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       SENTENÇA DO AUDITOR VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

PROCESSO:     TC–004539/989/15. 

ÓRGÃO:        Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 

S.A – EMDEC. 

MUNICÍPIO:     Campinas. 

RESPONSÁVEL:   Carlos José Barreiro, Diretor Presidente. 

ASSUNTO:       Balanço Geral do exercício de 2015. 

INSTRUÇÃO:     UR-10 Araras/ DSF-I. 

ADVOGADOS: Gisele Dias da Silva, OAB/SP nº 126.713; Fernanda 

Sartori M. Vieira, OAB/SP nº 335.548; José 

Augusto da Silva Junior, OAB/SP nº 293.094; 

Daniela Cristina Silva do Prado, OAB/SP nº 

231.138; Vitor Munhoz, OAB/SP nº 242.898. 

RELATÓRIO 

Em exame as contas do exercício de 2015 da 

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A – EMDEC. A 

Fiscalização apontou as seguintes ocorrências: 

4.1 - Fiscalização das Receitas: irregularidades 
comentadas nos itens 4.1.1 e 4.1.2; 

4.1.1 - Multas de Trânsito não recebidas: 

Arrecadação de multas de trânsito, representando 56,5% dos 

ingressos líquidos, é contabilizada pelo regime de caixa, 

denotando desobediência ao Princípio de Contabilidade da 

Competência; o Relatório dos Auditores Independentes - item 

15.4 – ressalvou tal tratamento contábil; ainda não foram 

reconhecidas contabilmente as receitas de multa de trânsito não 

cobradas (R$ 46.738.623,75 dos exercícios de 2011 a 2015), 

representando média de inadimplência de 16,3%; valores 

referentes aos exercícios de 2009 e 2010 encontram-se 

prescritos; houve determinação na sentença das contas de 2010 

para que se verificasse as medidas adotadas no sentido de haver 

tal Ativo; 

4.1.2 - Multas de Transportes não recebidas: 

também ainda não foram reconhecidas contabilmente as receitas de 

multas de transporte não cobradas relativas aos exercícios de 

2013 a 2015 - R$ 25.773.045,53; 

4.2 Despesa – formalização e conteúdo: 

impropriedades nos lançamentos, classificação e apropriação das 

despesas como apontado nos itens 4.2.1, 4.2.2, 5.1 e 15.4; 

4.2.1 - Despesa – Aplicação dos Recursos de 
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Multas de Trânsito: impossibilidade de a Fiscalização atestar o 

cumprimento do disposto no artigo 320 do Código de Trânsito 

Brasileiro – Lei 9.503/97 – em vista de: divergência de R$ 

2.747.303,21 no saldo inicial; aplicação a maior em R$ 

16.579.482,85 do que o valor arrecadado, representando 55,6% do 

prejuízo apurado pela Estatal no exercício; em que pese tal 

aplicação a maior, a conta corrente vinculada apresenta saldo 

em 31.12.15 (R$ 118.935,14); rateio de custos sem que fosse 

possível validar o percentual utilizado; impossibilidade de 

verificar os processos de despesa; 

4.2.2 - Despesa – Convênio de Transportes: 

perda também nesse recurso vinculado no valor de R$ 

15.227.469,00; 

5.1 - Registros Contábeis e Demonstrações 

Financeiras: inobservância dos ditames da Lei 6.404/1976 e dos 

princípios fundamentais de contabilidade (PFC), em vista do 

apontado nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 15.4, bem como pelas seguintes 

ocorrências: 

Impropriedades quanto aos investimentos em 

imóveis: não atualização dos valores; ainda não foi concluído 

levantamento da situação dos mesmos para sanar eventuais 

pendências de regularização da documentação; terreno penhorado 

por dívidas; não restou esclarecida a permanência do terreno da 

Gleba TA no imobilizado se o mesmo foi alienado; ausência de 

maiores esclarecimentos sore a matéria;  

Pendências com as permissionárias de transporte 

público: divergência de valores. Registros contábeis apontam R$ 

6.342.109,00 a favor e informa do Jurídico R$ 

308.758.328,73 contra; valores da nota explicativa 5 (R$ 

2.934.633,00) a menor do que o demonstrado na rubrica contábil 

de valores a receber (R$ 29.186.368,00); atualizações pela TR e 

UFIC (unidade fiscal do município) sem comprovação; possibilidade 

de multa de R$ 1.764.000,00 por descumprimento de obrigação junto 

à RFB; baixas de fornecedores, de pendências com estacionamento 

rotativo e de notas fiscais prescritas em Ajustes de Exercícios 

Anteriores, e não no resultado do próprio exercício, conforme 

relatório dos Auditores Independentes; 

5.2 - Orçamento – Autorização e Execução: 

resultado negativo de 28,94% (R$ 29.815.359,00) no exercício; 

perdas com a aplicação dos recursos de multa de trânsito – R$ 

16.579.482,85, item 4.2.1, II, b, - e no Convênio de 

Transportes - R$ 15.227.469,00, item 4.2.2 - somam R$ 

31.806.951,85, em função de frustração de arrecadação vinculada à 

Prefeitura. 

5.3 - Influência do Resultado do Exercício 
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sobre o Patrimônio Líquido: aumento do Patrimônio Líquido 

Negativo para R$ 115.172.246,00; 

5.3.1 - Evolução da Dívida: decréscimo de 18,59% 

no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo contra aumento 

de 18,12 % do Passivo Circulante; 

5.4 - Dos Índices de Liquidez e de 

Endividamento: permanece a situação de iliquidez da Companhia, 

com todos os índices de liquidez inferiores a 1,0; elevado o 

quociente de endividamento (2,62), assim como a negatividade do 

Patrimônio Líquido; ressalvas da Auditoria Independente quanto 

à ausência de atualização do valor dos bens e à contabilização 

em regime de caixa da arrecadação de multas trânsito, podendo 

afetar tais índices; 

8.3 - Execução Contratual: ocorrências no 

acompanhamento da execução da concessão de serviços públicos do 

Terminal Rodoviário de Campinas: 

Incidente ocorrido envolvendo usuário, com 

infringência a normas contratuais, sem que restasse esclarecido 

o desfecho de tal apuração; 

Solicitação de reparos na pista de rolamento 

pendente desde o ano de 2011, somente realizada em 2016, em 

condição precária de Operação „Tapa Buracos‟; 

Pesquisa de satisfação com baixo desempenho da 

Concessionária nos quesitos: escadas rolantes (68%); assentos 

(72%) e sistema de som (58%); 

9 - Ordem Cronológica de Pagamentos: falha de 

informação da Origem no controle simultâneo denotando 

inexistentes quebras da cronologia de quitação das obrigações; 

12.1 - Bens Patrimoniais: Diferença de R$ 

768.395,73 entre os controles do Setor (R$ 8.774.500,27) e o 

saldo de imobilizado registrado contabilmente (R$ 

9.542.896,00); 663 itens de bens não localizados, com valor de 

aquisição de R$ 1.716.540,82 – 19,6% do total de bens reportado 

pelo Setor, incluindo 01 caminhão, 01 caminhonete, equipamento 

de sinalização viária e controladores semafóricos; Possível 

inobservância aos Princípios da Transparência e da Evidenciação 

Contábil, bem como aos artigos 85, 89, 94 e 95 da Lei 4.320/64; 

13 - Livros e Registros: não constatamos a boa 

ordem dos livros e registros, dado o comentado nos itens 4.1.1, 

4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 12.1 e 15.4; 

15.2 - Conselho Fiscal: recomendação para ser 

observado prazo prescricional de 5 anos na cobrança das multas 
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de transporte às concessionárias operadoras do transporte 

público coletivo de Campinas; 

15.4 - Auditoria Independente: parecer 

conclui pela „opinião com ressalvas‟, quais sejam: Registros 

contábeis não computam o valor justo dos  bens, ainda mantidos 

pelo seu custo histórico; adoção do regime de caixa para o 

registro da arrecadação referente às multas de trânsito; baixa 

de fornecedores, de pendências de  estacionamento rotativo e de 

notas fiscais prescritas contabilizadas como Ajustes de 

Exercícios Anteriores em desacordo com resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade; 

Ainda, os Auditores Independentes: dão ênfase a 

não tributação de PIS e Cofins sobre a arrecadação de multas de 

trânsito; dão ênfase a possíveis perdas em demandas judiciais 

com empresas permissionárias do transporte coletivo municipal; 

consignam dever ser considerada a avaliação da continuidade 

operacional da Empresa em vista do Patrimônio Líquido Negativo, 

alto endividamento, deficiência de capital de giro e 

consequente incerteza quanto à capacidade operacional. 

15.5 - Controle Interno: O Sistema de 

Controle Interno ainda não foi instituído; o Responsável pelo 

Controle Interno acumula tal responsabilidade com o cargo de 

Chefe do Departamento de Contabilidade e a responsabilidade pelas 

demonstrações conta beis e financeiras; o relatório elaborado 

pelo Sistema de Controle Interno contraria, no entender da 

Fiscalização, o artigo 254 das Instruções 02/2008 e o artigo 

35, II da CE/89; no laudo não há nenhuma consideração ou menção 

quanto às possíveis falhas nos registros contábeis comentadas 

nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 12.1 e 15.4 

deste relatório, inclusive com ressalvas no parecer da Auditoria 

Independente. Nem aborda as ocorrências comentadas nos itens 

5.3, 5.3.1, 5.4 e 8.3; 

15.6 - Declaração de Informações Econômico-

Fiscais da Pessoa Jurídica: como comentado no tópico III do 

item 5.1 há possibilidade pagamento de multa (estimada em R$ 

1.764.000,00), pelo descumprimento de obrigação acessória junto 

à Receita Federal do Brasil, pela não entrega dessa declaração 

em exercícios anteriores; 

16 - Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 

Recomendações do Tribunal de Contas: descumprimento do artigo 

254 das Instruções 02/2008 na conformidade do apontado no item 

15.5. 

Após as notificações de praxe, a entidade 

apresentou suas justificativas, as quais foram acostadas no 

evento nº 35. Em pequena síntese, alegou que a EMDEC é 
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sociedade de  economia mista que possui a delegação do Poder 

Público Municipal para executar os serviços das atividades de 

fiscalização do trânsito, mas não possui a competência para 

exercer de fato o Poder de Polícia municipal. 

O regime de caixa é a forma admitida para 

escrituração de receitas que ainda não ingressaram efetivamente 

no patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Foi 

criado grupo interno constituído com a específica finalidade de 

realizar estudo aprofundado para a mudança do regime de 

contabilização das receitas, especialmente com o levantamento 

dos custos tributários envolvidos na operação, apresentando ao 

final plano de ação no exercício de 2017. 

Foi iniciada a cobrança através do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sendo que este 

mecanismo inovador do Poder Judiciário é uma provável solução 

para tal demanda, por se tratarem de dívidas que 

individualmente não apresentam valores expressivos, sendo que o 

acesso ao judiciário pela via ordinária, não demonstra a mesma 

vantajosidade em razão dos custos processuais. 

Conforme Resolução DENATRAN 638 de 30 de 

novembro de 2016 foi realizada a elucidação sobre os 

serviços/objetos que são considerados despesas públicas com 

sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, 

fiscalização e educação de trânsito, atividade essencialmente 

realizada pela EMDEC no município de Campinas 

Nos documentos de solicitação para fiscalização 

TC-895/026/14 – contas de 2014, há uma determinação para 

“conciliar os seguintes valores referentes à aplicação dos 

recursos vinculados de multa de trânsito informados quando da 

fiscalização in loco da PM Campinas com os dados do balancete 

de dez/14”. 

O balancete apresentado foi corretamente 

elaborado com observação de todos os aspectos legais, técnicos 

contábeis e representa adequadamente as informações ocorridas 

no exercício de 2014. 

Diante do novo quadro econômico nacional e com o 

agravamento e diminuição de receita da acionista majoritária, 

foi necessário optar pela supressão de valores orçamentários e 

postergar a execução do Convênio, resultando num repasse aquém 

de necessidades da EMDEC e serviços não poderiam ser cessados.  

Os imóveis encontram-se avaliados pelo custo, 

exceto, os terrenos do Parque Itália, Gleba 5F e Gleba TA –

Transportadora Americana.  

As tratativas com a RFB não avançaram, uma vez 
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que a proposta daquele órgão era trocar o terreno por dívidas 

do parcelamento com a exclusão dos benefícios da Lei nº 

11.941/09 concedidos à EMDEC, transformando desta forma, a 

venda em quase “doação” do imóvel para a União.  

Com relação ao terreno Gleba TA – Transportadora 

Americana, o valor escriturado na Demonstração em R$ 113.533,00 

refere-se ao terreno remanescente de 642 m2 onde está instalada 

a Estação de Tratamento de Água (ETA) pela Sanasa, terreno esse 

ainda de propriedade da EMDEC e não compondo a referida venda 

realizada, conforme informado equivocadamente ao Agente. 

Com relação à possível divergência entre a 

informação contida na contabilidade da EMDEC em relação às 

empresas permissionárias, informou que o registro de tais 

feitos na contabilidade utilizam como critério os ditames da 

legislação contábil ao passo que a informação da Gerência 

Jurídica limitou-se a informar o valor atualizado dos feitos. 

A falta de sistema de tecnologia da informação 

da Receita Federal impossibilitou que fosse atendida a 

informação para sistema público de escrituração digital – SPED 

CONTRIBUIÇÕES para o período de 2012 a 2015, a qual foi 

regularizada em 2016 com a correção do sistema, mas diante do 

atraso na entrega, foi constituída provisão para pagamento de 

multa que ainda não foi autorizada para pagamento.  

Com relação ao nível de insolvência que denota 

premente risco fiscal para a Administração Direta, informou que 

no decorrer dos exercícios, a Administração vem buscando 

adequar os repasses dos convênios firmados com a Prefeitura 

Municipal de Campinas nas atividades de trânsito e transporte 

às reais necessidades da Companhia para minimizarmos os 

desequilíbrios nas contas apuradas. Apesar do prejuízo apurado 

no exercício, há perspectiva de melhorarmos nos próximos 

exercícios e permitir a continuidade operacional da Empresa, 

face às ações que a companhia vem desenvolvendo a fim de 

equacionarmos a situação. 

A EMDEC procedeu a entrega da Declaração de 

Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica e efetuou o 

devido recolhimento da multa gerada pelo atraso na entrega. 

Pugnou pela regularidade das contas em exame. 

Encaminhado com vista ao d. Ministério Público 

de Contas, o processo não foi selecionado para análise 

específica, nos termos do Ato Normativo PGC 006/2014, publicado 

no DOE de 08/02/2014. 

É o relatório.  
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DECISÃO 

Em face das justificativas apresentadas, entendo 

que alguns apontamentos podem ser relevados, outros  alçados ao 

campo das recomendações, haja vista que se revestiram de 

caráter meramente formal. Dessa forma, deverá a entidade manter 

o Controle Interno atuante e elaborar as peças contábeis nos 

termos traçados pela Auditoria Independente.  

Por outro lado, restaram configuradas graves 

falhas capazes de macular as contas em exame. 

Conforme se depreende da instrução processual, o 

resultado do exercício revelou-se insatisfatório, apresentando 

grave déficit na ordem de R$ 29.815.359,00, equivalente a 

28,94% das receitas arrecadadas, fazendo aumentar a situação 

desfavorável do Patrimônio Líquido. Os fatos pioraram ainda 

todos os índices de liquidez da empresa e aumentou a sua 

dependência de terceiros, demonstrando que a estatal não dispõe 

de recursos para saldar suas dívidas, com premente risco 

fiscal.  

As falhas são graves e não permitem um 

julgamento no sentido da regularidade das contas. A EMDEC 

passou a representar um risco aos cofres municipais que, em 

última análise, é quem responderá por eventuais 

responsabilidades para com os terceiros. 

Outra grave impropriedade consistiu na 

impossibilidade de a Fiscalização analisar a documentação da 

despesa a fim de aferir a conformidade com o art. 320 do Código 

de Trânsito Brasileiro. 

Segundo o art. 320, caput, da Lei Federal nº 

9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), as receitas 

arrecadadas com as multas de trânsito devem ser aplicadas, 

exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de 

campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. 

Por sua vez, a aplicação dos recursos em 

despesas estranhas às matérias autorizadas enseja desvio de 

finalidade, uma vez que estará o gestor público dando destino 

diverso a verbas públicas vinculadas legalmente. 

No presente caso, a Fiscalização comunica que 

não lhe fora disponibilizado o material específico no momento 

da inspeção in loco. Em razão da negativa, não teve acesso à 

documentação correspondente, impossibilitando-a de atestar a 

regularidade dos gastos.   

As circunstâncias denotam clara afronta ao 

caput, inciso I e § 1º do art. 25 da Lei Complementar Estadual 

nº 709/93, sujeitando-se o responsável às cominações legais. 
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As justificativas apresentadas não foram aptas 

para suprir as impropriedades, haja vista que a origem  se 

contentou em narrar que o DENATRAN editou resolução a fim de 

regulamentar as despesas elegíveis para tal fim, mas nada 

provou sobre o cumprimento das regras pela EMDEC. 

Corrobora para o juízo de irregularidade os 

desajustes detectados no controle dos bens patrimoniais, 

mormente no que tange a não localização de 663 itens, com valor 

de aquisição na soma de R$ 1.716.540,82, correspondendo a 19,6% 

do total de bens reportado pelo Setor, incluindo 01 caminhão, 

01 caminhonete, equipamento de sinalização viária e controladores 

semafóricos. 

Ante o exposto e, nos termos do que dispõe a 

Constituição Federal, art. 73, § 4º c/c a Resolução n° 3/2012 

deste Tribunal, JULGO IRREGULARES as contas em exame, conforme 

artigo 33, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 

709/93, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos 

incisos XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal.  

Sem prejuízo, recomendo à atual gestão para 

diligenciar a fim de sanar as falhas detectadas nos registros 

contábeis e controle interno, bem como nos itens que ensejaram 

a reprovação das contas em exame.  

Por fim, esclareço que, por se tratar de 

procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 

1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser 

obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. 

Publique-se por extrato. 

1. Ao Cartório para: 

a-) aguardar o decurso do prazo recursal e 

certificar; 

b-) oficiar à Prefeitura e à Câmara Municipal, 

nos termos dos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93; 

2. Após, ao Arquivo. 

C.A., 15 de março de 2017. 

 

 VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

             AUDITOR 
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EXTRATO DE SENTENÇA 

PROCESSO:     TC–004539/989/15. 

ÓRGÃO:        Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 

S.A – EMDEC. 

MUNICÍPIO:     Campinas. 

RESPONSÁVEL:   Carlos José Barreiro, Diretor Presidente. 

ASSUNTO:       Balanço Geral do exercício de 2015. 

INSTRUÇÃO:     UR-10 Araras/ DSF-I. 

ADVOGADOS: Gisele Dias da Silva, OAB/SP nº 126.713; Fernanda 

Sartori M. Vieira, OAB/SP nº 335.548; José 

Augusto da Silva Junior, OAB/SP nº 293.094; 

Daniela Cristina Silva do Prado, OAB/SP nº 

231.138; Vitor Munhoz, OAB/SP nº 242.898. 

 

EXTRATO: Ante o exposto e, nos termos do que dispõe a 

Constituição Federal, art. 73, § 4º c/c a Resolução n° 3/2012 

deste Tribunal, JULGO IRREGULARES as contas em exame, conforme 

artigo 33, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 

709/93, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos 

incisos XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal. Sem 

prejuízo, recomendo à atual gestão para diligenciar a fim de 

sanar as falhas detectadas nos registros contábeis e controle 

interno, bem como nos itens que ensejaram a reprovação das 

contas em exame. Por fim, esclareço que, por se tratar de 

procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 

1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser 

obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. Publique-se.    

C.A., 15 de março de 2017. 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

  AUDITOR 
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