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No dia dez de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se ordinariamente o
Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, em sua sede social, na Rua Líbero
Badaró, 504, 15º andar, sala 154 – Auditório, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem
esta ata e dos demais par cipantes José Armênio de Brito Cruz, Presidente, José Toledo Marques
Neto, Diretor Administra vo e Financeiro, Denise Lopes de Souza, Diretora de Gestão das Operações
Urbanas, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico e Fábio Nascimento de Jesus, Gerente de
Patrimônio Imobiliário, todos da São Paulo Urbanismo. Ausente, jus ficadamente, o conselheiro
Orlando Lindório de Faria. A reunião é aberta pelo Presidente do Conselho, que declara a existência de
quórum, e inicia a ordem do dia pelo item 01 da pauta – Aprovação da ata de Setembro de 2019.
Após leitura da ata e não havendo ressalvas pelos membros do Conselho, é aprovada e assinada pelos
presentes. Prossegue para o item 02 da pauta – Nova proposta de acordo de ação trabalhista do Sr.
José Francisco Ribeiro Neto. O Gerente Jurídico da São Paulo Urbanismo apresenta o histórico do
processo judicial ao Conselho e conclui no sen do de que foi apresentada à São Paulo Urbanismo
nova proposta de acordo, a ser avaliada até 16/10/2019, cujos termos são a manutenção do
pagamento integral dos R$ 3.500.000,00, até quinze dias da homologação do acordo, e a renuncia pelo
Sr. José Francisco do direito de ser reintegrado à empresa, sendo re rada a cláusula sé ma da
proposta anterior, não homologada pelo Judiciário, que tratava de consequências jurídicas do
inadimplemento do acordo. Esclarece que, caso não haja aprovação do acordo até a data limite, a
execução provisória terá con nuidade com o julgamento do pedido de execução por via de precatório.
Ademais, esclarece também que, além da exceção de pré-execu vidade, ainda pende de apreciação
Recurso Extraordinário interposto por esta empresa, cujo andamento se encontrava sobrestado, em
consequência do processamento no STF de ação análoga envolvendo os Correios. Ressalta, por fim,
que existe o risco de bloqueio judicial das contas da empresa e de reintegração do Sr. José Francisco a
seu quadro de funcionários. O Presidente do Conselho ques ona se a empresa possui recursos para
depósito nos autos, se necessário e o Sr. José Armênio, Presidente da São Paulo Urbanismo, explica
que atualmente a empresa possui recursos suficientes para realizá-lo. A Conselheira Ângela Maria
toma a palavra, informando que está entregando aos conselheiros um trabalho elaborado pela
Diretoria de Representação dos Empregados, que passa a fazer parte integrante desta ata. Ressalta
que a Diretora se empenhou em sua elaboração, devido decisão firmada em reunião de Diretoria que a
mesma par ciparia da reunião do Conselho de Administração para apresentar os mo vos pelos quais
entendemos que seria do interesse da empresa formalizar o acordo nos termos propostos. Ressaltou
que se a reintegração ou um acordo fosse firmado em 2013, certamente o valor devido teria sido
muito inferior ao ora discu do. Registrou que o ex-empregado aceitou o acordo proposto pela
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empresa, abrindo mão da reintegração e aceitando um valor menor e que em reunião de conciliação
os representantes da empresa reiteraram suas intenções em realizar o acordo nos termos já
ajustados, com a re rada da cláusula 7ª. Alerta a todos que voltar atrás agora no acordo já firmado
poderia soar como má fé, ficando os administradores públicos passíveis de responsabilização. Alertou
ainda aos presentes que a qualquer momento pode ocorrer o bloqueio de contas da empresa e que
quando ocorrer será devidamente atualizado, aumentando o valor da divida. Relatou aos demais
conselheiros sobre a condenação da Diretoria de CET em ação civil pública, em que os funcionários
demi dos foram reintegrados, receberam os valores devidos  e que o passivo trabalhista está sendo
transferido às pessoas que tomaram a decisão de demissão na época. Deixa claro sua posição pela
formalização do acordo com o ex-empregado nos termos já fixados para não ampliar o passivo
trabalhista. Após manifestações dos demais conselheiros no sen do de que, havendo ainda a
possibilidade (i) de discussão do mérito da ação e (ii) de sua execução via precatório, não deveria ser
formalizado o acordo, o Conselheiro Mauro Ricardo sugere que seja encaminhada consulta formal à
Procuradoria Geral do Município para manifestação. O Conselho de Administração conclui, assim, a
análise do item deliberando pela submissão de consulta à PGM quanto à possibilidade (i) de
discussão do mérito da ação e (ii) de sua execução via precatório; caso a Procuradoria Geral se
manifeste no sen do de que há probabilidade de (i) reversão de decisão de mérito e/ou (ii) de adoção
do regime de execução por precatório, o Conselho decide pela não formalização do acordo, mantendo
a deliberação de 23/07/19 no sen do de que a SPUrbanismo não deverá formalizar acordos judiciais
antes de (i) esgotados os recursos possíveis e de (ii) buscar o regime de execução por precatórios.
Devido o prazo da audiência ser em 16/10/2019, fica definido que após o retorno do parecer da PGM,
o assunto será deliberado eletronicamente e anexado à presente ata. Passa-se então para o item 03
da pauta – AFAC – O Sr. Fábio Nascimento de Jesus apresenta lista de imóveis passíveis de serem
transferidos ao sócio majoritário da SPUrbanismo, no caso o Município de São Paulo, com a finalidade
de compensar os valores transferidos à empresa por meio de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital - AFACs, levando em consideração os critérios de uso público, estado dos procedimentos
administra vos de desapropriação e seus valores. Foi agregado ao plano de ação apresentado um
acompanhamento caso a caso dos imóveis devido à burocracia a ser seguida.  Foram apresentados os
seguintes imóveis para con nuidade do procedimento de compensação, quais sejam: 1 – Imóveis
localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, esquina com a Rua Cris na Thomas, matrículas
116.830 e 116.829 – 8º CRI; 2 – Imóvel localizado na Rua Manoel Cebrian, s/nº, na Vila Mariana,
Matrícula 49.974 – 14º CRI; 3 – Imóvel localizado na Rua Azevedo Júnior, esquina com a Rua da
Figueira, no Brás, matrícula 21.485 – 3º CRI; 4 – Imóveis localizados na Rua Araguaia, matrículas
46.693 e 46.695 no 5º CRI; 6 – Imóveis localizados na Rua Estado de Israel, nº 823, 565 e 565 fundos,
matrículas 77.620, 69.938 e 69.937, todas do 14º CRI. Após o detalhamento, caso a caso, os
Conselheiros concordaram em dar prosseguimento ao procedimento de devolução dos R$
50.548.734,18 (Cinquenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais
e dezoito centavos) transferidos por meio de AFACS ao longo dos anos para a SPUrbanismo, por AFAC,
nos termos dos Decretos nº 55.338/2014, nº 55.819/2014, nº 57.112/2016 e nº 55.847/2017.
Prosseguindo para o item 04 da pauta – Apresentação das Operações Urbanas, feita por Denise
Lopes, que demonstra a situação de cada operação para conhecimento dos conselheiros
administra vos. Primeiramente, a Diretora de Gestão das Operações Urbanas faz um panorama
histórico sobre essas operações, que acontecem desde mil novecentos e noventa e um, e atualmente
são consorciadas – exceto a Operação Urbana Centro, que atualmente passa por um estudo no âmbito
do PIU Setor Central. A Sra. Denise apresenta as situações de arrecadação e saldos acumulados em
cada operação e explica que a empresa recebe remuneração com eventos de leilões e um percentual
de execução das intervenções sob responsabilidade das Secretarias executoras, devido ao trabalho de
gestão de pagamento, das medições e do acompanhamento das execuções, dentre outros serviços. O
Presidente do Conselho ressalta que a SP-Urbanismo faz o trabalho de gerenciamento da execução
das intervenções sob responsabilidade das Secretarias e organização de todos os Conselhos Gestores.
O Presidente do Conselho e a Diretora de Gestão das Operações Urbanas discorrem sobre as
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dificuldades em conseguir liberação dos recursos bloqueados para a execução das intervenções
previstas na Operação Urbana Água Branca e das dificuldades de execução de parte das intervenções
das demais Operações Urbanas. A Sra. Denise Lopes segue apresentando as situações atuais de cada
projeto, além de detalhes específicos. O conselheiro Mauro Ricardo pede à Denise para que sejam
inclusas, na apresentação, informações da situação detalhada sobre o andamento das intervenções
previstas nas Operações. A conselheira Cibele Riva pede para que o projeto se atente a um plano de
drenagem de água nos projetos, devido ao alagamento em avenidas e principalmente esquinas. A
Diretora Denise conclui a apresentação indicando os valores em execução em 2019 e a previsão da
Proposta Orçamentária das Operações Urbanas para 2020 de R$688.000.000,00. O Presidente do
Conselho Fernando Chucre afirma que as Operações Urbanas em sua maioria se encontram numa
situação de dificuldade de execução, e não de falta de recursos. Passa-se para o item 05 da pauta –
Evolução do Caixa – e o Sr. Toledo afirma acreditar que será possível fechar o faturamento de 2019
com aproximadamente R$18 milhões, apesar da queda de arrecadação de CEPAC’s. Informa que a
indenização da desapropriação do terreno na Fernão Dias deve ser levantada ainda em outubro de
2019, que o leilão da Faria Lima deve arrecadar cerca de R$5.000.000,00, e que o caixa projetado para
o final do ano é de R$6 milhões. O Presidente do Conselho prossegue para o item 06 – Relatório de
Acompanhamento do CDI, passando a palavra ao Diretor Administra vo e Financeiro que informa o
relatório elaborado contendo os apontamentos do COGEAI no Compromisso de Desempenho
Ins tucional, e que foi disponibilizado aos conselheiros previamente. A apresentação desse relatório
foi adiada, por mo vos de horários, para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
do Conselho encerra a reunião e eu, Daniel Wasem Quesada, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via
que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

 

São Paulo, 10 de outubro de 2019.

 

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE

Presidente

 

ANGELA MARIA BATISTA

Membro

 

SANDRA CRISTINA LEITE SANTANA

Membro

 

KARINA TOLLARA D’ALKIMIN

Membro                                                                 

 

CIBELE RIVA RUMEL

Membro
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FÁBIO SOUZA DOS SANTOS

Membro

 

CID TORQUATO JÚNIOR

Membro

 

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Membro

Documento assinado eletronicamente por Cid Torquato Júnior, Conselheiro(a), em 11/12/2019,
às 14:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Mauro Ricardo Machado Costa, Secretário do
Governo Municipal, em 12/12/2019, às 16:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por FABIO SOUZA DOS SANTOS, Conselheiro(a), em
12/12/2019, às 17:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Karina Tollara D Alkimin, Conselheiro(a), em
16/12/2019, às 17:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Batista, Conselheiro(a), em
17/12/2019, às 15:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Fernando Chucre, Conselheiro(a), em 19/12/2019, às
12:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Cibele Riva Rumel, Conselheiro(a), em 19/12/2019,
às 16:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Sandra Cristina Leite Santana, Conselheiro(a), em
19/12/2019, às 18:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, em
27/12/2019, às 16:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015
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166 – São Paulo, 64 (166) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 4 de setembro de 2019

rar a efetividade da mitigação do impacto e a aplicação integral 
dos recursos em sua destinação precípua. t) Atualizar o Sistema 
Informatizado de Cadastro de Solicitações – CS para permitir 
que o munícipe possa digitar seus dados cadastrais, próprios e 
de seus eventos, pela internet, liberando os funcionários do De-
partamento de Gestão de Eventos – DGE, responsáveis pela ta-
refa. u) Adotar providências para o aprimoramento dos procedi-
mentos de emissão de Termo de Permissão de Ocupação da Via 
– TPOV, objetivando reduzir custos e prazos, evitando passos 
desnecessários e introduzindo a possibilidade de transações 
eletrônicas no processamento. v) Tomar providências em con-
junto com a Secretaria Municipal de Transportes e a São Paulo 
Turismo para que haja a devida publicidade nos casos de assun-
ção de despesas de eventos particulares por parte da Municipa-
lidade. w) Revisar a composição dos custos dos Eventos, de for-
ma que sejam utilizados os critérios estabelecidos na legislação. 
x) Adotar procedimentos para a realização de lançamento da 
receita de eventos de forma analítica. Acordam, também, à 
unanimidade, em reiterar à CET as seguintes Determinações de 
Exercícios Anteriores: Determinação Relativa ao Exercício de 
2000 16 – Regularizar, junto aos responsáveis pelas unidades, a 
situação dos bens patrimoniais não localizados nos últimos in-
ventários físicos. Determinações Relativas ao Exercício de 2001 
6 – Reavaliar os procedimentos aplicados para cálculo do diferi-
mento do imposto de renda e da contribuição social, para que 
fique evidenciada a correlação dos valores diferidos, percentu-
ais aplicados e respectivas contas a receber. 7 – Rever os crité-
rios para constituição das provisões para imposto de renda dife-
rido e contribuição social diferida. Determinações Relativas ao 
Exercício de 2002 6 – Promova e ultime providências na conci-
liação periódica da conta 'ISS a Recolher' confrontando os valo-
res provisionados com os efetivamente recolhidos. Determina-
ções Relativas ao Exercício de 2003 2 – Defina, com clareza, as 
atribuições de cada cargo de confiança, bem como estabeleça 
os requisitos mínimos para o provimento desses cargos, em 
consonância com o artigo 30 do Estatuto Social. 5 – Formalize 
'Termo de Adesão' entre a empresa e todos os fornecedores de 
serviços médico-odontológicos, respeitando o preceituado no 
parágrafo único do artigo 60 da Lei Federal 8.666/93, e a regu-
lamentação estabelecida pela ANS a partir da Lei Federal 
9.656/98. Determinações Relativas ao Exercício de 2004 1 – So-
licite reembolso dos valores pagos a empregados cedidos a ou-
tros órgãos, sem prejuízo de vencimentos, e apure responsáveis 
por cessão de empregados sem respaldo contratual. 2 – Regula-
rize as diversas pendências constantes das conciliações relati-
vas aos saldos da conta 'Adiantamentos'. 3 – Regularize a situ-
ação relacionada à sublocação de imóvel à SMT que, por falta 
de recursos da PMSP, resultou na constituição de provisão para 
Créditos de Liquidação Duvidosa. 4 – Apure eventuais irregula-
ridades e respectivos responsáveis em relação à concessão de 
créditos a revendedores de talões de Zona Azul, em montante 
desproporcional à capacidade econômico-financeira dos com-
pradores, que resultaram em provisão para Créditos de Liquida-
ção Duvidosa. Determinações Relativas ao Exercício de 2006 4 
– Depurar os saldos contábeis relacionados ao PASEP, COFINS e 
INSS – Retenção na Fonte, de forma a apresentar a composição 
de todos os valores que compõem os saldos das contas envolvi-
das. 5 – Adotar medidas visando a maior transparência do pro-
cesso de contratação dos empregados ocupantes de cargos de 
confiança, considerando os seguintes aspectos: critérios predefi-
nidos para provimento dos cargos e descrição das funções a 
serem desempenhadas. 7 – Promover treinamento aos Agentes 
de Fiscalização de Trânsito, tanto da CET quanto da Polícia Mili-
tar, tendo em vista a grande quantidade de Autos de Infração 
de Trânsito inconsistentes. 8 – Providenciar, junto às Gerências 
de Engenharia de Tráfego e Polícia Militar, a devolução dos Au-
tos de Infração de Trânsito em aberto no sistema APAIT - Admi-
nistração de Penalidades Aplicadas a Infrações de Trânsito. 9 – 
Solicitar, junto ao Departamento do Sistema Viário da Secretaria 
Municipal de Transportes, o completo credenciamento dos poli-
ciais militares com funções de fiscalização de trânsito, a fim de 
evitar o cancelamento de Autos de Infração de Trânsito pelo 
motivo 'Agente Inativo na Data da Infração'. Determinações 
Relativas aos Exercícios de 2007 e 2008 2 – Efetuar conciliação 
das contas de 'IRRF – Retenção na Fonte', 'Outros Créditos a 
Compensar', 'Imposto de Renda' e 'Contribuição Social' con-
frontando os saldos contábeis com as informações fiscais corre-
lacionadas, atentando para eventuais compensações fiscais não 
registradas contabilmente e para o prazo de prescrição de recu-
peração/compensação tributária. 3 – Cumprir as determinações 
estabelecidas pela Norma 007 aprovada na Resolução de Dire-
toria 084/1997, dentre as quais se destacaram a obrigatorieda-
de de realização de inventário físico anual e a abertura de sindi-
cância administrativa para as Unidades Orgânicas que não 
sanarem as irregularidades apontadas pela Contabilidade. 4 – 
Tomar providências, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Transportes, no sentido de efetuar as conciliações e ajustes que 
se fizerem necessários em seus controles patrimoniais, em rela-
ção aos bens pertencentes à Secretaria em poder da CET. 8 – 
Avaliar a oportunidade e conveniência de cobrar dos outros ór-
gãos da Administração Pública Municipal os valores pagos a 
empregados cedidos sem prejuízos de vencimentos. 10 – Apurar 
eventuais irregularidades, tomar as medidas que se fizerem ne-
cessárias e informar aos órgãos públicos que possam ter inte-
resse no acompanhamento e fiscalização dos seguintes empre-
endimentos: Atento Belenzinho, Carrefour Jabaquara, Carrefour 
Penha, Leroy Merlin Ipiranga e Etna Marginal Tietê. 11 – Im-
plantar, em conjunto com os demais órgãos públicos municipais 
(Sehab, Subprefeituras etc.), sistema integrado de informações 
para garantir que o efetivo funcionamento de empreendimen-
tos somente ocorra quando não mais houver pendências legais, 
de segurança e de fluidez do trânsito. 12 – Regularizar a situa-
ção dos custos não recuperados com acompanhamento de 
eventos em vias públicas, pendentes de recebimento da PMSP. 
15 – Atualizar as Normas '030 – Almoxarifado da Frota' e '037 
– Manutenção de Veículos'. 16 – Aprimorar a elaboração do 
Relatório 'Histórico de Manutenção de Veículos', de forma que 
este evidencie a totalidade dos gastos de manutenção por veí-
culo. 17 – Adotar relatórios gerenciais com dados compilados a 
partir dos 'Históricos de Manutenção de Veículos', que possam 
subsidiar a administração em suas decisões, visando a verificar 
a possibilidade de diminuir os gastos com manutenção, incluin-
do estudos quanto ao custo-benefício de gastos com veículos 
antigos e, também, para identificar eventuais anomalias nas 
ocorrências de manutenção de veículos. 19 – Adotar providên-
cias visando à redução do estoque de projetos de sinalização, e 
avaliar a necessidade de que seja efetuada revisão dos projetos 
antigos para que se verifique sua adequação em relação à situ-
ação atual dos serviços demandados na cidade. 20 – Adotar 
medidas que proporcionem a regularização das lombadas, em 
atendimento aos artigos 94 e 334, do Código de Trânsito Brasi-
leiro, e à Resolução 039/98, do Contran. 21 – Tomar as provi-
dências necessárias, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Transportes, para que, efetivamente, as Centrais de Controle de 
Tráfego em Área – CTAs atendam ao seu objetivo, de ajustar, 
em tempo real, o funcionamento semafórico ao fluxo de veícu-
los na cidade. 23 – Aprimorar os controles relativos ao Termo de 
Recebimento e Aceitação Definitiva, implantando procedimento 
de monitoramento das várias etapas do processo (Fase 2 – Po-
los Geradores de Tráfego), visando à eficiência deste. Acordam, 
ademais, à unanimidade, nos termos propostos na declaração 
de voto apresentada pelo Conselheiro João Antonio – Revisor, 
em determinar à CET que sejam adotadas providências no sen-
tido de regularizar as pendências elencadas abaixo, bem como 
apuração das responsabilidades administrativas dos Agentes 
Públicos, das respectivas áreas, sendo, conforme propositura do 
Conselheiro Domingos Dissei, o prazo para realização destas 
providências virá a ser fixado quando do julgamento das Con-
tas da CET, referente ao exercício de 2013, e condicionada à 

zadas, bem como as manifestações da Procuradoria da Fazenda 
Municipal e da Secretaria Geral, que ficam fazendo parte inte-
grante deste voto, APROVO as Demonstrações Contábeis apre-
sentadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego referentes 
aos exercícios financeiros de 2010, 2011 e 2012. Considerando 
que se trata de julgamento realizado de forma englobada, a re-
dação dos Acórdãos deverá, em relação ao ano de 2010, incor-
porar, como Determinações do Exercício, as Recomendações 
propostas no item 5 de meu relatório, exclusivamente ao exercí-
cio em comento, adotando-se igual postura para os anos de 
2011 e 2012. Quanto a este último, 2012, deverá constar do 
Acórdão a Reiteração de Determinações de Exercícios Anterio-
res, item 6 de meu Relatório. Aduzo, por fim, que afastei do rol 
de determinações aquelas que se referem a Contratos e suas 
Execuções, para as quais existem processos com Relator deter-
minado, evitando-se duplo julgamento da matéria. Faço deter-
minação à Subsecretaria de Fiscalização e Controle que, dora-
vante, ao elaborar seus relatórios, não mais traga em seu 
conteúdo matéria de processo que não esteja subsidiando sua 
análise, em especial contratações e execuções, que serão objeto 
de julgamento em autos próprios". O Conselheiro Relator Ro-
berto Braguim foi acompanhado pelo Conselheiro Revisor João 
Antonio e pelos Conselheiros Maurício Faria e Domingos Dissei, 
que decidiram de forma unânime em: "aprovar as Demonstra-
ções Contábeis apresentadas pela CET", referentes aos exercí-
cios financeiros de 2010, 2011 e 2012, e acordaram "ademais, 
à unanimidade, em expedir (...) determinações à CET". A Audi-
toria analisou os recursos apresentados pela Companhia de En-
genharia de Tráfego – CET e ratificou as determinações propos-
tas, uma vez que não foram apresentados elementos capazes 
de afastar as irregularidades constatadas. A Assessoria Jurídica 
de Controle Externo (AJCE) e a Secretaria Geral (SG) opinaram 
pelo conhecimento dos recursos, tendo em vista que foram pre-
enchidos os requisitos de admissibilidade; e no mérito, em ne-
gar-lhes provimento, uma vez que as justificativas apresentadas 
pela Origem não foram capazes de alterar as decisões proferi-
das, mantendo-se na íntegra os v. Acórdãos recorridos, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Diante do exposto, e com 
amparo nos pareceres da Assessoria Jurídica de Controle Exter-
no e da Secretaria Geral, cujas razões passam a integrar o pre-
sente voto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, visto que 
preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, DOU 
PROVIMENTO AOS RECURSOS, uma vez que a matéria é objeto 
do Julgamento do TC 2.280/2015, que cuida da análise das 
Contas da CET do exercício de 2014, julgadas pelo Pleno deste 
TCM em 22/05/2019, na Sessão Ordinária 3.040ª. Cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. É o voto. Participa-
ram do julgamento os Conselheiros Roberto Braguim – Revisor, 
Maurício Faria e Domingos Dissei. Presente o Procurador Chefe 
da Fazenda Carlos José Galvão. Plenário Conselheiro Paulo Pla-
net Buarque, 19 de junho de 2019. a) João Antonio – Presiden-
te; a) Edson Simões – Relator." 3) TC/001300/2013 – Recurso 
da Companhia de Engenharia de Tráfego interposto em face do 
V. Acórdão de 15/10/2014 – Relator Conselheiro Roberto Bra-
guim – Companhia de Engenharia de Tráfego – Balanço referen-
te ao exercício de 2012 (Apensados TC/002272/2012, 
TC/000680/2013, TC/000843/2013, TC/000847/2013, 
TC/000848/2013 e TC/001675/2013) ACÓRDÃO: "Vistos, relata-
dos e discutidos estes autos, ora em grau de recurso, dos quais 
é Relator o Conselheiro Edson Simões. Acordam os Conselheiros 
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, à unanimida-
de, de conformidade com o relatório e voto do Relator, em co-
nhecer do recurso interposto, visto que foram preenchidos os 
requisitos de admissibilidade, e, quanto ao mérito, em dar-lhe 
provimento, uma vez que a matéria é objeto do julgamento do 
processo TC/002280/2015, que cuida da análise das Contas da 
CET do exercício de 2014, julgadas pelo Pleno desta Corte de 
Contas em 22/05/2019, na Sessão Extraordinária 3.040ª. Acor-
dam, ademais, à unanimidade, em determinar, após cumpridas 
as formalidades legais, o arquivamento dos autos. Relatório: 1. 
INTRODUÇÃO Trata-se do Relatório Anual de Fiscalização da 
CET relativo ao Exercício Social de 2012 (fls. 22/156). Decorrido 
o julgamento das Contas do Exercício de 2012, o Pleno deste 
Tribunal expediu o Acórdão de fls. 398/405 (2.766ª Sessão Ex-
traordinária), consignando a decisão unânime em: "(...) em 
aprovar as Demonstrações Contábeis apresentadas pela CET, 
referentes ao exercício financeiro de 2012. Acordam, ademais, à 
unanimidade, em expedir as seguintes determinações à CET: a) 
Cumprir o disposto no artigo 74 do Regimento Interno deste 
Tribunal, quanto ao prazo e documentação. b) Adotar medidas 
urgentes para o aproveitamento de créditos tributários, buscan-
do mecanismos de adequada gestão fiscal. c) Regularizar a situ-
ação referente ao faturamento emitido contra a SPTrans, pen-
dente de recebimento, em virtude de que a contratante não 
reconhece que os serviços tenham sido executados. d) Reclassi-
ficar, para o ativo não circulante, os saldos de contas a receber 
da SMT/PMSP e as respectivas provisões para créditos de liqui-
dação duvidosa, derivadas de serviços prestados irregularmente 
sem lastro contratual e/ou orçamentário, bem como as referen-
tes a Eventos em Vias Públicas, para os quais há incertezas de 
que serão recebidas no curso do exercício social subsequente. e) 
Avaliar os saldos de contas a receber derivados de Eventos em 
Vias Públicas, a fim de verificar a necessidade de constituição 
de provisão para créditos de liquidação duvidosa. f) Avaliar os 
riscos fiscais em razão dos elevados saldos de valores a faturar 
e os critérios para emissão das respectivas notas fiscais relacio-
nados aos Eventos em Vias Públicas, e tomar as medidas que se 
fizerem necessárias para resguardara Empresa de eventuais au-
tuações. g) Aprimorar a gestão dos itens de estoque de sinaliza-
ção, de forma a dar destinação aos materiais sem movimenta-
ção. h) Regularizar, junto às Subprefeituras e à SPTrans, os 
saldos contábeis relacionados ao consumo de combustíveis. i) 
Regularizar os registros contábeis relativos à constituição de 
provisão para Imposto de Renda. j) Efetuar análise sobre a recu-
peração dos valores registrados no ativo imobilizado, objetivan-
do registrar eventuais perdas de valor do capital aplicado, revi-
sar e ajustar os critérios utilizados para determinação da vida 
útil econômica estimada, e para cálculo da depreciação. k) Re-
gularizar a situação do saldo contábil devedor relacionado à 
empresa Officio Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., classi-
ficada na conta de fornecedores faturados. l) Encaminhar, em 
conjunto com a PMSP, as medidas necessárias para incorpora-
ção ao capital social da CET dos adiantamentos realizados pela 
Municipalidade com essa finalidade. m) Aprimorar o processo 
de gestão visando ao aproveitamento dos créditos tributários 
disponíveis para compensação com outros débitos tributários, 
de forma a evitar que recolhimentos de impostos e contribui-
ções sejam efetivados em dinheiro. n) O Conselho Fiscal, em 
conjunto com a Diretoria, devem tomar as medidas que se fize-
rem necessárias para que as demonstrações contábeis da CET 
exprimam com clareza a situação do seu patrimônio. o) Avaliar 
se o quadro atual é adequado às necessidades da Empresa, 
considerando que aproximadamente 10% dos cargos de carrei-
ra estão vagos. p) Proceder ao levantamento das demissões 
ocorr idas  com fundamento na Ação Civ i l  Públ ica 
01312200800402000, a fim de avaliar os prejuízos havidos com 
o pagamento de salários retroativos e indenizações, além de 
apurar a responsabilidade pelos atos ilegais. q) Adequar a Nor-
ma 008 – Estágio a Estudante, criando dispositivo de reserva de 
vagas para estagiários portadores de deficiência física, visando 
garantir o cumprimento do disposto no § 5º do artigo 17 da Lei 
Federal 11.788/08. r) Implantar, em conjunto com a SMT e as 
Subprefeituras, planejamento integrado visando à eficácia no 
processo de sinalização das vias da cidade, tendo em vista que 
o estado da pavimentação asfáltica, em alguns casos, é defi-
ciente. s) Revisar os procedimentos para emissão da Certidão 
de Diretrizes, do Termo de Recebimento e Aceitação Definitivo 
– TRAD ou o Termo de Recebimento e Aceitação Parcial – TRAP, 
de forma a conferir tratamento isonômico ao particular, assegu-

ções. Afirma que a CET tem sido desincumbida da tarefa de fis-
calização do cumprimento das obrigações trabalhistas nos 
serviços por ela terceirizados conforme acórdãos recentes pro-
feridos pelo Tribunal Superior do Trabalho. Entende não haver 
justificativa para eventual deflagração de procedimento de 
apuração de responsabilidades funcionais, pois as condenações 
trabalhistas são casuisticamente apuradas pelo Poder Judiciário, 
não sendo possível atribuir a um ou outro gestor administrativo, 
prática omissiva ou dolosa com prejuízos. Considera genérica a 
recomendação apresentada pelos auditores da Corte, que parte 
da premissa da ocorrência da chamada culpa 'in vigilando', a 
qual não ocorre pois a CET em muitos casos não fazia parte na 
relação jurídica entre o 'laborista' e sua empregadora, além de 
que o poder-dever de fiscalização da CET, já regularmente exer-
cido. Por fim, alega que a eventual deflagração de procedimen-
tos para apuração de responsabilidades funcionais, neste mo-
mento, é materialmente impossível de operacionalizar, 
porquanto são remotas as chances de sucesso em face de diver-
sas variáveis envolvidas, tais como: a época variável dos fatos; 
o envolvimento de pessoas estranhas aos quadros da empresa 
e a dependência de averiguação de documentação de posse 
das contratadas etc. (fls. 411/414)." Por sua vez, a Auditoria 
menciona que: "Na Auditoria realizada através do TC 1.169/12-
85 ficou constatado que as ações judiciais caracterizam-se pe-
las sucessivas decisões favoráveis ao empregado, reconhecen-
do-se judicialmente o descumprimento das obrigações 
trabalhistas, as quais deveriam ter sido fiscalizadas pela CET, 
tanto por força de lei quanto pelas disposições contratuais. 
Também foi constatado que os contratos possuíam cláusulas 
relacionadas ao cumprimento das obrigações previdenciárias e 
trabalhistas, havendo, inclusive, cláusula estabelecendo a possi-
bilidade de suspensão do pagamento, até a comprovação do 
cumprimento das obrigações trabalhistas. A norma de gestão 
de contratos previa mecanismo de fiscalização, com o gestor 
principal conferindo os comprovantes pagamentos de impostos, 
incidências fiscais e encargos previdenciários. A quantidade de 
ações existentes evidencia descumprimento desse papel. Desta 
maneira, ratificamos a manutenção desta Determinação." "m) 
Apurar os atos praticados, com a identificação dos agentes res-
ponsáveis, quanto à decisão discriminatória objeto da Ação Civil 
Pública 01312200800402000, que configura prática do ato ilíci-
to. Nesta ação, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, a 
CET foi condenada por adotar prática discriminatória contra os 
empregados que tinham ações contra a empresa. A indenização 
por dano moral coletivo, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que 
negou provimento ao recurso ordinário da CET. Foi interposto 
recurso de revisão, ainda não julgado". A CET entende "que 
esta Determinação encontra óbices de natureza fática que in-
viabilizam qualquer tentativa de apuração dos atos praticados, 
pois os dirigentes à época envolvidos não mais fazem parte do 
quadro de funcionários da CET, além do Sr. Roberto Salvador 
Scaringella, Diretor Presidente à época, já ter falecido. Ressaltou 
que a quantificação de eventuais prejuízos somente poderá ser 
concluída após o trânsito em julgado de todas as decisões judi-
ciais e seus respectivos desembolsos. Informou também que 
resta prejudicada em razão do tempo decorrido desde a data da 
emissão da referida deliberação (fl. 414)." A Auditoria conside-
rou "Descabida a alegação da Assessoria Jurídica da CET para 
eximir a Companhia da obrigação de apuração da responsabili-
dade. Ainda que tenha ocorrido o falecimento Sr. Roberto Sca-
ringella, a decisão administrativa foi ato colegiado da Diretoria 
(Resolução de Diretoria RD.PR 189/07). Com relação ao tempo 
decorrido, não foram apresentadas elementos comprobatórios 
para afastar a responsabilidade da CET pela apuração dos fatos 
que resultaram em prejuízos à companhia. Ante o exposto, rati-
ficamos a manutenção desta Determinação." "o) Elaborar nor-
mas para definição dos critérios de avaliação do risco das 
ações, a fim de que os valores contingenciados reflitam a real 
possibilidade de desembolso por parte da Estatal". Quantos aos 
critérios, a CET informou "que somente o advogado atuante na 
causa tem condição de aferir com uma avaliação mais ou me-
nos conservadora, de modo que, por esse enfoque, os critérios 
de classificação de risco assumem um caráter evidente e justifi-
cadamente subjetivo. Com respeito à definição dos valores con-
tingenciados, entende que a atuação do advogado 'é dificultada 
e obstada por ocorrências alheias à sua vontade'", visto que "a 
avaliação de risco de um dado processo não pode ser encarada 
como uma atividade cartesiana, necessariamente lógica, muito 
menos matemática". Conclui destacando que "já há uma sufi-
ciente definição de critérios de avaliação de riscos das ações 
judiciais (fls. 415/417)." De acordo com a Auditoria, "Observa-
-se contradição nos argumentos apresentados, vez que ao mes-
mo tempo em que se alega os aspectos subjetivos que dificul-
tam uma avaliação conservadora dos processos judiciais, 
conclui-se que existe suficiente definição de critérios. Na Audi-
toria realizada através do TC 1.169/12-85 verificou-se que 'não 
foi encontrada avaliação para a classificação do risco como 
provável, possível ou remoto. Nos autos analisados, há casos de 
sentença de improcedência, com perícia afastando as alegações 
do auto, que continua relacionado como provável'. Destacamos 
a existência em outros entes do setor público de manual de 
procedimentos com critérios objetivos, tal como a Advocacia 
Geral da União - AGU. Em face, ratificamos a manutenção desta 
Determinação." 3. MANIFESTAÇÃO DA AJCE, PFM E SG A As-
sessoria Jurídica de Controle Externo (fls. 473/476) opinou 
"pelo conhecimento do presente recurso, eis que atendidos 
seus requisitos regimentais. No que diz respeito ao mérito, nos-
so parecer converge pelo desprovimento deste, mantendo-se ir-
retocável o v. Acórdão de fls. 402/405". Por sua vez, a Procura-
doria da Fazenda Municipal (fls. 478/481), "convencida da 
pertinência e procedência dos argumentos trazidos pela recor-
rente, requer o conhecimento e provimento do recurso em exa-
me, para o fito de que a r. Decisão dessa E. Corte seja reforma-
da em parte, tornando-se, ao final, insubsistentes as 
determinações combatidas pelo recorrente". Por fim, a Secreta-
ria Geral (fls. 483/484vº), quanto à admissibilidade, conheceu 
do Recurso interposto, pois "encontra-se em condições de ser 
conhecido e processado, eis que presentes os requisitos estabe-
lecidos no art. 138 e seguintes do Regimento Interno. No méri-
to, os argumentos apresentados não reúnem condições de pro-
mover a reforma da decisão nos termos pretendidos pela 
interessada. Verifica-se que as determinações contestadas origi-
naram-se de recomendações que foram propostas pela Audito-
ria a partir do resultado dos exames efetuados no TC 1.169/12-
85, que acompanha o presente. Nesses exames, realizados em 
razão do expressivo valor provisionado nas Demonstrações 
Contábeis da empresa, a Especializada concluiu que os procedi-
mentos operacionais adotados na gestão das reclamações tra-
balhistas movidas em face da CET, tanto por seus próprios em-
pregados quanto por empregados de empresas contratadas, 
não são adequados. Sendo assim, não há como dispensar a 
empresa da adoção de providências necessárias para a correção 
das deficiências constatadas nas fiscalizações, como a indicada 
na letra 'o' do Acórdão; de igual forma, no que se refere à apu-
ração das responsabilidades indicadas nas letras 'j' e 'm' do 
Acordão, deve a CET, dentro de sua esfera de atribuições, adotar 
as medidas que se façam necessárias. Diante do exposto, opino 
pelo conhecimento do recurso, eis que presentes os requisitos 
de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento, pois as 
razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para 
alterar o que ficou decidido, mantendo-se na íntegra o v. Acór-
dão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos". É o 
relatório. Voto: Cuidam os autos da análise de recursos ordiná-
rios interpostos pela Companhia de Engenharia de Tráfego – 
CET em face das determinações constantes dos julgamentos 
das Contas da CET, Exercícios de 2010, 2011 e 2012. No julga-
mento ocorrido na Sessão Extraordinária 2.766ª, o Conselheiro 
Relator Roberto Braguim: "(...) Considerando as análises reali-

pela Origem não foram capazes de alterar as decisões proferi-
das, mantendo-se na íntegra os v. Acórdãos recorridos, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Diante do exposto, e com 
amparo nos pareceres da Assessoria Jurídica de Controle Exter-
no e da Secretaria Geral, cujas razões passam a integrar o pre-
sente voto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, visto que 
preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, DOU 
PROVIMENTO AOS RECURSOS, uma vez que a matéria é objeto 
do Julgamento do TC 2.280/2015, que cuida da análise das 
Contas da CET do exercício de 2014, julgadas pelo Pleno deste 
TCM em 22/05/2019, na Sessão Ordinária 3.040ª. Cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. É o voto. Participa-
ram do julgamento os Conselheiros Roberto Braguim – Revisor, 
Maurício Faria e Domingos Dissei. Presente o Procurador Chefe 
da Fazenda Carlos José Galvão. Plenário Conselheiro Paulo Pla-
net Buarque, 19 de junho de 2019. a) João Antonio – Presiden-
te; a) Edson Simões – Relator." 2) TC/001246/2012 – Recurso 
da Companhia de Engenharia de Tráfego interposto em face do 
V. Acórdão de 15/10/2014 – Relator Conselheiro Roberto Bra-
guim – Companhia de Engenharia de Tráfego – Balanço referen-
te ao exercício de 2011 (Apensados TC/000705/2012, 
TC/000707/2012, TC/000708/2012 e TC/001169/2012) ACÓR-
DÃO: "Vistos, relatados e discutidos estes autos, ora em grau de 
recurso, dos quais é Relator o Conselheiro Edson Simões. Acor-
dam os Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo, à unanimidade, de conformidade com o relatório e voto 
do Relator, em conhecer do recurso interposto, visto que foram 
preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, quanto ao méri-
to, em dar-lhe provimento, uma vez que a matéria é objeto do 
julgamento do processo TC/002280/2015, que cuida da análise 
das Contas da CET do exercício de 2014, julgadas pelo Pleno 
desta Corte de Contas em 22/05/2019, na Sessão Extraordinária 
3.040ª. Acordam, ademais, à unanimidade, em determinar, após 
cumpridas as formalidades legais, o arquivamento dos autos. 
Relatório: 1. INTRODUÇÃO Trata-se do Relatório Anual de Fisca-
lização da CET relativo ao Exercício Social de 2011 (fls. 20/135). 
Decorrido o julgamento das Contas do Exercício de 2011, o Ple-
no deste Tribunal expediu o Acórdão de fls. 402/405 (2.766ª 
Sessão Extraordinária), consignando a decisão unânime em: 
"(...) em aprovar as Demonstrações Contábeis apresentadas 
pela CET, referentes ao exercício financeiro de 2011. Acordam, 
ademais, à unanimidade, em expedir as seguintes determina-
ções à CET: a) Regularizar a situação dos valores a receber da 
Subprefeitura de Pinheiros, decorrentes da utilização de energia 
elétrica, no valor de R$ 31.066,62 (trinta e um mil, sessenta e 
seis reais e sessenta e dois centavos). b) Conciliar os saldos das 
contas 'A Compensar - INSS TADF', do Ativo, e 'INSS – TADF 
Reparcelamento', do Passivo, dos depósitos judiciais, a fim de 
verificar a necessidade de eventuais ajustes contábeis ou finan-
ceiros. c) Analisar os valores relacionados às compensações 
ocorridas em faturamentos da CET decorrentes do Termo de 
Amortização de Dívida Fiscal - INSS, que constam pendentes na 
contabilidade, para verificar a necessidade de eventuais ajustes 
contábeis ou financeiros. d) Finalizar o inventário físico iniciado 
em dezembro/2011, observando a necessidade de indicar: - Se 
anteriormente ao inventário iniciado em dezembro/2011, havia 
diferenças entre o saldo contábil dos bens do ativo imobilizado 
e o saldo constante no Sistema 'MT Patrimonial'. - Os eventuais 
ajustes contábeis decorrentes do resultado final do inventário. - 
Em relação aos bens de terceiros em poder da CET, as medidas 
adotadas quanto a eventuais divergências apuradas entre as 
quantidades inventariadas e as posições de controle dos respec-
tivos proprietários, em especial quanto à SMT, atentando para a 
necessidade ou não de autorização através de Resolução de Di-
retoria. - As medidas adotadas em relação aos bens considera-
dos inservíveis, demonstrando os tipos de bens e quantidades. 
e) Regularizar, em relação à São Paulo Turismo S.A. - SPTuris, a 
situação dos valores pendentes de pagamento. f) Avaliar as 
pendências existentes na conta 'Fornecedores Faturados' para 
verificar a necessidade de eventuais ajustes contábeis ou finan-
ceiros. g) Tomar as medidas necessárias, em conjunto com a 
SMT e a SPTrans, para aumentar a velocidade média dos ônibus 
nos corredores exclusivos, visando à melhoria do desempenho 
operacional no Sistema Municipal de Transporte Coletivo. h) 
Definir metas para os seguintes indicadores de desempenho: - 
Pessoas orientadas sob aspectos de segurança e educação do 
trânsito. - Tempo médio de permanência de ocorrências com 
ônibus na via. - Readequação de placas de orientação – POT. - 
Número de vítimas fatais em acidentes de trânsito. – Quantida-
de média de horas de treinamento. - Controle das Despesas. i) 
Que a CET proceda à efetiva fiscalização da execução dos con-
tratos, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhis-
tas, conforme previsto na lei, nos contratos e na norma interna. 
j) Apurar a responsabilidade funcional dos agentes que descum-
priram o dever de fiscalização, dando causa à responsabilização 
subsidiária da CET nas ações movidas por empregados terceiri-
zados. k) Avaliar se os procedimentos atuais relativos à segu-
rança e saúde de seus empregados são suficientes e adequados 
para a efetiva prevenção de acidentes, doenças ocupacionais, 
insalubridade nos locais de trabalho e para evitar condenações 
em razão dos danos causados. l) Adotar procedimento próprio 
para a demissão por justa causa, contemplando o direito do 
empregado se defender e indicando critérios objetivos para a 
sua configuração. m) Apurar os atos praticados, com a identifi-
cação dos agentes responsáveis, quanto à decisão discriminató-
ria objeto da Ação Civil Pública 01312200800402000, que con-
figura prática do ato ilícito. Nesta ação, ajuizada pelo Ministério 
Público do Trabalho, a CET foi condenada por adotar prática 
discriminatória contra os empregados que tinham ações contra 
a empresa. A indenização por dano moral coletivo, no valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi mantida pelo Tribunal 
Regional do Trabalho, que negou provimento ao recurso ordiná-
rio da CET. Foi interposto recurso de revisão, ainda não julgado. 
n) Aprimorar o método de alimentação do sistema que controla 
as ações trabalhistas, permitindo a extração de relatórios com 
maior confiabilidade e detalhamento. o) Elaborar normas para 
definição dos critérios de avaliação do risco das ações, a fim de 
que os valores contingenciados reflitam a real possibilidade de 
desembolso por parte da Estatal. p) Rever as competências para 
autorização de abertura de certame licitatório e contratação, 
em virtude do descumprimento do disposto nos artigos 38 da 
Lei Federal 8.666/93, 15, da Lei Municipal 13.278/02 e 6º, do 
Decreto Municipal 44.279/03. Presente o Procurador Chefe da 
Fazenda 'ad hoc' Guilherme Bueno de Camargo. Plenário Con-
selheiro Paulo Planet Buarque, 15 de outubro de 2014. Edson 
Simões – Presidente; Roberto Braguim – Relator; João Antonio 
– Revisor; Maurício Faria – Conselheiro; Domingos Dissei – Con-
selheiro." Oficiada, a CET apresentou Recurso Ordinário (fls. 
407/465), referente às Determinações presentes no Acórdão. 2. 
ANÁLISE DA AUDITORIA Ressaltou a Auditoria que, no recurso 
encaminhado pela Origem, a CET apresentou defesa apenas 
para as Determinações "j", "m" e "o". Após análise, a Audito-
ria concluiu (fls. 469/471) que: "Ante todo o exposto, concluí-
mos que as alegações apresentadas não eximem a CET da 
obrigação de apurar a responsabilidade dos agentes pelos atos 
praticados que deram origem aos prejuízos apurados. Portanto, 
ratificamos a manutenção das Determinações recorridas", con-
forme segue: "j) Apurar a responsabilidade funcional dos agen-
tes que descumpriram o dever de fiscalização, dando causa à 
responsabilização subsidiária da CET nas ações movidas por 
empregados terceirizados". A CET entende que "que da forma 
como proposta a Determinação, não se afigura medida justificá-
vel em razão do tema e da complexidade da problemática dis-
cutida. Aduz que o fenômeno da terceirização de serviços é uma 
realidade das entidades governamentais e os casos de respon-
sabilização subsidiária dos tomadores de serviço expressam um 
entendimento da justiça do trabalho com viés 'protecionista' 
em favor do trabalhador, e que o dever de fiscalização é exerci-
do pelos agentes públicos, dentro dos limites de suas atribui-

Documentação complementar CET julgado de 2009 (023985009)         SEI 7810.2019/0001161-4 / pg. 6

e050750
Realce

e050750
Realce

e050750
Realce



Documentação complementar sentenção RD CET (023985048)         SEI 7810.2019/0001161-4 / pg. 7



Documentação complementar sentenção RD CET (023985048)         SEI 7810.2019/0001161-4 / pg. 8



Documentação complementar sentenção RD CET (023985048)         SEI 7810.2019/0001161-4 / pg. 9



Documentação complementar sentenção RD CET (023985048)         SEI 7810.2019/0001161-4 / pg. 10



Documentação complementar sentenção RD CET (023985048)         SEI 7810.2019/0001161-4 / pg. 11



Documentação complementar sentenção RD CET (023985048)         SEI 7810.2019/0001161-4 / pg. 12



10/12/2019 SEI/PMSP - 022146861 - Informação

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24112016&i… 1/1

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO
Gabinete do Secretário

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone:

Informação SMUL/GAB Nº 022146861

São Paulo, 16 de outubro de 2019. 
 
URGENTÍSSIMO
 
SP-URBANISMO - PRE
Senhor Presidente,
 
 
Considerando a orientação do Conselho administra�vo em reunião de 10 de Outubro deste ano e a posterior
manifestação da PGM quanto ao procedimento que deverá ser adotado pela empresa na ação trabalhista ajuizada
contra a SP Urbanismo, recomendo dar prosseguimento a questão atendendo integralmente as orientações da PGM
 constantes no processo SEI nº 7810.2018/0000516-7
Sem mais,

 

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Chucre, Conselheiro(a), em 16/10/2019, às
17:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 022146861
e o código CRC FADE7404.

Referência: Processo nº 7810.2018/0000516-7 SEI nº 022146861
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DIRETORIA DE PARTICIPAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS - DPE 

 A Diretoria de Participação e Representação dos Empregados – DPE foi 
instituída pela Lei Municipal 10731/1989 e encontra amparo legal na 
Lei Orgânica do Município de São Paulo - Art. 83º - Inciso II, Na 
Constituição do Estado de São Paulo, nos artigos 115º, Inciso XXIII e 
288º, na Constituição Federal, art. 11º e no Estatuto da empresa em seu 
Art. 9º.  A Diretoria tem a prerrogativa, conforme os artigos 
mencionados anteriormente de promover os interesses 
profissionais, de assistência médica e previdenciária dos 
empregados, sempre que seja objeto de discussão e deliberação. 

 A DPE tem o dever de  alertar os diretores e a alta Administração para 
que não tomem decisões em relação aos  benefícios e direitos dos 
empregados que possam no futuro gerar passivo trabalhista e que 
possam reduzir a capacidade laboral da empresa frente as demandas 
de trabalhos. 

      Com esse propósito passa a explanar: 

 



 
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA 

 JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO NETO 

    TRT da 2ª Região no processo de nº 0003500-
41.2009.5.02.0014 

   Processo de execução nº 1000914-96.2018.5.02.0014 

 

    DECISÃO: 

 (i) reintegração e correspondentes verbas vencidas e 
vincendas;  

 (ii) diferenças salariais conforme plano de cargos e 
salários;  

  (iii) multa normativa. 



OBJETO DA AÇÃO 

 Trata de demissão de empregado em período de 
estabilidade, sem motivação ou processo disciplinar. 

 O empregado era membro do Conselho 
Representante dos Empregados (CRE), da então 
EMURB, à época da demissão. 

    

   Como reconhecimento de sua condição de estável a 
empresa pagou, à época de sua demissão, os salários 
do período de estabilidade. Tal ato comprovou o 
reconhecimento à condição de estável. 



PREVISÃO LEGAL  

     O CRE é instituído pela Lei Orgânica do 
Município art 83 

 
 I - participação de representantes dos servidores públicos e dos usuários 

nos órgãos diretivos, na forma da lei;  
 II - nas entidades da administração indireta, os órgãos de direção serão 

compostos por um colegiado, com a participação de, no mínimo, um 
diretor eleito entre os servidores e empregados públicos, na forma da lei, 
sem prejuízo da constituição de Comissão de Representantes, 
igualmente eleitos entre os mesmos  

 § 2º - Os servidores e os empregados públicos gozarão, na forma da lei, de 
estabilidade no cargo ou emprego desde o registro da 
candidatura para o exercício de cargo de representação sindical 
ou nos casos previstos no inciso II deste artigo, até 1 (um) ano 
após o término do mandato, se eleito, ainda que suplente, salvo 
se cometer falta grave definida em lei.  



SENTENÇA – Acórdão publicado em 12/11/2010 
SEI 78.102018-0000516-7 

Dois pontos foram julgados procedentes no processo: 
 
1 – A Evolução profissional na carreira (não cabe qq recurso)   
2 – A reintegração por demissão sem motivação 
 

Sentença: 
 

"a reintegração do reclamante ao quadro de funcionários da reclamada, na 
mesma função e com os mesmos benefícios anteriormente recebidos, em até 5 dias 
após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de 1% sobre 
o último salário do reclamante, com pagamento dos salários vencidos e vincendos, 
restando autorizada a dedução do valor recebido a título de verbas rescisórias e do valor 
percebido como indenização pelo período estabilitário; condenar a reclamada a pagar 
ao reclamante diferenças salariais correspondentes à evolução profissional 
vertical, estágio IV, degrau A, e as evoluções profissionais horizontais para os degraus 
B, C e D, com reflexos em trezenos salários, férias com 1/3 e FGTS e multa normativa 
referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2006/2008, cláusula 73ª, nos termos da 
fundamentação do voto da Relatora. Custas em reversão, pela reclamada, no importe de 
R$ 200,00 (duzentos reais), calculadas sobre o valor da condenação que arbitro em R$ 
10.000,00 (dez mil reais)” 



SENTENÇA – Acórdão publicado em 12/11/2010 
SEI 78.102018-0000516-7 

Assim dispõe o Acórdão: 
“De fato, o reclamante tomou posse neste Conselho, tendo ainda a ré 

reconhecido o direito à estabilidade provisória, conforme pode ser 
observado no documento de fls. 13. A estabilidade provisória vigora 
apenas e tão-somente enquanto perdurar a situação legal ou contratual 
que impeça a extinção do contrato sem justo motivo. In casu, o 
reclamante, enquanto membro do Conselho de Empregados, 
não poderia ser dispensado imotivadamente, pois é certo a 
necessidade de a Administração Pública, ainda que indireta, motivar a 
dispensa. O dever de motivação constitui requisito dos atos 
administrativos, o que implica, em última análise, no respeito ao 
princípio da moralidade e impessoalidade que deve reger todos os atos da 
Administração Pública.” 

“Assim, a obrigatoriedade da motivação do ato 
administrativo decorre não apenas da necessária demonstração 
de transparência de seus atos, como também, no âmbito federal, 
do disposto no artigo 3º da Lei 9874/99 e, no Estado de São 
Paulo, pelo artigo 111 da Constituição Estadual.” 



SENTENÇA – acórdão publicado em 12/11/2010 
SEI 78.102018-0000516-7 

 Nem se pode dizer que a EMURB não conhecia da necessidade de motivação à época 
da demissão do empregado . Nesse sentido, o próprio Acórdão cita: 

 
“Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "O princípio da motivação exige que a 

Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de sua decisões. 
Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço 
para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos 
vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as 
categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, 
porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da 
legalidade dos atos administrativos" (Direito Administrativo, pág. 82, 18ª 
edição, 2005, Editora Atlas). Especificamente quanto à dispensa dos servidores 
públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, leciona Gasparini que, 
embora eles não possuam estabilidade, "não podem ser livremente dispensados, ou 
desligados ao nuto dos dirigentes dessas organizações. Somente podem ser 
dispensados se ao motivar o desligamento existir uma razão de interesse 
público". É cediço, ainda, que a obrigatoriedade da motivação dos atos 
administrativos deu origem à teoria dos motivos determinantes, pela qual “só é 
válido o ato se os motivos enunciados efetivamente aconteceram. Desse modo, a 
menção de motivos falsos ou inexistentes vicia irremediavelmente o ato praticado, 
mesmo que não exigidos por lei" (Gasparini, op. cit., pág. 64)” 



DA SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA 

 Vale ressaltar que os processos referentes ao 
dever de motivação, foram sobrestatados  pelo 
STF em função do julgamento da ação dos 
Correios. (STF 589.998 ) 

 RE 589998 ED-AGR / PI  - “3. Assim sendo, diante do julgamento dos 
embargos de declaração e da fixação de tese em repercussão geral sobre o dever 
de motivação das dispensas realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT, a decisão de sobrestamento não mais subsiste.”  

 Contudo em 13/11/2018 o Ministro Luis Roberto 
Barroso, por ocasião do julgamento daquela ação 
de repercussão geral,  interrompeu o 
sobrestamento das ações . 

    Desta forma, todas as ações e voltaram a  prosseguir.  

 



DOS VALORES 

 Em 11/06/2018 o empregado (reclamante) 
solicitou a execução da ação, no valor total de  

 R$ 3.439.888,08, sendo:  

    data base do cálculo apresentado: 01/04/2018 

    Total devido ao reclamante R$ 2.977.486,78 

 

 A Empresa apresentou os cálculos  no valor total bruto de  
2.876.821,13  

 Sendo o total devido ao reclamante de R$ 2.482.106,46, 
apresentado em juízo em 07/10/2018. 

 



SENTENÇA DE EXECUÇÃO 

 Em 01/02/2019, o empregado concordou com os 
valores apresentados pela empresa e, diante 
disso o Juiz homologa: 
 

   “Tendo em vista a concordância expressa do autor quanto aos cálculos da 

reclamada, HOMOLOGO estes últimos por corretos, fixando o crédito do 
autor em R$ 2.986.387,59, sendo R$ 1.933.342,80 de valor principal para 
01/04/2018, contados a partir da data de distribuição (12/01/2009), valor 
sobre o qual haverá incidência de juros até pagamento total da execução 
(Lei 8.177/91).  

     A reclamada, ainda, deverá pagar o valor de sua cota parte no INSS, a 
saber, R$ 394.714,67, para 01/04/2018.” 

 

TAIS VALORES ERAM DATA BASE ABRIL DE 2018. 
 



ACORDO 

 Em 14/02/2019,  a juíza solicita o bloqueio das contas da 
SPURBANISMO, face a recusa dos bens oferecidos à 
penhora. 
 

 Diante da possibilidade de bloqueio das contas a empresa 
propõe, em 26/02/2019, a suspensão do prazo para que 
possa compor um  acordo entre as partes. 

 Após várias reuniões de negociação, as partes fecham um 
acordo com os seguintes termos (aprovado na DIE e CA): 
 

   A) Valor atualizado até 25/04/2019 de R$ 3.422.812,76; 

   B) O empregado renuncia o direito à reintegração, e 
   C) A empresa recolherá o INSS e IRRF parte empregado e 

INSS parte empregador. 



 A proposta de acordo não foi homologada face a cláusula  
inserida de descumprimento do Acordo, isso porque 
entende o Juiz que o acordo extingue o litígio.  

 Diante da decisão os pares solicitam audiência de 
conciliação, que fora realizada em 16/09/2019 momento 
em que as parte solicitam a retirada da cláusula 7ª. 



Dos cálculos e valores 

Valor homologado data base 01/04/2018   = R$ 2.876.821,11 
Valor acordado data base 01/04/2019         = R$ 3.422.812,76  
 
Acréscimo  no valor da divida de 1 ano         = R$   545.991,65 
(média mês –R$ 45.499,30) 
 
Se houver necessidade de formulação de  novo acordo, a empresa só 

nesses 6 meses terá que desembolsar a mais, aproximadamente, a 
quantia de R$ 272.995,82. 

 
  Qualquer discussão sobre esse assunto não retirará o 

dever de  Reintegração do empregado, e nem mesmo o 
dever de pagar a promoção – Essa discussão está 
encerrada. 



DECISÃO STF CORREÇÃO COM  IPCA-E 
RE 870.947 

 Ao julgar ação RE 870.947  Por maioria, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar o IPCA-E em 
correção monetária desde 2009 . 

  Estava em discussão na corte é se as ações que 
tramitaram e geraram precatórios entre março de 2009 e 
março de 2015 podem ser pagas usando a TR. Isso 
porque a Lei 11.960, de 2009, havia definido o índice 
como o correto e, em 2015, o Supremo determinou a 
aplicação do IPCA-E na correção das dívidas do poder 
público. 

 Ao menos desde 1992 o STF possui precedentes no 
sentido de que a TR não pode ser utilizada como 
índice de correção monetária 



 STF- RE 870.947  - CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS  
(decisão de 03/10/2019) - Voto 

     

    “O artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela 
lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 
segundo a remuneração oficial da caderneta de 
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida 
adequada a capturar a variação de preços da economia, 
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



STF RE 870947 - EMENTA 

 
  1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre 
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser 
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública 
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da 
isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de 
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o 
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, 
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que 
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda 
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se 
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 
inidônea a promover os fins a que se destina 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4723934
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4723934
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4723934


EXTENSÃO DA DECISÃO 

 ATÉ O MOMENTO A DECISÃO DO RE 870947 
NÃO ESTÁ ESTENDIDA PARA AS AÇÕES 
TRABALHISTA. 

 

 Mas é certo que as ações trabalhista tratam de direito 
à propriedade de salário.   

 Se tal entendimento for estendido aos processos 
trabalhistas o impacto em setembro de 2019 seria de 
próximo a 63,00% 



EVOLUÇÃO DO ACORDO 

R$ 2.876.821,11 
R$ 3.422.812,76 

R$ 3.745.686,52 R$ 3.798.223,03 
R$ 4.196.524,41 

R$ 6.848.211,67 

Valor homologado data 
base 01/04/2018   =  

Valor acordado data 
base 01/04/2019         =  

Salários, beneficios e 
encargos de abril 2019 a 
outubro 2019 c/ JUROS 

- TR 0% 

Salários, beneficios e 
encargos de novembro e 

dezembro 2019 

Salários, beneficios e 
encargos de janeiro e 

dezembro 2020 

CORREÇÃO DO IPCA -
E (SE FOR 

ESTENDIDO À TODOS 
OS PROCESSOS 

TRABALHISTA O 
ENTENDIMENTO DO 

STF PARA 
PRECATÓRIO 

CORREÇÃO DE SET/17 
A SETEMBRO 19  É DE 

63,1877% 

abr/18 abr/19 out/19 dez/19 dez/20 set/19 

VALOR TOTAL 



Evolução do caso 

O valor acordado em abril de 2019 foi de R$ 3.422812,76 refazer esse acordo 
significaria, de imediato o desembolso de mais 6 meses de salário e demais 
encargos, chegando próximo em outubro de 2019 a R$ 3.745.686,52. 
 
Em dezembro de 2019 esse valor aumenta e chega a R$ 3.873.136,76. 
 
Em dezembro de 2020 esse valor aumenta para mais de 4,1 milhão  (isso sem 
considerar o acréscimo da correção pelo IPCA de 2009 a 2017) 
 
Se o entendimento  do STF for estendido  aos processos trabalhistas e assim 
aplicado o índice do IPCA-E de 20017 a 2019 o valor, segundo especialistas ,  
terá um impacto de 63%. Portanto passa de 6,8 milões. 
  



CONDENAÇÃO DA DIRETORIA DA CET EM AÇÃO CIVIL 
PUBLICA  TJSP 

CONDENAÇÃO DA DIRETORIA DA CET EM AÇÃO CIVIL PUBLICA POR 
DELIBERAÇÃO DE DEMISSÃO QUE CAUSOU PASSIVO À EMPRESA 
ação 1036295-98-2016-8.26.0053 



DECISÃO DO TCM PARA APURAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE PELA PASSIVO  
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