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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 

 
VOTO GC-2   2154/2011 

 

PROCESSO:  TCE-RJ  No 200.963-0/09 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES 
ASSUNTO: CONTRATO 

 
 
Trata o presente processo de cópia do Contrato s/nº, datado de 29/03/2006, 

firmado entre o Município de Trajano de Moraes e a empresa Instituto dos Lagos - 
Rio, que tem por objeto a execução de atividades na área de Gestão de Educação 
para o ensino Fundamental, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da assinatura 
do Contrato e no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 

 
Tramitam apensos a este os processos TCE-RJ nºs 201.014-2/09 e 

201.015-6/09, Contratos s/nºs, respectivamente, nos seguintes valores, R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 
reais), ambos de 29/03/2006, que versam sobre a mesma matéria e pelo princípio 
da conexão processual consignado no artigo 103 do CPC e aplicável a este 
Tribunal, conforme o disposto no artigo 180 do Regimento Interno, serão decididos 
juntamente com o presente. 

 
O presente processo foi objeto de duas decisões Plenárias em 15/12/09 e 

03/08/10, sendo a última pela Notificação ao jurisdicionado para que apresentasse 
razões de defesa nos termos propostos pela Instrução e transcritos em meu 
Relatório, para o presente Contrato e para os constantes dos processos TCE-RJ nº

s
 

201.014-2/09 e 201.015-6/09, apensos por conexão processual, alertando sobre o 
que dispõe o inciso IV do art. 63 da Lei Complementar nº 63/90, bem como tome 
ciência da ADVERTÊNCIA indicada pelo Ministério Público Especial, também 
transcrita em meu Relatório. 

 
Validamente Notificado, conforme fls 117/118, a Coordenadoria Setorial de 

Prazos e Diligências – CPR, de acordo com o art. 18, § 3º, do Regimento Interno, 
aprovado pela Deliberação nº 167, de 10/12/92, e arts. 14 e 15 da Deliberação nº 
204, de 13/06/96, em 16/02/2009, emitiu o Certificado de Revelia nº 2637/10 
conforme fls. 119, remetendo o processo à Inspetoria para nova análise. 

 
O Corpo Instrutivo, após análise às fls. 121/124, assim se manifesta e 

sugere no final: 
 

Em face do exposto, e considerando que o Senhor Sérgio Eduardo Melo Gomes, 
ex-Prefeito do Município de Trajano de Morais, foi notificado validamente e não 
apresentou suas razões de defesa, tornam-se verdadeiros os fatos a ele 
imputados, razão pela qual, sugerimos que o Egrégio Plenário se pronuncie pela: 

 

I - DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do presente Contrato, bem como os 
constantes dos processos TCE-RJ nºs: 201.014-2/09 e 201.015-6/09, de acordo a 
competência atribuída a esta Corte, através da Lei Complementar 63/90, em 
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especial no seu artigo 3º, inciso XVIII, e levando em consideração o disposto no 
parágrafo único do art. 48 da mesma Lei, pela celebração dos mesmos ante a 
ausência do a seguir: 

 

1) Ato de Dispensa de Licitação, com todos os elementos previstos na 
Deliberação TCE-RJ nº 245/ 97; 
 

2) Projeto Básico referente a presente contratação; 
 

3) relatórios atestando a realização do objeto pactuado; 
 

4) ato constitutivo da Entidade contratada, devidamente registrada. 
 

5) memória de cálculo e a planilha orçamentária que apresente de maneira 
discriminada todos os quantitativos e custos unitários envolvidos na consecução 
do projeto formalizado através do presente, de forma a justificar o valor total 
repassado à entidade beneficiada, notadamente a mão-de-obra empregada por 
especialidade e salários percebidos, quantidade de profissionais para 
consecução do objeto, valores unitários dos serviços realizados e materiais 
adquiridos; 
 

6) comprovação da regularidade da Entidade, na data da celebração do 
presente, perante às Fazendas Públicas, Federal, do Estado e do Município de 
sua sede, nos termos do que dispõe o art. 193 da Lei Federal nº 5.172 de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional; 
 

7) comprovação da regularidade da Entidade, na data da celebração do 
presente, perante o sistema de seguridade social, nos termos do estabelecido 
no § 3º, art. 195 da Constituição Federal; 
 

8) Proposta da empresa contratada; 
 

9) cópia da Nota de Empenho, no valor total contratado; 
 

10) comprovação da publicação do presente contrato previsto no parágrafo 
único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
 

11) comprovação de que a seleção da Entidade, foi impessoal e ilibada, como 
exige o caput do art. 37 da Constituição Federal; 
 

12) no preâmbulo do presente contrato, o CNPJ e domicílio da Entidade 
contratada, informando-os; 
 

13) parecer da Assessoria Jurídica. 
 

II - APLICAÇÃO DE MULTA, levando-se em conta o artigo 82 do Regimento 
Interno desta Corte, aprovado pela Deliberação 167/92, ao Senhor Sérgio Eduardo 
Melo Gomes, ex-Prefeito do Município de Trajano de Morais, com base no 
dispositivo previsto no inciso II, do artigo 63, da Lei Complementar nº 63/90, pelas 
irregularidades elencadas no Item I. 

 
O Ministério Público Especial, representado pela Procuradora Marianna 

Montebello Willeman, manifesta-se no mesmo sentido às fls. 125/131 requer ainda 
a; 

 
 Instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos do artigo 9º, 

inciso III, do Regimento Interno do tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro; 
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 Chamamento ao Processo da Contratada mediante Notificação ao seu 
representante legal, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Delibaração TCE-RJ 
nº 204/96, a fim de que tome ciência das irregularidades detectadas na 
contratação direta e se manifeste, querendo, cabendo registrar a 
responsabilidade solidária da empresa em caso de imputação de débito 
decorrente de comprovação de dano ao erário. 

 
É o Relatório. 
 
Pelo princípio da conexão processual consignado no Artigo 103 do CPC e 

aplicável a esta Corte de Contas, conforme o disposto no artigo 180 do Regimento 
Interno deste Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE nº 167/92, a decisão deste 
processo refere-se, também, aos de n

os
 TCE-RJ TCE-RJ nºs: 201.014-2/09 e 

201.015-6/09. 
 
Em respeito ao artigo 65 da Lei Orgânica do Tribunal foi levado em conta, 

na fixação da multa proposta, entre outras condições, as de exercício da função, a 
relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua qualificação funcional, 
bem assim se agiu com dolo ou culpa. 

 
Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo Instrutivo 

e o Douto Ministério Público Especial, 
 
VOTO: 
 
I  -  Pela ILEGALIDADE do presente Contrato, bem como dos apensos, por 

conexão processual; 
 
II - Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante Acórdão, ao Sr. Sérgio 

Eduardo Melo Gomes, ex-Prefeito do Município de Trajano de Morais, nos termos 
do artigo 63, incisos II e III c/c artigo 65 da Lei Complementar nº 63/90, no valor de 
R$ 32.028,00 (trinta e dois mil, vinte e oito reais), equivalente, nesta data, a 15.000 
vezes o valor da UFIR-RJ, em face das Ilegalidades transcritas em meu Relatório, a 
ser recolhida, com recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da ciência da decisão desta Corte, devendo o responsável 
comprovar o seu recolhimento junto a esta Corte de Contas, nos 10 (dez) dias 
subseqüentes, sendo, desde já, autorizada a Cobrança Executiva, no caso de não 
recolhimento, respeitado o prazo recursal; 

 
III - Pela INSTAURAÇÃO de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL nos 

termos do art. 9º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, para apurar a 
responsabilidade e quantificar os danos causados ao erário público Municipal; 

 
IV - Pela NOTIFICAÇÃO, ao representante legal da empresa Instituto dos 

Lagos – Rio, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro em vigor, a fim de que tome ciência das irregularidades detectadas 
na contratação. 
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V - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, com cópia de inteiro teor deste Relatório e Voto, para que tome ciência dos 
fatos aqui apurados e adote as providências que julgar cabíveis, conforme previsto 
no art. 102 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 

GC-2,          de                                        de  2011. 
 
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro - Relator 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

ACÓRDÃO Nº            /2011 
 

 

1 – PROCESSO: TCE-RJ Nº 200.963-0/09 
 
 

2 – ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA 
 
 

3 – RESPONSÁVEL: SÉRGIO EDUARDO MELO GOMES 
 
 

4 – UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 
 
 

5 – RELATOR: JOSÉ GOMES GRACIOSA 
 
 

6 – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Marianna Montebello 
Willeman 

 

7 – ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO: 1ª IGM/SUM/SGE 
 
 

8 – ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos referentes ao Contrato s/n, 
datado de 29/03/06, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), 
formalizado pelo Município de Trajano de Moraes, em favor da empresa Instituto 
dos Lagos – Rio,  cujo o objeto e a execução de atividades na área de Educação 
para o ensino fundamental. 

 
Considerando as conclusões apresentadas pela Instrução; 
 
Considerando o parecer do Ministério Público Especial junto a este 

Tribunal de Contas, representado pela Procuradora Marianna Montebello Willeman. 
 
Considerando que não foram apresentados esclarecimentos e/ou 

documentos quanto ao decidido na Sessão Plenária de 03/08/10, que justificassem 
a assinatura do Contrato de que trata o presente processo. 

 
Considerando que o Egrégio Plenário desta Corte, ao decidir, em 

03/08/10, pela Notificação do Sr. Sérgio Eduardo Melo Gomes, ex-Prefeito do 
Município de Trajano de Morais, para que apresentasse razões de defesa 
referentes ao Contrato s/nº, datado de 29/03/06, foi-lhe assegurada, naquela fase 
processual, o cumprimento do contraditório e da ampla defesa previstos no inciso 
LV do art. 5º da Constituição Federal; 
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Considerando que não foram apresentadas razões de defesa para 
elidir as irregularidades a ele imputadas, sendo o responsável considerado Revê;l 

 
Considerando o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do 

Conselheiro – Relator que confirmou os fatos apontados pela Instrução; 
 
Considerando que as irregularidades apuradas no presente 

processo, sujeitam o responsável à penalidade de multa, conforme o disposto no 
artigo 63, incisos II c/c o art. 65 da Lei Complementar n° 63/90; 

 
Considerando, ainda, que a legislação em vigor exige que a 

Aplicação da Multa seja formalizada mediante Acórdão; 
 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, reunidos em Sessão Ordinária,  
 
Aplicar MULTA PESSOAL no valor de R$ 32.028,00 (trinta e dois 

mil, vinte e oito reais), equivalente, nesta data, a 15.000 vezes o valor da UFIR-RJ, 
Sr. Sérgio Eduardo Melo Gomes, ex-Prefeito do Município de Trajano de Morais 
com fulcro no que dispõe o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 c/c incisos 
II e III do art. 63 e o art. 65 da Lei Complementar n° 63/90, em face das 
irregularidades transcritas em meu Relatório, autorizando-se, desde já, a 
COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos da legislação em vigor, caso a presente 
multa não venha a ser recolhida, no prazo regimental, observado o procedimento 
recursal. 

 
 

 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 
 
 

 
 

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 
Presidente 

 
 

 
 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL/TCE-RJ 
 
 
 
 
ATA Nº         /2011                                           DATA DA SESSÃO        /       /2011 








































































































