais, a própria Comissão de Licitação, sob
os auspícios do ordcnador, recebeu, protocolou e
autenticou documentos com erros grosseiros e com
elemento~ aduherados c indicadores de falsidade de
uma obviedade uJulanre, como exemplo temos
certidões negativas de débito junto ao FGTS e INSS
com numerações repetidas (fls. 1921 a 1922 e 1983
a 1984 do TC n. 0 9901182-7)
Também foram entregues convites a firmas
inexistentes. conforme comprova a equipe de auditoria ao relatar, exemplificativamente. o caso da
134

empresa INGREPAL Ltda(fls. 37 e 312 do TC
n.0 9802754-2. combinada com o doc. Às fls. 888
do 990 I I82-7). Se a Prefeitura de Gravatá encamlnba Carta-Convite a um estabelecimento inexistente sito à Rua imperial 776. São José. Recife-PE.
sendo que este endereço inexiste e. mesmo assim.
a referida firma atesta o recebimento do convite.
elabora sua "proposta", acosta documentos de
habilitação falsos. "vence'' a licitação. comprova
com notas fiscais falsa.-. c recebe em espécie o vultoso valor. é de se perguntar: teria recebido o convite o "proponente fantasma'' e o assinado sem, no
mimimo. a negligência do Ordenador?
A inobservância dolosa do que preconiza.
entre outros. a Lei de Licitações é que permitiu a
efetivação dos referidos crimes c o desvio das rendas públicas. para isso concorrendo dolosamente o
ordenador, 11erbis:

ART. 15 - As compras, .fempre que possível. deverão:
1 - omissis:
§ 7° - Nas compras deverão ser observadczs,
ainda:
I -omissis;
§ 8°- o recebimento de material de valor superior
(l() limite eslllhelecido no ART.23 desta Le~ para a
modnlidade de convite, deverá ser corrjüulo a uma
comissão de, 110 mínim o, 3 (três) membros.
(

... )

ART. 43 -A licitação será processada e julgada
com observéJJ1cia dos seguimes procedimemos:
1 - abenura dos envelopes contendo a documenração relativa à habilitação dos concorrentes, ~
sua apreciação;
(... )
ART. 51 A habilitação preliminar, a inscrição
em registro cadastral, o sua alteração ou cancel.tzmento. e as propo.vtas serão processadas e iul2adas por comissão permanente ou especial de, M
m(nimo, 3(três) membms, sendo pelo menos 2
(dois) deles servidores qualificados perrencentes
aos quczdros permanemes dos órgãos da Administração responvá~·eü pela licitação.(grifos nossos};
Em Gravará. estranhamente. a Comissão de
Licitação e o Ordenador de Oe!.pesas não apreciam
nem analisam os documentos apresentados pelos su-

postos licitantes, funcionam como meros receptáculos legitimadores e abonadores de documentos públicos e particulares, fiscais e comerciais, grosseiramente falsificados e adulter<~dos, concorrendo, no mímimo culposamente para o desvio das rendas públicas.
O processamento da despesa pública envolve 4 estágios: -Previsão. Empenho, Liquidação e
Pagamento.
O Ordenador de Despesa é quem autoriza
finalmente o pagamento, devendo observar o fiel
cumprimento dos estágios anteriores. Estes estágios poderão ou não ser também de sua responsabilidade. Quem define o que é liqujdação é a Lei
Federal antedita, em seu artigo 63, a saber:
"A Liquidação da despesa consiste na verificação do direiUJ adquirido pelo credor, tendo por
base os títulos e docunzentos comprobarórios do
respectivo crédito''.

Assim sendo, a responsabilidade do Ordenador
de Despesas. quando responsável pela liquidação,
circunscreve-se a uma verificação documental. O que
dele se pode cobrar ou exigir é a correção no exame da
documemação lastreadora do futuro pagamento. In
casu, o ordenador, tomando conhecimento das irregularidades cometidas, estranhamente não toma nenhuma medida orientativa ou disciplinar direcionada
aos órgãos competentes, ao contrário. estabelece
forma de pagamento vedado pelo ar1. 6.0 da Resolução
TC o.0 OU8J (em espécie) e que seconsubstancia, em
uma eufemística ponderação, no mínimo, em um
privilégio aos "credores" fictícios.
Defende o Auditor Ruy Ricardo Harten
Júnior em seus excertos de Responsabilidade Civil:
"O que se quer destacar é que é defimdamental
imponância saber-se se o Ordenador de Despesas é ou não objerivqmente responsável. Já

que o tratamento muda confomte o caso de ser

responsabilidade fimdada na culpa ou náo. Se o
Ordenaàor ~ Despesas está inserto na regra
geral, então é impresCind(í,el para responsabilizá-lo provar que concorreu culposamente
parll o evento danoso. "

Diante disto. como aceitar que diversas empresas tiveram seus documentos comerciais e
fiscais grosseiramente forjados, falsificados e
adulterados e que, mesmo assim, tais documentos
foram não só aceitos como também autenticados
pela Comissão de Licitação. E ainda, os pagamentos inicialmente eram feitos aos ·'credores'' em cheques posteriormente endossados a um terceiro estranho às licitações (MAS CONSULTORIA) e,
posteriormente à denúncia do procedimento por
parte da equipe de auditoria, passa a ser realizado,
em grandes somas, em espécie, sendo que as ·'aquisições" foram realizadas em firmas inexistentes,
não localizadas ou naquelas em que os verdadeiros
representantes legais denuncian1 que jamais participaram de qualquer procedimento licitatório, sendo que, estranhamente, o interessado pagou as despesas sem liquidá-las e não possui quaisquer registros físicos ou documentais fidedignos que comprovem a entrada das mercadorias no patrimônio
da entidade. sendo que a "comprovação da despesa" se dá através de notas fiscais falsas, "paralelas'' e "calçadas" aceitas sem quaisquer óbices pelo
ordenador. Diante do exposto, é fácil deduzir o
mecanismo sutil de dilapidação do qual se serve o
ordenador:
a. De posse de notas fiscais "frias" de empresas.
as mesmas são preenchidas de modo a justificar
retiradas vultosas do Caixa e de contas
correntes bancárias das Prefeitura de Gravatá,
através de despesas fictícias;
b. Depois, elaboram-se empenhos que, confrontados com os extratos bancários, verifica-se que
na sua maioria foram pagos em espécie;
c. Por fim, forja-se todo o processo licitatório da
seguinte forma:
c.l. Com base nas Notas Fiscais são preenchidos os itens da licitação e os preços
"cotados" pelo licitante vencedor;
c.2. Depojs dos itens, são elaborados os preços
fictícios dos outros concorrentes da licitação;
c.3. Segue-se a elaboração dos demais atos
fom1ais da licitação, tais como: a ata da
sessão de abertura, termo de encerramen-
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to, atos de adjudicação e homologação.
mapa demonstrativo dos preços cotados.
sempre com datas retroativas:
c.4. Forjam-se os documentos relativos à habilitação jurídica dos ''licitames·· tais como:
certidões negativas de débito e alterações
contrnruais.
d. Com a impossibilidade de se determinar se os credores dos respectivos empenhos de fato receberam as quantias. uma vez que a totalidade dos
pagamentos é efetuada em espécie e que os
recibos dados pelos ..representantes da empresa"
no corpo do empenho, ou em recibo à parte, são
de identi licação precária por parte da fiscalização, a formalização da fraude está completa.

Através deste mecanismo, os RECURSOS
PÚBLICOS SÃO DESVIADOS DE FORMA
SUTIL E CONTÍNUA.
A dedução deste mecanismo fraudulento
está comprovada pelos elementos de prova
colhidos quando da análise das irregularidades
constantes e generalizadas nos documentos comprobatórios da despesa. Mais do que o simples
ressarcimento dos recursos desviados, entendo ser
necessário que esta Corte adote medidas afim de
que os responsáveis possam responder penal e
civilmente pelas irregularidades e crimes eventualmente cometidos e que se ponha termo na
"sangria" verificada nos cofres da Prefeitura de
Gravatá, na gestão do Sr. Si/as Salgado da Silva
No mais, como se trata de auditorio.s
especiais, baseadas em levantamentos amostrais,
cabe uma reflextio sobre o possível montante de
irregularidades ainda passíveis de análise e a adoção de medidas excepcionais para que o restante
dos indícios relativos às irregularidades existentes
não desapareçam da Prefeitura. No período, cerca
de 45 (quarenta e cinco) processos licüatórios
foram "realiwdos". Quantos posteriores não seguiram o mesmo procedimento fraudulento descrito pelos auditores? Quantas despesas não foram
comprovadas utmwudo-se notas fzscais falsas?
A resposta a essas perguntas só será possível através de uma efetiva atuação patrocinada
por esta Casa 110 sentido de dar continuidade ao
excelente trabalho iniciado pela equipe de au-
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ditaria. A simples atuação "a posteriori" é insuficietlte para oferecer uma resposta à altura, capaz
de conter os desma11dos em andamento, posto que
EM GRAVATÁ. A DESPESA FOI PROCESSADA DE ACORDO COM OS MÉTODOS FRAUDULENTOS ACiMA DESCRlTOS.
Este temor quanto à legalidade e legitimidade das despesas em andamento na Prefeüura
de Gravatá. apoiado 110s circunstâncias e provas
de condutas ilícitas coletadas e apontadas 110 corpo desta análise, faz com que 11ossa conclusão
aponte para a necessidade urgente de medidas capazes de sustarem e11ergicamente o fluxo de irregularidades em curso na Prefeitura, tendo em vista a continuidade de práticas contrárias ao interesse ptíblico e danosas ao erário.
Ressalte-se que as irregularidades vistas no
presente feito constituem-se em mais um grave desenrolar das ações dcliLUosas veriJicadas desde o
início da atual gestão ( 1997 - 2000) tendo à frente
o Sr. Silas Salgado da Silva.
0

Tramita nesta Corte o processo TC n.
9840034-~ relativo à Prestação de Contas de Gravat:i do exercício de 1997. Em face das graves
irregularidades nele detectadas, constituiu-se processo de destaque n. 0 9840072-1 o qual. enviado ao
Ministério Público Estadual, ensejou o pronunciamento da Denúncia requerendo o afastamento do
Sr. Silas Salgado da Silva, na ação penal originária
n. 0 49985-6. julgada pela Seção CriminaJ do TJPE.
Neste feito. assim se pronunciou o desembargador
Aquino Farias de Reis, relator do mesmo:
"Já o ajàstamemo do exercício do cargo, entendo-o necessário. O excessivo mímero de irregularidades detecwdas pelo Tribunal de Contas
revela prática reiterada de desvio de verbas
públicas em prol'eito de terceiros, havendo a
necessidade e urgêncic1 de preservar o patrimônw
plÍblico e a moralidade administrativa. Os pagamentos por obras não realizadas, por serviços
não execwados, fornecimentos de mmeriais sem
obrigação comratual etc. justificam plenamente o
afastamento. re.\guardando a Prefeitura Municipal de Gravará dos amnços da dilapidação t!
eúJ improbidade admini~trarim.

Cumpre-me lembrar que estamos apreciando dois processos, um de Auditoria Especial e
outro de Destaque, relativos ao período de janeiro a
novembro de 1998. Os fatos exaustivamente demonstrados ao longo deste relato impõem a adoção
de medidas severas, dentre as quais a decretação de
intervenção estadual no Poder Executivo do Município de Gravatá.
Em outras oportunidades, este Tribunal
recomendou diretamenre ao Exmo. Sr. Governador
do Estado a decretação da intervenção estadual nos
municípios. Tal procedimento por diversas vezes
foi objeto de demandas judiciais que. fundamentalmente, contestaram tal competência desta Corte. A
linha de intelecção daqueles que compartilham
deste entendimento. fundamenta-se numa análise
superficial e amesquinhada das atribuições constitucionalmente conferidas aos Tribunais de Contas.
Utilizam-se do disposto no art. 71. inciso I, da
Carta Federal, para fazer parecer que os Tribunais
de Contas são meros auxiliares do Poder Legislativo, a este subordinados e destimídos de qualquer autonomia e independência, devendo-se limitar a exarar simples opinativos.
Nada mais dissociado da verdadeira função
exercida pelo Tribunal de Contas dentro do Estado
Democrático de Direito. Basta atentarmos para o
disposto nos incisos ll. ill.lV. V, VI, Vill, IX. X e
XI, do art. 7 I da Carta Federal, os quais conferem
ao órgão técnico de controle externo. competências
completamente desvinculadas de qualquer subordinação ao Poder Legislativo. Ademais, não se pode
conceber um auxiliar/subordinado que julgue as
contas do seu superior, como acontece com as contas das Mesas Diretoras dos Legislativos Estadual
e Municipal. as quais são julgadas pelos Tribunais
de Contas. conforme decidiu o Supremo Tribunal
Federal.
Ressalte-se que o governador do Estado
pode. independentemente de provocação por pane
do Tribunal de Contas ou de qualquer outro órgão,
t.lecretar intervenção estadual em município. na
forma estabelecida nos arts. 35 e 36 da Constituição Federal. Ora. se a Carta da República assim estabelece. com muito maior propriedade e substrato.
poderá fazê-lo, o chefe do Executivo Estadual.

lastreado em julgamento proferido pelo Tribunal de
Comas em processos no âmbito de sua competência constitucional. Assim, entendo não só perfeitamente possível, como também se trata de verdadeiro dever deste Tribunal, recomendar diretamente ao governador do Estado a medida excepcional da intervenção estadual ern município, uma
vez preenchidos os requisitos estabelecidos em
qualquer dos incisos L ll e Ill, do an. 35 da Carta
Federal.
Entretanto, entendo que não é a hipótese dos
presentes autos. Não vislumbro a possibilidade de
enquadramento em nenhum dos incisos I. Il ou Ill
do art. 35 da Lei Maior. Atendidos. porém, os pressupostos elencados no art. 35, inciso IV. da Constituição Federal, combinado com o art. 91. inciso
fV, a líneas "a", ''d", "m" c "q'' da Constituição Estadual, o que de fato fica caracterizado nos processos sob exame. cabe a implementação de medidas
buscando a representação do parquet junto ao
Tribunal de Justiça do Estado, como a via adequada
para o estancamento da ··sangria" do erário do
município de Gravatá
Nos dizeres do cardeal Richelieu: "Não há
maior crime contra os interesses públicos do que
ser indulgente com aqueles que os violam".

VOTO DO PROCESSO TC N.0 9802754-2
Considerando que foram cometidas irregularidades pelo Sr. Silas Salgado da Silva que ensejam a tipificação de crimes de responsabilidade
previstos nos incisos L Il. Ill, V e Xl do art. 1.0 do
Decreto-Lei n. 0 201. de 27 de fevereiro de 1967:
Considerando que não há atesto de recebimento das mercadoria<; no empenho e nas notas
fiscais aposto pelo Ordenador da Despesa, Sr. Silas
Salgado da Silva. em desrespeito ao art. 63 da Lei
4.320/64:
Considerando a evidente falsificação dos
recibos dos credores, haja vista as divergências nas
assinaturas constantes nas declarações das empresas vencedoras, as quais negam a participação
no processos licitatórios. podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 298 do
Código Penal Brasileiro;
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Considerando a utilização de notas fiscais
"paralelas" para a comprovação da despesa realizada, haja vista as declarações da SEFAZ-PE afirmando a faJsidade das notas fiscais utilizadas para
dar suporte ao pagamento reaJizado. podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art.
304 do Código PenaJ Brasileiro;
Considcrdlldo o desvio de Renda Pública.
haja vista que os pagamentos de despesas fictícias
for.un eferuados de duas formas: através de ordem
de saque da Prefeitura. em desobediência ao que
dispõe o art. 6. 0 da Resolução TC n.0 1/8l. e o
restante pago nominaJmente a terceiro estranho às
licitações realizadas, MAS - CONSULTORIA
LTDA., podendo ensejar o enquadramento no crime tipificado pelo art. 3 12 do Código Penal Brasileiro;
Considerando o desvio Rendas Públicas,
haja vista o pagamento de despesas fictícias em
cheques nominais à própria Prefeirura (representada pelo seu Ordenador de Despesas. Sr. Silas
Salgado da Silva), em desobediência ao que dispõe
o art. 6. 0 da Resolução TC n. 0 l/81. sem o atesto de
recebimento das mercadorias, oriundas de processo
licilatório fraudado (sem a participação do licitante
tido como vencedor). comprovadas por notas
''frias··. sem a entrada das mercadorias no patrimônio da entidade. haja vista a inexistência de controle patrimonial que registrasse as aquisições,
conforme relatório da Equipe de Auditoria às fls.
551, podendo ensejar o enquadramento no crime
tipificado pelo art. 312 do Código Penal Brasileiro:
Considerando a utilização de Certidões Negativas de Débito do INSS e FGTS faJsas, conforme asseveraram os órgãos responsáveis pela sua
emissão (Ministério da Previdência e Caixa Econômica Federal). podendo ensejar a tipificação penaJ
por força do art. 297 do Código Penal B rasileiro;
Considerando a utilização de Declarações
de Firmas Individuais falsas, dos participantes
perdedores. inclusive com a aposição de carimbo
de autenticação de Cartórios, baja vista não serem
cópias idênticas àquelas existentes na JUCEPE.
conforme declara o offcio JUCEPE/SG N. 0
3702199 de 14 de setembro de 1999, podendo
ensejar a tipificação penal por força dos arts. 296.
297 e 299 do Código Penal Brasileiro;
Considerando o desfaJque do momante de
25.517,5319 UFIR's, relativo a vaJores sacados
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indevidamente do Caixa da Prefeirurc~. conforme
evidenciado no tópico n do Relatório de Auditoria
às fls. 309 e 31 O. quando da realização da Tomada
de Tesouraria;
Considerando que ficou sobejamente comprovada a desobediência às regras estatuídas pela
Lei 8.666/93 verificada nos processos licitatórios
n.0 S 3. 4. 5, 8 e 9/98, caracterizando o desvio de
recursos públicos - através do levantamento dos
registros patrimoniais relativos às aquisições
eferuadas ou, alternativamente. através de diligências junto às unidades escolares que receberam
os recursos - no montante de 121.932,0568

UFIR's;
Considerando que a "Teoria da Aparência
da Represemação". avocada com o desiderato de
eximir o interessado da responsabilidade quanto à
idoneidade dos proponentes e dos documentos fiscais que são apresentados, não se sustenta, uma vez
que o legislador infraconstitucional imputou ao
agente público esta responsabilidade. ao erigir o
instituto da liquidação da despesa. presente nos
artigos 62 e 63. já citados. da Lei 4.320/64;
Considerando que o Tribunal de Contas
exerce constitucionalmente a tutela da Administração Pública sendo o guardião do erário. dos
princípios da legalidade, moralidade. publicidade.
impessoalidade e eficiência, insculpidos no art. 37.
caput, da Constituição Federal;
Considerando que a Constituição Federal
prevê. expressamente. as hipóteses de intervenção
do Estado no municfpio(art. 35, r.rr.m e IV da
Constituição Federal):
Considerando que o Tribunal de Contas
possui competência para recomendar diretamente
ao governador do Est.ado a decretação de intervenção esraduaJ em município quando atendidos os
pressupostos de qunlquer dos incisos [. u ou m. do
art 35. da Constituição Federal:
Considerando que o Tribunal de Contas
deve recomendar ao Ministério Público EstaduaJ a
representação junto ao Tribunal de Justiça do
Estado. na hipótese do inciso rv, art. 35, da Carta
Federal. combin<tdo com o art. 91. inciso IV, e
alineas. da Carta Estadual;
Considerando que compete con tirucionalmente ao Tribunal de Contas julgar as contas prestadas pelos administradores e demais responsáveis
por dinheiros. bens c valores públicos da adminis-

ttação direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda. exlravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário, consoante o <lisposto no art. 71.
inciso TI, combinado com o art. 30. inciso D da
Carta Estadual;
Considerando que os fatos relatados neste
processo caracterizaram a prática de atos lesivos ao
erário municipal, devidamente quantificados no valor total de 147.449,5887 Ufir 's;
Considerando a necessidade de adoção de
medidas urgentes que estanquem a deterioração do
patrimônio público do Município de Gravatá verificada desde o início da gestão do Sr. Silas Salgado
da Silva em 1997. conforme consta do processo de
destaque TC o.0 9840072- 1 que, enviado ao Ministério Público Estadual, ensejou o pronunciamento
da Denúncia requerendo seu afastamento através
da Ação Penal Originária n. 0 49.985-6;
Considerando que por força do comando
expresso no art. 71, inciso Xl, da Constituição Federal, combinado com o art. 30, inciso XI, da Constituição Estadual. deve o Tribunal de Contas representar ao poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados;
Considerando. finalmente, o disposto contido nos artigos 70 e 7l, inciso JJ e§ 3°, combinado
com o artigo 75, todos da Constituição Federal, e
artigo 17. inciso m, "b", "c" e ''d", da Lei no
10.651/91.
Voto no sentido de que este Tribunal:
I. Recomende ao Ministério Público Estadual que
represente ao Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 35, inciso IV. da Constituição Federal, combinado com o art. 9 1, inciso IV, alineas "a". ·'d'',
"m'" e "q'' da Constituição Estad ual. com o intuito da decretação de intervenção estadual no

Poder Executivo do Município de Gravatá e
ainda que lhe sejam enviadas cópias dos autos
para a adoção das providências necessárias à
instauração das ações cíveis e penais cabíveis:
2. Dê ciência das graves irregularidades constantes
dos autos ao Ex:m.0 Sr. governador do Estado. à
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco e à Câmara Municipal de Gravará. remetendo-lhes cópias das principais peças dos autos. em conformidade com o an. 7 1, inciso XL
e 3 1. inciso Xl. da Carta Estadual;
3. Julgue irregulares as presentes comas. sob aresponsabilidade do Sr. Silas Salgado da Silva, imputando-lhe um débito correspondente a
147.449,5887 UFIR's, que deverá ser recolhido
ao erário municipal no prazo de 15 dias do lrânsito em julgado da presente decisão e, caso assim não proceda. que seja expedida certidão do
débito e encaminhada ao Poder Executivo para
promover a execução judicial do referido valor.
de rudo, dando-se ciência a este Tribunal e, caso
assim não ocorra. será entendida a omissão do
Prefeito como crime de prevaricação. previsto
no Código Penal. Nessa hipótese. será dado
conhecimento ao órgão do Ministério Público
para as providências legais cabíveis.
4. Aplique multa. conforme permissivo ínsito no
inciso T do art. 52 da Lei n.0 I0.65 L/9 1. ao
Sr.Silas Salgado da Silva. no valor de 10.000
(d ez mil) UFIR's, a quaJ deverá ser recolhida
na forma preconizada na Lei n.0 11.570/98:

É O VOTO.

PROPOR O ELOGIO EM FICHA FUNClONAL DO ASSESSOR E DOS INTEGRANTES
DA EQUIPE DE AUDITORIA.
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