ATOS DO PLENÁRIO

Atos do Plenário

Classificação: Pedido de Reexame

Trata-se de expediente autuado como pedido de reexame, pelo Sr. Mário Sérgio Lubiana, ex-Prefeito Municipal
de Nova Venécia, em face do Acórdão TC 669/2018 – Segunda Câmara, proferido nos autos do TC 7946/2015,
relativo a Representação sobre fatos ocorridos no exercício de 2013, posteriormente convertida em Tomada de
Contas Especial, no qual foram julgadas irregulares as
contas do responsável, condenando-o ao ressarcimento
de valores, bem como pagamento de multa, em razão
das irregularidades “Recebimento de diárias em duplicidade e Ausência de motivação para recebimento de diárias”, nos seguintes termos:

UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia

1. ACÓRDÃO

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 00075/2019-1 - PLENÁRIO
Processos: 07667/2018-2, 07946/2015-4

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Interessado: GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAUJO, IDAULIO BONOMO, JOSE TEODORO DE ABREU

Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43)

SESSÕES

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 669/2018 – SEGUNDA CÂMARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – EXERCÍCIO DE 2013 – PAGAMENTO DE DIÁRIAS SEM MOTIVAÇÃO – CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS – RESSARCIMENTO – FASE
PRÉVIA – CIÊNCIA

Terças-feiras às 14 horas

Recorrente: MARIO SERGIO LUBIANA

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

1.1. JULGAR IRREGULARES as Contas do Sr. Mário Sérgio
Lubiana – Prefeito Municipal, no exercício de 2013, em
razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1 e 3.3 da
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), no valor de R$ 8.915,40 (equivalente
a 3.742,82 VRTE);
1.2. APLICAR MULTA pecuniária no valor R$ 3.000,00
(três mil reais) nos termos do artigo 135, III da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, III do Regimento Interno deste Tribunal.
Submeti o feito ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC), prolatou-se a Instrução Técnica
de Recurso 372/2018, a qual se manifestou pelo conheTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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cimento da peça como recurso de reconsideração, em
atenção ao princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas e, no mérito, pelo provimento parcial
para afastar a irregularidade referente ao pagamento de
duplicidade, bem como reduzir os valores a serem ressarcidos no item restante.

do o recurso errôneo pelo pertinente, desde que preenchidos os requisitos processuais e respeitado o prazo de
interposição do recurso cabível, conforme dispõe o art.
399 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas encampou as razões tecidas pelo NRC, nos termos
do Parecer do Ministério Público de Contas 29/2019-1.

Destacam-se os requisitos genéricos constantes dos artigos 153 e 162 e os específicos impostos pelos artigos 164
e 165, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:

II FUNDAMENTOS

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:

II.1 ADMISSIBILIDADE

I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Conforme salientou a equipe técnica, o instrumento utilizado como pedido de reexame não é adequado à hipótese nos autos, haja vista o disposto no caput do art.
164, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março
de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado),
a saber:
Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
Isso porque os autos originais foram convertidos em tomada de constas especial, haja vista a imputação de ressarcimento de valores, sendo, portanto, o recurso de reconsideração o instrumento adequado para o caso.
Todavia, em observância dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, tem-se aproveita-

II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:

pressupostos de legitimidade e tempestividade.
[...]
Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a
execução das decisões.
Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e específicos – art. 405, caput e parágrafos 1º e 2º –, senão vejamos:
Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:

I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;

I - ser interposto por escrito;

II - o pedido for juridicamente impossível;

III - conter a qualificação indispensável à identificação do
recorrente;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
www.tce.es.gov.br

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;

I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;

VI - conter os documentos que o instruirão, quando for
o caso.

II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;

Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.

Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;
V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.
Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:
I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 405. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e
por escrito.
§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos
pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.
No caso dos autos, tendo em vista que o prazo para interposição do Recurso de Reconsideração é de trinta
dias, nos termos do artigo 405, § 2º, do Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução TC 261, de 04 de
junho de 2013), sua apresentação em 20/09/2018 o torna TEMPESTIVO, atendendo assim às hipóteses de cabimento, tempestividade – já que observado o prazo de 30
(trinta) dias – e legitimidade – pois formulado pela parte
condenada pela decisão recorrida.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualificação dos recorrentes, os fundamentos de fato e de direiwww.tce.es.gov.br

to e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos,
além de estar suficientemente instruída, cumprindo, por
isso, os pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, acompanho o entendimento técnico e ministerial, CONHEÇO do Recurso oposto, recebendo-o como Recurso de Reconsideração, cujo
efeito suspensivo é automaticamente derivado.
II.2 MÉRITO
Preliminarmente insta notar que, ao Sr. Mário Sérgio Lubiana, fora conferida a oportunidade de recompor o erário em 30 (trinta) dias, a fim de obter o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas, porém, o ora
recorrente renunciou o exercício desse direito nos termos da Comunicação Diversa 232/2018-1, do Processo
TC 7946/2015 para apresentar o presente recurso.
As razões recursais assim se apresentaram:
3 – Das razões para reforma da decisão
3.1 - Recebimento de diárias em duplicidade (item 2 da
ITI 1675/2015)
Quanto ao referido item foi informado em sua defesa/
justificativa que o valor foi imediatamente ressarcido,
contudo por um lapso não foi anexado à mesma, o que
fazemos nesse momento conforme doc. 01, sendo que a
devolução da diária recebida em duplicidade no valor de
R$ 1.905,00 ocorreu em 27/07/2015, por meio da Nota
de Arrecadação nº 1526, devendo o presente irregularidade ser afastado.
3.3 Ausência de motivação para recebimento de diárias
(item 4 da ITI 1675/2015)
Em sede de apresentação de defesa/justificativas foram
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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carreados documentos comprovando que todas as diárias foram realizadas, contudo por falta de data nas fotos foram consideradas como ausente de motivação suficiente.
Insta salientar que, conforme argumentado pela autora
da ITC, em razão da previsão legal, considerar-se-á qualquer documento válido que comprove a presença do defendente no local/evento e na data informada para o recebimento.
Dessa forma, podemos verificar que para comprovação
das diárias foram juntados, declaração do chefe de gabinete, fotos com informação de datas, notícias vinculadas, ou seja, diversos são os documentos que comprovam a presença do defendente e que a alegação de ausência de data nas fotos não é argumento plausível para
descaracterizar a mesma, e todos os documentos acostado a prestação de contas da referida diária.
Contudo, tendo sido mantidas o recebimento de algumas diárias como irregulares, passaremos a demonstrar
novamente a realização das diárias e sua comprovação.
Processo: 398423/13
23/02/2013 – Deslocamento ao Município de Vitória
Conforme se verifica do Boletim de Diária assinado pelo
Chefe de Gabinete, juntamente com o Defendente, constante do Processo 398423/13, existe comprovação da realização da diária, com horário de partida e de chegada,
bem como a natureza da viagem executada em prol do
Município de Nova Venécia, que neste caso foi a participação de solenidade do governo do Estado, tendo inclusive de forma acessória, documento constante às fls. 44
do processo nº 398423/2013 com foto e informação do
motivo e o dia da viagem de acordo com as fls. 01 e 02

do doc.02, ou seja, a fl.01 contém o Boletim de Diárias e
a fl. 02 a foto com a data da realização da vagem, ou seja, 23/02/2013.

da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser inserido a referida data.

Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser inserido a referida data.

07/5/13 (e não 06/05/13, conforme consta da Tabela
da ITC), Vitória - Reunião na Casa Civil

Processo n° 407546/13
06/05/13 Vitória – Deslocamento para Audiência com
o Governador
Da mesma forma, conforme se verifica do Boletim de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, juntamente com
o Defendente, constante do Processo 407546/13, existe comprovação da realização da diária, com horário de
partida e de chegada, bem como a natureza da viagem
realizada em prol do Município de Nova Venécia, que
neste caso foi uma audiência com o Governador do Estado do Espirito Santo sobre a liminar do incentivo fiscal,
tendo inclusive de forma acessória, documento constante às fls. 36 do processo nº 407546/13 com foto e informação do motivo e o dia da viagem de acordo com as
fls. 03 e 05 do doc.02, ou seja, a fl.03 contém o Boletim
e fl. 05 a foto.
Registramos que para que não haja alteração de documentos já constantes dos autos, por um equívoco, as datas nas fotos – fls. 04 e 05 do doc. 02 -estão invertidas,
ou seja, a foto fl. 04 que consta a data de 07/05/2013, refere-se a diária do dia 06 – audiência com o Governador e a foto fl. 04 refere-se a diária do dia 07/05/2013 – Reunião na Casa Civil com representantes da OAB, CDL e STR
de Vila Pavão e Vila Valério.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
www.tce.es.gov.br

Inicialmente importante salientar que referida diária foi
realizada no dia 07/05/2013 e não dia 06/05/2013, e que
também consta do Boletim de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, fl. 03 do doc. 02, juntamente com o Defendente, constante do Processo 407546/13, comprovando a realização da diária, com horário de partida e
de chegada, bem como a natureza da viagem executado em prol do Município de Nova Venécia, que neste caso foi Reunião na Casa Civil com representantes da OAB,
CDL, STR de Vila Valério e Vila Pavão, tendo também de
forma acessória, documento constante às fls. 37 do processo nº 407546/13 com foto e informação do motivo da
viagem, de acordo com as fls. 03 e 04 do doc.02, ou seja,
a fl.03 contém o Boletim e fl. 04 a foto.
Registramos que para que não haja alteração de documentos já constantes dos autos, por um equívoco, as datas nas fotos – fls. 04 e 05 do doc. 02 - estão invertidas,
ou seja, a foto fl. 04 que consta a data de 07/05/2013, refere-se a diária do dia 06 – audiência com o Governador e a foto fl. 04 refere-se a diária do dia 07/05/2013 – Reunião na Casa Civil com representantes da OAB, CDL e STR
de Vila Valério e Vila Pavão.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser inserido a referida data.
Processo n° 409542/13
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

7

ATOS DO PLENÁRIO

8 a 10/7/13 – Deslocamento à Brasília para Participação
de evento em defesa dos municípios e reunião no Ministério da Agricultura.
Enorme foi a surpresa do defendente quando teve referida diária considerada como injustificada pela “foto não
possuir data que identifique a qual momento temporal
ela pertence, nem está acompanhada de qualquer outra
documentação que comprove sua temporariedade” pois
mais uma vez além, de constar do Boletim de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, juntamente com o Defendente, constante do Processo 409542/13 comprovando
a realização da diária, com horário de partida e de chegada, bem como a natureza da viagem em prol do Município de Nova Venécia, que neste caso foi a participação do Defendente na XVI Marcha à Brasília em defesa
dos Municípios, tendo também de forma acessória, documento constante às fls. 57 do processo nº 409542/13
com fotos e informações do motivo da viagem e a data
da sua realização, fls. 06 Boletim de Diárias e 07 duas fotos do doc. 02, sendo a do plano superior em audiência
no Ministério da Agricultura e a do plano inferior no Plenário da Câmara dos Deputados ao lado do Deputado
Federal Jorge Silva. Insta salientar inda que maior foi a
surpresa do defendente na manutenção da irregularidade desta Diária, pois junto à defesa/justificativa inicial já
haviam sido juntados as passagens aéreas comprovando
ida no dia 08/07/2013 e retorno dia 10/07/2018, em nome do defendente, e que em se tratando passagens aéreas de cunho personalíssimo, torna-se impossível que o
mesmo não tenha se deslocado à Brasília entre os dias
08 e 10/07, doc. 03, onde consta, inclusive, o comprovante de embarque.
No link a seguir - https://www.cnm.org.br/institucional/

marcha_a_brasilia - se constata a realização da XVI Marcha dos Prefeitos ocorrida em Brasília entre os dias 08 e
11/07/2013, sendo que o responsável permaneceu apenas até o dia 10, conforme os bilhetes de embarque em
anexo, doc. 03.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser inserido a referida data.
Processo n° 414484/13
13/9/13 Deslocamento ao Município de São Gabriel da
Palha para
Inauguração da FINDES
Da mesma forma, conforme se verifica do Boletim de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, juntamente com o
Defendente, constante do Processo 414484/13, fl. 08 do
doc. 02 em anexo, existe comprovação da realização da
diária, com horário de partida e de chegada, bem como
a natureza da viagem realizada em prol do Município de
Nova Venécia, que neste caso foi acompanhamento de
solenidade com o Governador do Estado em comemoração aos 50 anos da COABRIEL e inauguração da Agência de Desenvolvimento do Sistema Findes, tendo inclusive de forma acessória, documento constante às fls. 70
do processo nº 414484/13 com foto com outras autoridades e o Governador e a informação do objetivo da viagem e o dia de sua realização, bem como notícia veiculada na internet no dia 13/09/2013 com a referida foto,
conforme fls. 69 do processo nº 414484/13 e fls. 09 a 13
do doc. 02.
No link a seguir - http://prefeituradeaguiabranca.es.gov.
br/noticia/ler/8351/prefeita- representantes-de-aguiawww.tce.es.gov.br

-branca-participam-de-solenidade-deinauguracaoem-sao-gabriel-da-palha - publicado pela Prefeitura de
Municipal de Águia Branca – ES, consta matéria do referido evento, inclusive a imagem 8 mostra uma foto do
Senhor Mário Sérgio Lubiana entre as então Prefeitas de
Águia Branca, Senhora Ana Maria Carletti e Raquel Lessa
de São Gabriel da Palha - ES.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser inserido a referida data.
Processo n° 416797/13
20/11/13 Deslocamento ao Município de Linhares para
Reunião com o Secretário Estadual da Saúde
Não querendo ser repetitivo, mas buscando a verdade
dos fatos, mais uma vez, conforme se verifica do Boletim
de Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, fl. 13 do doc.
02, juntamente com o Defendente, constante do Processo 416797/13, existe comprovação da realização da diária, com horário de partida e de chegada, bem como a
natureza da viagem em prol do Município de Nova Venécia, que neste caso foi a participação em reunião com
o Secretário de Estado de Saúde e prefeitos Municipais
da Região Norte, no município de Linhares, tendo inclusive de forma acessória, documento constante às fls. 37
do processo nº 416797/13 com foto, fl. 14 do doc. 02 e
informação do objetivo da viagem e o dia de sua realização.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser inserido a referida data.
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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9/12/13 Deslocamento ao Município de Vitória para
Reunião na Rede Gazeta com o Secretário Estadual de
Esportes
Por fim em relação ao deslocamento para Reunião na Rede Gazeta com o Secretário Estadual de Esportes, importante salientar que conforme se verifica do Boletim de
Diária assinado pelo Chefe de Gabinete, fl. 13 do doc. 02,
juntamente com o Defendente, constante do Processo
416797/13, existe comprovação da realização da diária,
com horário de partida e de chegada, bem como a motivação para a viagem em prol do Município de Nova Venécia, que neste caso foi a participação em reunião com
o renomado e conhecido Jornalista JANC, na Sede da rede Gazeta para tratar dos preparativos da Copa A gazetinha cuja finais aconteceriam em Nova Venécia entre os
dias 04 e 11 de janeiro de 2014, conforme link http://
sitebarra.com.br/2013/09/nova-venecia-copa-a-gazetinha-temmais- uma-rodada-neste-final-de-semana.html,
tendo inclusive de forma acessória, documento constante às fls. 41 do processo nº 416797/13 com foto e informação do objetivo da viagem e o dia de sua realização,
fls. 13 e 15 do doc. 02 em anexo. Sendo a foto no plano
superior na Rede Gazeta e no plano inferior com aproveitamento da viagem para tratar na ESESP – Escola de Serviço Público do Espírito Santo de cursos de capacitação
para o município de Nova Venécia.
Registre-se que a data é inserida acima da foto e consta
da prestação de contas, uma vez que na própria foto em
virtude do equipamento utilizado não havia como ser inserido a referida data.
Dessa forma, Senhor Conselheiro, respeitosamente, resta comprovado que o recebimento das diárias contestadas pela área técnica desta Corte sobre as quais se dese-

ja o ressarcimento, uma vez documentado e comprovado que o responsável efetivamente as realizou em prol
do município de Nova Venécia, representaria um inegável enriquecimento sem causa do município, pois, este
teria sido beneficiado com o deslocamento do seu gestor
na forma de seu representante legal e além disso ainda
teria ressarcido os valores que lhe entregou como forma
de contraprestação pelos serviços prestados.
Lado outro, a afirmativa da ITC de que as fotos apresentadas não possuem data não se sustenta, pois, conforme
se observa do documento 02 anexo a este Pedido de Reexame, todas elas tem apostos na parte superior a data a que se referem e identificação de forma legível da
imagem do Senhor Mário Sérgio Lubiana participante do
compromisso como Prefeito do Município, além de algumas ainda ser possível comprovar a realização do evento
por meio de links que vinculam ao evento.
Por último, Senhor Conselheiro, há de se considerar que
o Senhor Mário Sérgio Lubiana é um homem íntegro, de
patrimônio razoável, que não responde nesta Corte nenhum processo no qual se fale em desvio ou malversação de recursos públicos e que não sujaria a sua reputação para recebimento de diárias não realizadas em valores irrisórios perante o patrimônio pessoal que possui.
Ressalte-se ainda que todas as diárias cumpriram o que
determina a legislação local à época a respeito da prestação de contas, ou seja, foi devidamente apresentado
o Boletim de Diárias e fotos comprovando a sua presença no local ao qual se deslocou, devendo ser levado em
consideração ainda que nem todos os lugares é possível
pedir e receber declaração de presença, conforme parece querer a área técnica, seja pela impossibilidade como
na Marcha dos Prefeitos realizada em Brasília pela quanwww.tce.es.gov.br

tidade de pessoas presentes ou em audiências como a
ocorrida na Casa Civil em 07/05/2013.
Também importante registrar que o Senhor Mário Sérgio Lubiana possui lastro financeiro para que se quisesse ter efetuado o ressarcimento dos valores indicados na
ITC como diárias recebidas sem comprovação, no entanto, tal ressarcimento significaria uma assunção de culpa
que o mesmo não tem e não assumirá, haja vista não
ter cometido nenhum ato ilegal ou danoso aos cofres do
município, mas, tão somente recebeu como diária efetivamente feita o valor que lhe é devido pelas viagens realizadas.
A ITR 372/2018 opina pelo afastamento da irregularidade atinente ao recebimento de diárias em duplicidade, tendo em vista a nova documentação comprovante
do recolhimento aos cofres públicos municipais no valor de R$ 1.905,00 (mil novecentos e cinco reais) conforme Nota de Arrecadação 1526/2015 (Peça Complementar 18303/2018-1), posicionamento esse que corroboro.
No que tange ao item de condenação referente ao ressarcimento de valores em razão da ausência de motivação para recebimento de diárias, faço notar que os ressarcimentos mantidos foram apenas os que não se comprovaram por outros meios de prova convincentes, tendo sido levado em consideração que a legislação do município é omissa quanto à forma da prestação de contas
de diárias concedidas.
O recorrente apresentou novamente suas justificativas
em cada processo administrativo.
Tendo em vista que a lei municipal não prevê a forma
exata da prestação de contas de diárias, entendo que,
mediante apresentação de outros meios para comproTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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var o interesse no pagamento da diária (passagem aérea,
matéria publicada em mídia virtual), os gastos serão considerados pertinentes e, portanto, afastados os valores a
serem ressarcidos (Processo 409542/13 - viagem ida/volta de Vitória a Brasília no período de 08 a 10/07/2013;
Processo 414484/13 - viagem São Gabriel da Palha no dia
13/09/2013).
Todavia, quando pretende-se comprovar a despesa apenas pela apresentação de fotografias desprovidas de informações que atestem o momento em que foram tiradas, não serão consideradas, pois não se constituem prova cabal da motivação do gasto, pois neste contexto são
documentos auto declaratórios.
Por esta razão, entendo que a irregularidade de ausência
de motivação no recebimento de diárias deva ser mantida, por subsistirem as irregularidades apontadas nos Processos 418040/13, 401499/13 e 407546/13, resultando,
porém, em novo cálculo no valor a ser ressarcido de R$
3.175,00 (três mil, cento e setenta e cinco reais), em conformidade com o opinamento técnico e ministerial.
Tendo em vista a previsão contida no art. 407, da Resolução 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), abaixo
transcrito, entendo que deva ser concedido novo prazo
ao recorrente para recolhimento dos valores e possibilidade de julgamento pela regularidade com ressalvas de
suas contas.
Art. 407. Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé
do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente. Parágrafo
único. Efetuado o recolhimento tempestivo do débito, o
Tribunal dará provimento ao recurso e julgará as contas

regulares com ressalva, dando quitação ao responsável.

equivalente a 1.332,91 VRTE;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.4. NOTIFICAR o responsável Sr. Mário Sérgio Lubiana,
advertindo o mesmo para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, recolha a importância devida, alertando-o que nos
termos do art. 157, §§ 3º e 4º, e art. 407 caput e parágrafo único, todos do RITCEES, a liquidação tempestiva do
débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares
com ressalva e dará quitação ao responsável;

Conselheiro relator

1.5. DAR CIÊNCIA ao recorrente do teor da decisão;

1. DELIBERAÇÃO:

1.6. Após, ENCAMINHAR os autos ao setor competente
para correção da autuação do processo;

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o parcialmente o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER o expediente como Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Sr. Mário Sérgio Lubiana, em
face do Acórdão TC 669/2018 – Segunda Câmara, proferido nos autos do TC 7946/2015;
1.2. ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS,
nos termos acima delineados, afastando a irregularidade
referente ao recebimento de diárias em duplicidade e
a irregularidade de ausência de motivação para recebimento de diárias nos processos administrativos Processo
409542/13 - viagem ida/volta de Vitória a Brasília no período de 08 a 10/07/2013; Processo 414484/13 - viagem
São Gabriel da Palha no dia 13/09/2013) e mantendo a irregularidade de ausência de motivação para recebimento de diárias nos processos administrativos 418040/13,
401499/13 e 407546/13;
1.3. MANTER RESSARCIMENTO correspondente no valor
de R$ 3.175,00 (três mil cento e setenta e cinco reais)
www.tce.es.gov.br

1.7. RETORNAR os autos à conclusão, após cumprido o
prazo com ou sem comprovação de ressarcimento ao
erário.
2. Por maioria. Vencido parcialmente o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou a
área técnica, pelo provimento parcial.
3. Data da Sessão: 29/01/2019 – 1ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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Decisão 00113/2019-1 - PLENÁRIO
Processo: 08046/2017-8

le Externo e Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios) constatou a necessidade de envio de documentação complementar
(Manifestação Técnica 00317/2018-8 e Decisão Segex 00229/2018-8 – peças 25 e 27).

UG: SEAMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Após o envio e juntada da documentação pertinente, os autos retornaram a SecexMeios para prosseguimento da instrução
processual, onde foram prolatadas manifestações divergentes, conforme assinalado pelo Secretário da unidade no Despacho
64360/2018-7, ensejando a remessa do feito à análise do relator em cumprimento ao art. 47, §2º, da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013 (Regimento Interno), in verbis:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Art. 47. [...]

Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ALADIM FERNANDO CERQUEIRA)
Responsável : INSTITUTO PORTAS ABERTAS, AIDCE DE FATIMA TAPIAS OLIVEIRA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – SECRETARIA
DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA – EXERCÍCIO 2017 – CITAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e encaminhada por meio do OF/SEAMA/GS/
Nº312/2017, subscrito pelo senhor Aladim Fernando Cerqueira, secretário titular da Pasta.
A Tomada de Contas foi instaurada com vistas a identificar
os responsáveis e a apurar o dano decorrente da não comprovação da correta aplicação dos recursos estaduais repassados ao Instituto Portas Abertas (IPA) por meio do Convênio
001/2003, que pretendia a ampliação da qualidade e eficácia
da gestão de recursos hídricos nas Bacias Hidrográficas do Litoral Centro Norte.
Tendo sido encaminhado o referido procedimento, em cumprimento ao art. 5º, da Instrução Normativa TC 32, de 4 de
novembro de 2014, preliminarmente a Secretaria de Contro-

§ 2º. Havendo divergência entre o relatório técnico e a instrução técnica de chamamento do responsável aos autos, a matéria deverá ser submetida ao Colegiado competente, por meio do respectivo relator.
II FUNDAMENTOS
Vê-se que a divergência originada na SecexMeios e que culminou na necessidade de submissão dos autos a este Plenário, reside na discordância entre a proposta de expedição de determinações, contida na Instrução Técnica Conclusiva 04370/2018-5 (peça 77), e a sugestão de citação do IPA e de sua diretora executiva, registrada na Instrução Técnica Inicial 00766/2018-2 (peça 79).
Considerando que o feito não se encontra maduro para julgamento, em especial por carecer de ser instaurada a necessária relação processual, deixo de avaliar o feito sob a ótica da proposta conclusiva e encampo os termos da Instrução Técnica Inicial
00766/2018-2 (peça 79), por entender adequadas, suficientes e plenamente motivadas as razões nela expostas, sintetizadas na
seguinte proposta de citação:
[...]
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 Citação dos responsáveis abaixo arrolados, nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, para que, no
prazo estipulado, apresentem alegações de defesa, em razão dos seguintes indicativos de irregularidade:
ResponsáveL
Sra. Aidce de Fátima Tápias
Oliveira – Diretora Executiva do IPA à época dos fatos.
Instituto Portas Abertas –
IPA – associação civil de direito privado sem fins lucrativos.

IRREGULARIDADE
2.1 – Realização de despesas expressamente vedadas pelo Convênio n. 001/2013 – violação à cláusula 7.1, alínea “d” do Convênio n. 001/2013 – devolução ao erário de R$ 5.149,26 equivalente a
2161,7380 VRTE.
2.2 – Realização de despesas não previstas no Plano de Trabalho (Plano de Aplicação) do Convênio n.
001/2013 – violação a cláusula 2.1.3, alínea “b” c/c item 7 do anexo I do Convênio n. 001/2013 – devolução ao erário de R$ 200,00 equivalente a 83.9630 VRTE.
2.3 – Contratação de coordenador executivo unido por vínculo matrimonial com a diretora executiva
do IPA – violação à cláusula 2.1.3, alínea “g” – devolução de R$ 55.000,00 equivalente a 23089,8404
VRTE.
2.4 - Inexecução parcial do objeto do Convênio n. 001/2013 – violação à cláusula 2.1.3, alínea “a” do
Convênio n. 001/2013 – devolução de R$ 17.675,35 equivalente a 7420,3820 VRTE.

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

11

ATOS DO PLENÁRIO

[...]
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do RITCEES, acompanho os
termos da ITI 00766/2018-2 e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CITAR a senhora Aidce de Fátima Tápias Oliveira –
Diretora Executiva do IPA na época dos fatos em apreço, e o Instituto Portas Abertas (IPA), na pessoa do seu
representante legal, para que, no prazo improrrogável
de até 30 (trinta) dias, apresentem as razões de justificativas em face dos apontamentos feitos na Instrução
Técnica Inicial 00766/2018-2, bem como apresentem os
documentos que entenderem pertinentes, nos termos
nos termos do artigo 56, II da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado) e do artigo 157, III, da Resolução TC 261/2013;

tigos 327 e 328 da Resolução TC 261/2013, e de que as
demais notificações processuais, inclusive da inclusão
deste processo em pauta da sessão de julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, conforme art. 101, do Regimento Interno desta Corte;
1.3.2. de que não cabe recurso da decisão que determinar a citação, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.3.3. de que, na forma do artigo 64, § 1º, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por
recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado, bem como nos demais casos previstos
no referido dispositivo legal.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/02/2019 – 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo;

1.2. Determinar que, junto aos termos de citação, seja
encaminhada cópia da ITI 00766/2018-2;

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

1.3. Dar CIÊNCIA aos citados:

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

1.3.1. do direito de sustentação oral quando do julgamento do processo, conforme disposto no art. 61, parágrafos 1º a 3º, da Lei Complementar 621/2012 e ar-

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Decisão 00114/2019-7 – PLENÁRIO
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processo: 08865/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
ANDERSON WERDAN FAGUNDES
Representante: MARCOS ANDRE FREIRE DE SOUZA
Procurador: OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB-27952-ES)
REPRESENTAÇÃO – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DA SERRA - CONHECER - INDEFERIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO - NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar formulada pela pessoa jurídica Marcos André Freire de Souza (Copy Clonne Express), alegando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 0233/2018,
da Prefeitura Municipal da Serra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprodução de documentos (cópias),
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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digitalização de documentos (Outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos, sistema de
gerenciamento, bilhetagem da solução Instalada, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com
substituição de peças; componentes e materiais utilizados na manutenção; e fornecimento de Insumos originais (inclusive papel), para atendimento aos órgãos das
Secretarias Municipais, conforme as especificações técnicas, quantitativos e demais condições gerais estabelecidas no Termo de Referência, conforme Processo nº
46.055/2018-SEAD.
Conforme apontado no Documento Eletrônico (evento
02 - Petição Inicial 00371/2018), a representante aduz
previsão de cláusulas restritivas no edital.
Por meio da Decisão Monocrática 01801/2018, este relator determinou a notificação dos responsáveis para que
prestassem informações sobre os termos da representação.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas/defesa, (evento 13 – 001063/2018).
Em seguida, foram os autos encaminhados ao Núcleo
de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, que elaborou Manifestação Técnica
1533/2018, na qual opinou pelo conhecimento da representação; indeferimento da medida cautelar pleiteada;
e seguir sob o rito ordinário com a notificação para oitiva das partes.

ção, de acordo com o art. 94, 99, 100 e 101 da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), in verbis:
“...Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
...
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia. ...”

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, será realizado sob o rito sumário, nos
termos do Regimento Interno. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração são responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e de sua execução.

Inicialmente destarte salientar a existência dos pressupostos regimentares de admissibilidade da representa-

Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregu-

Após os autos foram encaminhados a este Gabinete.
É o relatório.

www.tce.es.gov.br

laridades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Na mesma linha a Resolução TC nº. 261/2013, versa a
respeito dos requisitos, especificamente em seu artigo
183 e seguintes, cujo teor assim dispõe:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta. Parágrafo único. Havendo fundado
receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de
risco de ineficácia da decisão de mérito será imposto rito
sumário à representação, nos termos deste Regimento.
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de fiscalização ao Plenário
para deliberação.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúnTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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cia.
Conforme se observa, o rol de legitimados previsto na
Lei Complementar nº. 621/2012 e Resolução TC nº.
261/2013 a representar perante as Cortes de Contas é
identico àquele estipulado pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) que assim dispõem:
Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do
disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é oferecida
por sociedade empresária participante do procedimento
licitatório em questão, portanto, amparada nos artigos
supra transcritos.
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
A peça inicial se fez acompanhar de documentos variados, entre eles, peças do processo administrativo por
meio do qual transcorre o Edital de Pregão Eletrônico nº.
0233/2018.
Constata-se, por fim, que a representação narra fatos
que, a princípio, e devidamente acompanhado dos documentos que integram os autos do Processo Administrativo, podem restar evidenciadas irregularidades ocorridas em matéria afeta à competência desta Corte, es-

tando, portanto, atendidos os demais requisitos de admissibilidade.
Estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares
para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática assegurada de forma subsidiária pelo art. 94, §2º, da LC 621/2012
e art. 177, §2º, do RITCEES.
Conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, em seu artigo 113, § 1º, expressa que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos
por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela
demonstração da legalidade e regularidade da despesa
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo
do sistema de controle interno nela previsto. E que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei.
FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com análise sumária realizada pela área técnica deste Tribunal de Contas, consoante trecho extraído da Manifestação Técnica 001533/2018, as supostas
irregularidades não teriam o condão de motivar o deferimento da medida cautelar pleiteada, tendo em vista que
não restou demonstrado um dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, qual seja, o periculum in mora, senão vejamos:
[...]
SUPOSTAS IRREGULARIDADES
3.1.PREVISÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS
www.tce.es.gov.br

Base legal: Art. 3º, §1º, I da Lei 8.666/93
Alega o representante que o Edital possui exigências que
prejudicam à competitividade. A primeira delas diz respeito à resolução mínima de impressão. Consta da Portaria 20/2016 MP/STI, editado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que trata de Manual
de Boas Práticas para a contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão, que resoluções mínimas superiores a 600 dpi para impressão monocromática e 1200
dpi para impressão policromática devem ser motivadas
e justificadas. No entanto, a Prefeitura exigiu sem justificar.
Afirma também o representante que a Portaria contém
um rol de cláusulas restritivas que devem ser evitadas
nos certames. Porém algumas delas estão presentes
no Edital do Pregão Eletrônico nº 0233/2018. Esse rol é
composto por:
Solicitação de possibilidade de expansão de memória
RAM dos equipamentos;
Solicitação de tempo máximo para impressão da primeira página;
Especificação de frequência de processadores e/ou capacidade de memória RAM;
Especificação de tempo de aquecimento do equipamento;
Especificação de inclinação máxima ou mínima para display LCD ou Touch Screen;
Temperatura (faixa de operação) do equipamento durante a impressão;
Especificação de tecnologias jato de tinta ou cera sólida
(a primeira pelo baixo rendimento dos cartuchos de tinta
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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para grandes volumes e custo mais elevado por página e
a segunda pela restrição da competitividade).

Solicitação de possibilidade de expansão de memória
RAM dos equipamentos;

Segundo o que dispõe o art. 376 do RITCEES, são pressupostos para concessão das medidas cautelares:

A exigência referente à gramatura do papel sem justificativa também estaria em desacordo com a portaria do
MPOG. No mesmo sentido, a forma de pagamento e fornecimento de papel pela contratada, pois é preciso demonstrar a economicidade dessa forma de aquisição e,
ainda assim, a cobrança do fornecimento de papel deve
ser discriminada separadamente durante o faturamento.

Solicitação de tempo máximo para impressão da primeira página; e

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e

Especificação de frequência de processadores e/ou capacidade de memória RAM.

II - risco de ineficácia da decisão de mérito.

Análise
Inicialmente, destaca-se que, embora tenham sido apontadas supostas divergências entre as especificações dos
equipamentos e as orientações da Portaria 20/2016 MP/
STI, não houve indicação precisa de quais exigências irregulares estão associadas a cada um dos sete equipamentos licitados.
O representante mostra que há recomendação de que
não sejam exigidas resoluções mínimas superiores a 600
dpi para impressão monocromática e 1200 dpi para impressão policromática. E afirma que o Edital exige especificações superiores sem justificativa ou motivação.
Ao consultar a descrição dos sete equipamentos previstos da prestação de serviço (fls. 51-57 da Peça Complementar 21793/2018-3) é possível observar que o equipamento 5 - Multifuncional Laser Monocromática A4
possui como exigência “resolução de digitalização: 1200
x 1200 dpi”. Por ser monocromática a exigência deveria
ser de 600 dpi ou então seria necessário existir uma justificativa, que não foi encontrada.
Existem ainda no edital equipamentos com especificações que estão vedadas pela Portaria 20/2016 MP/STI,
a saber:

Quanto ao fornecimento e ao pagamento pelo papel,
observa-se que o certame prevê o fornecimento, mas
não há discriminação do seu custo, conforme Figura 1
(fragmento extraído da Fl. 19 da Peça Complementar
21793/2018-3). Além disso, não foram encontrados nos
autos demonstração da economicidade dessa forma de
aquisição no presente caso.
INSERIR FIGURA
Figura 1 - Quadro de valores da proposta
Até aqui podem ser vislumbradas exigências que estão
em desacordo com as orientações estipuladas pela norma do Ministério do Planejamento e cujas justificativas
não foram trazidas aos autos.
Com relação à gramatura identificou-se que o equipamento 6 – Impressora Laser Monocromática A4 deve
suportar gramatura de, no mínimo 75 g/m2. A Portaria
20/2016 MP/STI admite “que a impressão típica monocromática, em tamanho A4 da administração pública não
exige papéis com gramatura inferior a 75 g/m2 ou superior a 180 g/m2”. Então essa exigência é razoável, considerando os parâmetros estabelecidos pelo MPOG. Como
a representação não indicou qual equipamento que estaria em desacordo com a norma, não vislumbramos nesse
momento a irregularidade relacionada a esse item.
DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
www.tce.es.gov.br

O fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio pode ser vislumbrado pela existência de cláusulas restritivas sem a devida justificativa, conforme discutido na Seção 0.
Por sua vez, o risco de ineficácia da decisão de mérito
está ausente no presente caso, considerando o teor da
Resposta de Comunicação 01063/2018-1, em que os
gestores afirmam que, após pedido de impugnação, o
edital foi suspenso para análise e adequação do Termo
de Referência. Foram juntadas publicações referentes a
essa suspensão. Informaram ainda que tão logo seja finalizado o novo termo de referência, bem como o edital, serão enviadas ao Tribunal cópias dos mesmos.(negrito e grifo nosso)
Pelo exposto, opina-se pela não concessão da medida
cautelar.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição, VOTO para que seja adotada
a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer desta Representação, na forma do art.
177, do RITCEES;
1.2. Indeferir a medida cautelar, nos termos do art. 307,
§ 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado o periculum in mora no caso em tela, onde os gestores informam que o edital foi suspenso para análise e adequação do Termo de Referência. Foram juntadas publicações referentes a essa suspensão. Informaram ainda
que tão logo seja finalizado o novo termo de referência, bem como o edital, serão enviadas ao Tribunal cópias dos mesmos;
1.3. Notificar os responsáveis para que nos termos do
art. 307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto aos itens questionados na Representação, no prazo de
10 (dez) dias;

rias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00115/2019-1 - PLENÁRIO
Processo: 09814/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA

1.4. Tramitar os presentes no rito ordinário, assim que
escoado o prazo referido no item “3” deste decisum, a
fim de que esta Corte de Contas proceda à devida análise
de mérito;

Responsável: ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR,
AMADEU ZONZINI WETLER, CARLOS AURELIO LINHALIS

1.5. Cientificar ao Representante o teor desta decisão,
conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES.

REPRESENTAÇÃO EM FACE DE EDITAL DE LICITAÇÃO –
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR VISANDO A SUSTAÇÃO
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – INDEFERIMENTO.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/02/2019 – 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Fa-

Procurador: LEONARDO RIBEIRO SANTOS (OAB-23961ES)

11/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para
execução das obras e serviços relativos à manutenção
de redes, ramais e padrões e seus dispositivos e melhorias operacionais em elevatórias, reservatórios e unidades operacionais dos sistemas de distribuição de água da
Cesan, inclusive serviços complementares, por demanda
e desempenho, nos Municípios de Cariacica, Viana, Vila
Velha, Vitória, Serra e Fundão (Praia Grande), Guarapari,
Piúma e Anchieta e serviços comerciais dos Municípios
de Guarapari, Anchieta e Piúma.
Em síntese, o representante aponta como irregular:
Item 5.5 - Critério de Julgamento da Licitação: Maior
Desconto Linear - Vedação expressa do instrumento convocatório na aplicação de desconto linear em todos os
itens do orçamento base - Impossibilidade de formulação da proposta;
Anexo IV (Planilha Orçamentária) e Anexo VII (Prescrições Técnicas) - Previsão De execução Recomposição de
Pavimento Asfáltico sem tapa buraco - Realidade operacional inexistente - Prejuízo à Administração;
Do detalhamento dos Preços e informações das Composições de Custos Unitários - Exigências de despesas não
contempladas no Orçamento Base - Subitens IV, VIII, IX,
XII - Composição dos Custos Ineficiente;

I RELATÓRIO

20 do Termo de Referência (Anexo 1) e do Critério de
Pagamento por Desempenho (Anexo VIII) - Sanções Administrativas - Afronta aos princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade na aplicação de penalidade

Tratam os autos de representação com pedido de medida cautelar formulada pela pessoa jurídica Tubonews
Construção e Montagem Ltda. em face de possíveis irregularidades existentes no Edital de Licitação Cesan

Após análise da petição inicial, por meio da Decisão Monocrática (DECM) nº. 1968/2018-9, conheci da representação e determinei a notificação da Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan, por meio de seu

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

www.tce.es.gov.br
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representante legal, Sr. Amadeu Zonzini Wetler, bem como do Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Sr. Romeu Souza Nascimento Júnior, para que apresentassem, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecimentos e
cópia integral do processo administrativo relativo à licitação em comento.
Os responsáveis foram notificados, no entanto não atenderam ao que foi determinado na referida Decisão. Dessa forma, foi prolatada a Decisão Monocrática (DECM)
nº. 009/2019-3, da qual se destaca os seguintes trechos:
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Da Renovação da determinação
[...]
Antes da data aprazada inicialmente para a realização da
sessão de recebimento das propostas – 28/12/2018 – a
Companhia Espírito Santense de Saneamento -CESAN,
publicou a Carta Circular nº. 116/2018 noticiando a prorrogação da data da sessão de recebimento de propostas
para a data de 10/01/2019.
Posteriormente, já na data de 09/01/2018, o jurisdicionado publicou nova Carta Circular, desta feita de número
003/2019, por meio do qual prorroga novamente a data de sessão recebimento de propostas para a data de
17/01/2019.
Todavia, até a presente data – 09/01/2019 – conforme
informação contida nos autos disponibilizada pelo Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte de
Contas, a Companhia Espírito Santense de Saneamento
– CESAN não apresentou qualquer peça processual que
possa ser considerada para fins de esclarecimento das
supostas irregularidades ou documentos.
Frise-se que o prazo de 05 (cinco) dias, concedido ini-

cialmente para o atendimento de tal determinação, teve
vencimento na data de 07/01/2019.

00147/2019, cuja conclusão e proposta de encaminhamento assim dispôs:

Não obstante a isso, permanece a situação de carência
da instrução processual que permita a este Relator adotar qualquer providência de natureza cautelar, ante a ausência de esclarecimentos/justificativas quanto às irregularidades narradas, bem como pela omissão no encaminhamento da documentação necessária para a análise do pleito inicial.

CONCLUSÃO

[...]
Nesse sentido, foi determinada a notificação dos responsáveis para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentassem esclarecimentos e cópia integral do processo administrativo.
Em resposta à notificação, o atual Diretor Presidente da
Cesan, Sr. Carlos Aurélio Linhalis, e o Presidente da Comissão de Licitação, Sr. Romeu Souza Nascimento Júnior,
apresentaram documento no qual consta a informação
sobre a mudança ocorrida na Presidência da Cesan desde o dia 10/1/2019 e que no dia 9/1/2018 a Cesan se
manifestou por meio do protocolo 00214/2019-1 acerca das supostas irregularidades apontadas pela empresa
Tubonews Construção e Montagem Ltda, encaminhando
cópia do processo administrativo solicitado. Nesse sentido, para atender à Decisão Monocrática 9/2019-3, reenviaram “os esclarecimentos prestados, bem como cópia
do processo administrativo”.
Com a apresentação da documentação solicitada, foi determinada à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segex manifestação acerca das justificativas e documentos encaminhados pela Cesan através da unidade técnica competente, sobrevindo a Manifestação Técnica nº.
www.tce.es.gov.br

A partir de uma breve análise dos documentos constantes dos autos, constatou-se que, em parte, assiste razão
ao representante acerca de fatos narrados nos subitens
2.3 e 2.4 da presente manifestação.
Dessa forma, verificados o fundado receio de grave ofensa ao interesse público e o risco de ineficácia da decisão
de mérito, opina-se pela concessão da cautelar requerida pelo representante.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração
superior, com a proposta de:
- Deferir a medida cautelar, em conformidade com o
art. 124 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES), determinando à Cesan, na pessoa do Diretor-Presidente, Sr. Carlos Aurélio Linhalis, que cumpra a decisão, publique extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comunique as providências adotadas a
este Tribunal de Contas;
- Promover a oitiva da parte, para que se pronuncie em
até dez dias, em conformidade com o § 3º do art. 307
do RITCEES;
- Dar ciência ao representante do teor da decisão a ser
proferida.
Ato contínuo, os autos retornaram a este gabinete para análise do pedido de concessão de medida cautelar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Como sobredito, tratam os autos de representação com
pedido de medida cautelar formulada pela pessoa juríTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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dica Tubonews Construção e Montagem Ltda. em face
de possíveis irregularidades existentes no Edital de Licitação Cesan 11/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras e serviços relativos à manutenção de redes, ramais e padrões e seus dispositivos
e melhorias operacionais em elevatórias, reservatórios
e unidades operacionais dos sistemas de distribuição de
água da Cesan, inclusive serviços complementares, por
demanda e desempenho, nos Municípios de Cariacica,
Viana, Vila Velha, Vitória, Serra e Fundão (Praia Grande),
Guarapari, Piúma e Anchieta e serviços comerciais dos
Municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma.
Alegam, em síntese, a existência das seguintes supostas irregularidades no corpo do Edital de Licitação nº.
011/2018:
Item 5.5 - Critério de Julgamento da Licitação: Maior
Desconto Linear - Vedação expressa do instrumento convocatório na aplicação de desconto linear em todos os
itens do orçamento base - Impossibilidade de formulação da proposta;
Anexo IV (Planilha Orçamentária) e Anexo VII (Prescrições Técnicas) - Previsão De execução Recomposição de
Pavimento Asfáltico sem tapa buraco - Realidade operacional inexistente - Prejuízo à Administração;
Do detalhamento dos Preços e informações das Composições de Custos Unitários - Exigências de despesas não
contempladas no Orçamento Base - Subitens IV, VIII, IX,
XII - Composição dos Custos Ineficiente;
20 do Termo de Referência (Anexo 1) e do Critério de
Pagamento por Desempenho (Anexo VIII) - Sanções Administrativas - Afronta aos princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade na aplicação de penalidade

Ao cotejar os argumentos apresentados pelo Representante com os documentos trazidos aos autos, a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente
– SecexEngenharia considerou pertinentes os questionamentos referentes à suposta “falta de previsão de alguns
custos no detalhamento dos preços e informações das
composições de custos unitários”; e, “afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas”, sugerindo, ao final, o deferimento da
medida cautelar pleiteada.

blico e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares.

Inicialmente, aquiesço com o entendimento da Manifestação Técnica nº. 00147/2019, quanto ao afastamento das supostas irregularidade analisadas nos tópicos 2.1
(“Aplicação de desconto linear em todos os itens do orçamento base – Impossibilidade de formulação da proposta”) e 2.2 (“Previsão de execução de recomposição
de pavimento asfáltico sem tapa buraco”)

Resolução TCEES nº. 261/2013 (Regimento Interno)

Tenho, contudo, que a melhor interpretação dos fatos
e dos documentos que compõem os autos conduzem a
outra solução no que diz respeito aos tópicos seguintes,
em notada divergência com a conclusão e proposta de
encaminhamento sustentadas pela área técnica desta
Corte de Contas.

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e

Cumpre observar, de plano, que os requisitos para a
concessão de medida cautelar por parte do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES encontram-se previstos tanto na Lei Complementar nº. 621/2012,
quanto na Resolução TCEES nº. 261/2013 (Regimento Interno) nos seguintes moldes:
Lei Complementar nº. 621/2012
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave ofensa ao interesse púwww.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação
do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno.
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:

II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator ou do Presidente, na hipótese do art. 20,
inciso XXII deste Regimento, devendo ser submetidas à
ratificação do Tribunal na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda de eficácia da decisão.
Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário no âmbito deste Tribunal de Contas estabelece o seguinte:
Art. 306. Os processos em que houver fundado receio
de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de
ineficácia da decisão observarão o rito sumário previsto
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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neste Regimento.
Depreende-se da leitura dos dispositivos supra transcritos que a concessão de medida cautelar encontra-se
pautada na necessidade da demonstração de presença
dos dois requisitos autorizadores, quais sejam, (i) o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio;
e, (ii) risco de ineficácia da decisão de mérito.
Com relação ao primeiro, tem-se que o mesmo representa a existência de um potencial risco de ocorrência de
grave lesão ao erário ou a direito alheio. Tal lesão tanto
pode advir do descumprimento do ordenamento jurídico quanto, propriamente, diminuição direta do patrimônio jurídico que afete o erário ou direito alheio.
Já no que diz respeito ao segundo requisito, evidencia-se
a necessidade de preservação da utilidade prática da instituição e do sistema jurídico como um todo, interrompendo-se a prática de ato que venha a sem eficácia a atuação do modelo proposto pelo constituinte originário.
Cumpre registrar que a presença de ambos os requisitos
deve, concomitantemente, e de fato, evidenciar o real
indício de irregularidade em conjunto com o risco de dano ao erário ou a direito alheio em decorrência da demora na prestação da medida pretendida.
No caso concreto, porém, ambas as situações compreendidas pela área técnica como suficientes para o deferimento da medida cautelar proposta não se sustentam, a
meu ver, pois há questões hermenêuticas desconsideradas quando da análise, o que permite o afastamento de
tais supostos riscos ao procedimento licitatório.
De fato, quanto à primeira suposta irregularidade presente no corpo do Edital de Licitação nº. 011/2018 - “falta de previsão de alguns custos no detalhamento dos

preços e informações das composições de custos unitários” – destacado pela Representante para o qual a área
técnica associou seu entendimento.
Verifica-se que a pessoa jurídica proponente do questionamento alega que não seria possível “aferir, de forma objetiva, a totalidade dos custos e preços que os licitantes devem levar em consideração para a formulação de suas propostas” haja vista que encontram-se ausentes alguns custos que a Companhia Espírito Santense
de Saneamento - CESAN especifica nas Prescrições Técnicas. Para além disso, encontrar-se-iam ausentes composições analíticas dos preços.
A questão inicial a ser vencida, e principiadora do marco
hermenêutico distintivo das considerações apresentadas pela área técnica e as conclusões a seguir aduzidas,
diz respeito à própria natureza do serviço que, conforme anunciado, trata-se de “... execução das obras e serviços relativos à manutenção de redes, ramais e padrões
e seus dispositivos e melhorias operacionais em elevatórias, reservatórios e unidades operacionais dos sistemas
de distribuição de água da Cesan...”.
Logo, e por se tratar de serviço de manutenção, a demanda de servicos, materiais, mão-de-obra e demais
consectários não pode ser estimada com antecedência,
somente advindo e podendo ser conhecida a partir do
surgimento da necessidade de realização da obra ou serviço a ser realizado. Sabe-se, com base em ocorrências
e experiências anteriores, quais materiais, via de regra,
serão utilizados, todavia resta impossível determinar de
antemão seu quantitativo total, razão pela qual não se
mostra viável a indicação de seu total no corpo do edital.
Com base nesta premissa básica, verifico que o Edital de
Licitação nº. 011/2018 de responsabilidade da Compawww.tce.es.gov.br

nhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN prevê,
em seu Anexo IV (Planilha de Preços), estimativa de custo unitário, quantitativo aproximado a ser empregado
pelo Contratado no curso da execução do contrato e seu
valor final, permitindo, assim que o licitante apresente
sua proposta sem dificuldades.
Frise-se que tal Anexo IV apresenta, ainda, segmentação
por lotes e itens específicos para cada atividade a ser desenvolvida, relegando aos Anexos VI (Prescrições Gerais
dos Servicos – Projeto Básico) e VII (Prescrições Técnicas
de Serviços) a discriminação pormenorizada dos materiais e serviços a serem realizados, inclusive a composição da equipe que deverá estar presente na base operacional, não havendo, portanto, que se falar em ausência
de elementos ou custos passíveis de permitir a composição da proposta.
Neste particular, então, divirjo da análise empreendida
pela área técnica para considerar como suficientes os
elementos previstos no corpo do Edital de Licitação nº.
011/2018 para facultar aos licitantes, e em especial ao
Representante, a formulação de suas propostas comerciais em sua completude, razão pela qual indefiro a cautelar pretendida.
No que pertine ao segundo ponto - “Afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas” – tenho que o entendimento apresentado pela Secretaria de Controle Externo da Engenharia
e Meio Ambiente – SecexEngenharia não merece prosperar.
Isto porque, conforme se extrai da leitura dos autos, em
especial do Edital de Licitação nº. 011/2018, as situações
elencadas como passíveis de ensejar a aplicação das
sanções administrativas por parte da Companhia EspíriTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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to Santense de Saneamento – CESAN não seriam faticamente possíveis de serem cumuladas já que dizem respeito a momentos distintos do procedimento licitatório
e da execução contratual.
Logo, há impossibilidade fática de que algumas sanções
cumulem com outras.
No que diz respeito especificamente a uma aplicação
cumulativa dos percentuais de multa estabelecidos no
item 20, Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Licitação nº. 011/2018 juntamente com as penalidades previstas no Anexo VIII (Critério de Pagamento por Desempenho), tenho que a irresignação também não merece
amparo.
Isto porque, por se tratar de medidas punitivas, a interpretação das hipóteses de cabimento devem ser restritivas e excludentes. Tal raciocínio leva à conclusão de que
havendo aplicação da sanção constante no item 20, Anexo I (Termo de Referência) esta, automaticamente, impede a incidência de outra sanção prevista para situações
genéricas, razão pela qual não haveria cumulação.
Cabe ressaltar que todo o iter anterior à aplicação de
qualquer sanção deve ser precedido de efetivo contraditório e possibilidade de ampla defesa por parte do Contratado, não se fazendo possível a imposição de punição
sem oitiva anterior.
Todavia, não se pode olvidar que a ocorrência de descumprimentos diversos enseja a aplicação de multas distintas. Tem-se, contudo, que o patamar máximo de aplicação de multas encontra-se previsto para a hipótese de
inexecução total do contrato celebrado entre as partes
o que ensejaria, em tese, até mesmo a rescisão do instrumento.

Desta feita, tenho que a cláusula editalícia impugnada
não apresenta os vícios pretendidos pela Representante,
revelando-se como apropriada para regular as situações
fáticas ali elencadas. Sendo assim, divirjo, novamente,
do entendimento exposto pela área técnica, para afastar esta suposta irregularidade e não verificar, no caso
concreto, qualquer receio de grave lesão a direito alheio.
Em verdade, as sanções administrativas têm natureza de
medidas preventivas, coercitivas e, somente ao fim e
caso aplicadas, punitivas, estando sempre voltadas, porém, à defesa do interesse público.
Por fim, há que se destacar que todas estas objeções foram apresentadas pela Representante ao Poder Judiciário por meio do Ação de Mandado de Segurança tombada sob o nº. 0000962-88.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, tendo sua
medida liminar sido indeferida.
Assim sendo, ainda que considerada a noticiada independência das instâncias administrativa e judicial, tenho que há consonância nas conclusões alcançadas em
ambas as decisões, devendo ser indeferida perante esta
Corte de Contas a pretensão cautelar manifestada pela
Representante Tubonews Construção e Montagem Ltda.
Ante todo o exposto, divergindo em parte do entendimento da área técnica, VOTO para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
www.tce.es.gov.br

conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer a representação, na forma do art. 177 c/c
182, parágrafo único, do RITCEES;
1.2. Indeferir, in totum, a medida cautelar, nos termos
do art. 307, § 3º do RITCEES, visto que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para sua concessão na forma da fundamentação acima exposta;
1.3. Notificar os responsáveis para que nos termos
do art. 307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações
quanto aos itens questionados na Representação, no
prazo de 10 (dez) dias;
1.4. Determinar a tramitação do feito sob o rito ordinário, assim que escoado o prazo de 10 (dez) dias para a
prestação de informações pelos responsáveis, a fim de
que esta Corte de Contas proceda à devida análise de
mérito;
1.5. Cientificar ao Representante o teor desta decisão,
conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/02/2019 – 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 00116/2019-6 - PLENÁRIO
Processo: 09808/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOEL LYRIO JUNIOR, NYLTON RODRIGUES
RIBEIRO FILHO, GUILHERME DARE DE LIMA, MARIA APARECIDA RASSELI SFALSINI
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – INDEFERIMENTO – PERICULUM IM MORA INVERSO - RITO ORDINÁRIO – INSTRUIR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido de medida cautelar protocolada pelo Ministério Público de Contas, em desfavor dos senhores Nylton Rodrigues Ribeiro Filho – Secretário de Estado de Segurança
Pública e Defesa Social, Guilherme Daré de Lima – Delegado Geral da Polícia Civil, Joel Lyrio Junior – Diretor da
Acadepol/ES e Maria Aparecida Rasseli Sfalsini – Delega-

da Chefe do Departamento de Recursos Humanos, acerca de possível ilegalidade na contratação de Perito Oficial Criminal decorrente da Lei Complementar Estadual
nº 850/2017.
Aduz o Representante que recebeu notícia elaborada pela Associação dos Peritos Papiloscópicos do Espírito Santo – APPE, Associação dos Escrivães de Polícia do Estado
do Espírito Santo – AEPES, Associação dos Investigadores
de Polícia do Estado do Espírito Santo – ASSINPOL, Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado do Espírito
Santo – SINPOL/ES, Associação dos Delegados de Polícia
do Estado do Espírito Santo – ADEPOL/ES e Sindicato dos
Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo – SINDEPES, relatando, em síntese, a falta de peritos papiloscópicos nos quadros da Polícia Civil do ES.
Traz informações quanto a contratação de servidores policiais civis considerados aptos para os cargos de Perito
Oficial Criminal, Investigador de Polícia, Agente de Polícia
e Escrivão de Polícia, com fundamento na LC 850/2017.
Argumenta que, consoante estabelece a Constituição Federal em seu artigo 37, II, §2º a condição para ingresso
ao serviço público é mediante aprovação em concurso
público, sendo medida excepcional sua dispensa. Analisando a LC 850/2017 que institui o Serviço Voluntário de
Interesse Policial, observou o Representante que o artigo
5º prevê ajuda de custo mensal, vale-transporte, custeio
de uniforme e férias remuneradas com adicional de 1/3
da retribuição financeira e abono natalino, descaracterizando o serviço voluntário, fazendo alusão à Lei Federal nº 9.608/1998, onde prevê, somente, a possibilidade
de ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas no desempenho das atividades voluntárias, sendo
inadmissível antever falo fixo e mensal.
www.tce.es.gov.br

Acrescenta que o artigo 2º da LC 859/2017 prevê o exercício de atividades típicas de cargos de provimentos efetivos como atendimento ao público, lavratura de boletins de ocorrências, preenchimento de formulários diversos, condução de veículos automotores, dentre outras, contrariando entendimento do STF, fazendo acostar
decisões já prolatadas em ADI.
Por fim, pleiteia a concessão da medida cautelar para liminarmente determinar à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social a sustação dos atos de designação dos servidores policiais civis aposentados, adotando-se providência necessárias para que as tarefas sejam desempenhadas, exclusivamente, por servidores públicos concursado ante a violação dos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência e normas da Constituição Federal restando presente a fumaça do bom direito, bem como, havendo fundado receio de grave lesão
ao interesse público em decorrência do preterimento ao
concurso público, configurando o perigo da demora.
Encaminhados os autos à SecexPrevidência, esta se
manifestou por meio de Manifestação Técnica nº
00079/2019, assim se manifestou:
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 50, II,
c, 51, I, 56, 99, §1º, II, e §2º c/c art. 94, I a V, e §2º, todos, da LOTCEES, da Lei Complementar 621/2012 e no
Art. 177 c/c art. 181 e 182 do Regimento Interno, sugerimos ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
III.1 ADMITIR a presente representação, por atendidos os
pressupostos objetivos e subjetivos;
III.2. INDEFERIR a medida cautelar de sustação dos atos
de designação dos SVIP, por não preenchidos os requisiTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019

21

ATOS DO PLENÁRIO

tos legais, no caso ausente o risco de ineficácia da decisão de mérito e ainda há risco reverso com grave lesão à
ordem pública, em caso de redução e/ou paralização de
serviços essenciais;

te controlada permite o usufruto de direitos e o cumprimento de deveres, sob pena de, não se encontrando em
estado normal, produz eventos de insegurança e criminalidade, o que deve ser levado em consideração.

III.3 RETORNAR os autos a esta Unidade para prosseguimento da instrução processual;

Dando seguimento, os pressupostos de concessão da
cautelar são aqueles dispostos no artigo 376 do RITCEES,
aprovado pela Res. 261/13:

III.4 DAR ciência ao representante
II – FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Verifico que a representação está redigida com clareza e
contém informações sobre o fato, autoria, circunstâncias
e elementos de convicção, estando acompanhadas de indício de prova e demais pressupostos.
Diante do preenchimento dos requisitos previstos nos
artigos 94 da Lei Complementar 621/2012 e do 182, VI
e parágrafo único do RITCEES, conheço da presente representação
DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Pois bem, antes de apreciar a medida cautelar pretendida pelo Representante, importante fazer as considerações a seguir:
Consoante se depreende dos autos visualizo que a cautelar pleiteada trata de matéria afeta a possível ilegalidade/inconstitucionalidade da Lei Complementar nº
850/2017 referente a contratação temporária de servidores com possível burla ao comando constitucional de
ingresso na Administração por meio de Concurso Público.
Lado outro, a Lei Complementar impugnada trata de matéria diretamente relacionada com a segurança pública,
área diretamente afeta à população onde devidamen-

Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, definido pelos doutrinadores como juízo de probabilidade de existência do
direito. Para obter a tutela cautelar, deve-se convencer
o julgador de que a tutela do direito provavelmente lhe
será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional
imediatas.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. Nesse contexto, toda vez
que houver fundado receio de que a efetividade de um
processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa
ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará
www.tce.es.gov.br

presente este requisito.
Pois bem. Feitas as considerações acima, visualizo, no caso concreto, que embora estando presente o perigo de
dano à Administração decorrente de pagamento indevido, como bem sopesado pela unidade técnica, eventual
pagamento irregular ensejará a adoção de medidas de
restituição por parte de quem indevidamente se beneficiou, assim, a princípio, não visualizo presente o requisito do fumus boni iuris, pois, entendo, necessário melhor
aprofundamento das normas legais pertinentes à matéria para se verificar a possibilidade de infringência à legislação.
Lado outro, em se tratando a matéria objurgada de segurança pública, não se justifica, ao meu sentir, o periculum
in mora vez que os serviços vêm sendo prestados e a suspensão do mesmo poderá ocasionar dano à população e
à própria Administração, podendo resultar em dano superior ao que se deseja evitar.
III – CONCLUSÃO
Nesse caminhar, atendo-me aos requisitos autorizadores
da medida cautelar e, diante da possível precariedade de
serviços públicos essenciais nos quadros da Policia Civil
do ES, ante a ausência de servidores para preenchimento dos cargos vagos, não me parece pertinente a concessão da liminar pretendida.
Ainda que a concessão de medida cautelar não exija juízo de certeza, mas sim da mera probabilidade de que
o alegado pelo Representante seja plausível, não reputo inicialmente, presente a plausibilidade do direito alegado, materializado na fumaça do bom direito, primeiro
requisito para a concessão da medida cautelar suspensiva por parte desta Corte de Contas, pois, vejo que no caTerça-feira, 12 de fevereiro de 2019
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so concreto, que a necessidade de análise da legislação
pertinente à matéria, para o fim de verificar possível ilegalidade e/ou inconstitucionalidade na lei que permitiu a
contratação e servidores para o exercício das atividades
policiais em comento.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, a configuração
do perigo da demora entendo, também não estar presente, pois como já mencionado a possível interferência
nos serviços de segurança pública nesta oportunidade,
poderá vir a causar danos à população e à própria Administração.
Quero aqui registrar que está necessariamente implícito
no próprio bom senso do julgador, a importância de verificar o requisito da não-produção do denominado periculum in mora inverso que, nos ensina a doutrina e jurisprudência, abranger em sua plenitude, o chamado risco de grave lesão à ordem pública, incluindo a ordem administrativa em geral, observando também hipótese em
que o prejuízo efetivo irreparável ou de difícil reparação,
derivado do eventual deferimento da medida liminar, venha a atingir lesivamente a população.
Ante o exposto, acolhendo o posicionamento técnico
VOTO no sentido de que Plenário aprove a seguinte DECISÃO que submeto à consideração.

c/c artigo 99, §2º da LC 621/2012, pois presentes os requisitos legais;
1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, com a consequente submissão dos presentes autos ao rito ordinário,
por não preenchimento dos requisitos constantes dos
artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES;
1.3. NOTIFICAR os representados, ou quem suas vezes
fizer, nos termos do §3º do art. 307 c/c 376 caput do RITCEES, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias,
encaminhando-se por mídia digital a Representação;
1.4. DAR ciência ao Representante da decisão aqui proferida, nos termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/02/2019 – 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges;

RODRIGO COELHO DO CARMO

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em

Conselheiro Relator

substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

1. DELIBERAÇÃO:

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Lu-

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

ciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

1.1. CONHECER a Representação, com base no art. 94,
www.tce.es.gov.br
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