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–

NÃO

CONHECIMENTO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
Biocombustíveis

(ANP) em que

narra supostas irregularidades ocorridas nos

Municípios de Anchieta, Jaguaré, Linhares, São Mateus e Serra, por meio do qual
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REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE

judiciais proferidas em diversas ações.
Em razão disso, requereu desta Corte de Contas a verificação da legalidade:
da contratação de escritórios de advocacia pelos municípios;
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informa que os referidos Municípios estão recebendo royalties em virtude de decisões
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 da celebração de contatos de risco, entre municípios e escritórios de advocacia,
que não estabeleça, preço certo na contratação e que vinculam a remuneração
do contratado a percentual sobre o crédito a ser auferido;
 do pagamento com recursos dos royalties em função de decisão judicial em
caráter precário, sem o trânsito em julgado da Ação, o que poderia implicar em
devolução posterior de recursos por parte dos municípios.
Antecipadamente ao juízo de admissibilidade, os autos foram submetidos ao crivo da
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios) que
se manifestou pelo não conhecimento da presente representação, conforme consta a
Instrução Técnica Conclusiva 3862/2019-1 (peça 04):
[...]
III – CONCLUSÃO:
a) Diante do exposto, com fundamento no art. 94 da LC 621/2012, sugere-se o
NÃO CONHECIMENTO da presente representação, posto que o pedido não
preenche os requisitos de admissibilidade e não informa elementos suficientes
para a formação de um juízo de justa causa para desencadear ações
específicas de controle externo a cargo deste Tribunal.
b) Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão final a ser
proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC 261/2013;
c) Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 176, § 3º, inciso I
da Resolução TC 261/2013.
[...]

Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas (MPC) emitiu Parecer 5377/20197 (peça 08) e manifestou-se anuindo a proposta da área técnica, nos seguintes termos:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pelo Procurador abaixo subscrito, com fulcro no art. 3º, inciso II, da LC n.
451/2008, à guisa dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução
Técnica Conclusiva 03862/2019-1, oficia pelo NÃO CONHECIMENTO da
representação, nos termos dos artigos 94, §1º, e 99, §2º, da LC n. 621/12.
[...]

II

FUNDAMENTOS
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Como se vê no petitório inicial, a referida representação apresentada pela ANP relata a
contratação de escritórios de advocacia pelos municípios com celebração de contratos
de risco, bem como o pagamento com recursos dos royalties em função de decisão
judicial sem o trânsito em julgado da Ação.
Ocorre que, após detida análise dos autos, constatou-se que a inicial não contém
indícios mínimos da infração cometida, bem como está desacompanhada de qualquer
elemento de prova para ratificar as suas alegações, o que enseja o seu não
conhecimento.
Desse modo por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação
delineada na Instrução Técnica Conclusiva 03862/2019-1 (peça 04), adoto-a como
razões de decidir e a transcrevo abaixo:
II – DA ANÁLISE
De acordo com os relatos extraídos do documento encaminhado pela ANP, em
que pese o presente expediente ter sido autuado como Representação, bem se
vê em sua petição que a ANP tem fim específico de que esta Corte de Contas
proceda realização de auditoria, indicando, inclusive os objetivos da pretendida
fiscalização.
Diante dessa solicitação, passamos a analisar o que determina a Lei Orgânica
desta Corte de Contas, no tocante à competência para solicitar auditorias e
inspeções, senão vejamos:
LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
Art. 92. São competentes para solicitar ao Tribunal de Contas a prestação de
informações e a realização de inspeções e auditorias:
I - a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais;
II - as Comissões permanentes ou de inquérito da Assembleia Legislativa e das
Câmaras Municipais.
§ 1º O prazo para atendimento das informações solicitadas, bem como do
pronunciamento conclusivo solicitado por comissão permanente específica a
que se refere o artigo 73, § 1º, da Constituição Estadual, será de até trinta dias,
contados da data do seu recebimento.
Depreende-se da normativo transcrito, que a lei não conferiu legitimidade a
ANP – autarquia federal - para desencadear a iniciativa de ações de
fiscalização desta Corte, por meio de inspeções e auditorias, cuja faculdade, in
casu, foi reservada à Assembleia Legislativa ou respectivas Comissões
Permanentes ou de Inquérito.
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Tal circunstância inviabiliza conhecer do feito como pedido de fiscalização e
nesse sentido, registra-se que o acolhimento de tal pedido fere o princípio da
legalidade e assim não deve ser acatado.
Dessa forma, o instrumento hábil que as demais entidades devem se valer para
iniciar um procedimento fiscalizatório nesta desta Corte de Contas,
independentemente da forma de fiscalização a ser utilizada, é o instituto da
Representação, insculpido no artigo 99 da Lei Orgânica, senão vejamos:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos
encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades
ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do
cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que
devam revestir-se dessa forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em cumprimento ao artigo
76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e
Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos do artigo 37, inciso II
desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham conhecimento de
irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham essa prerrogativa por
força de suas atribuições legais.
No caso específico, portanto, embora faleça legitimada ao peticionante para
solicitar a realização de inspeções e auditorias, há, ao revés, plena legitimidade
do interessado para formular representação, nos termos do art. 99, IX e X, da
Lei Orgânica desta Corte.
Não obstante a legitimidade ativa, para a formulação da representação, incide
sobre esse processo específico de fiscalização as demais normas relativas à
denúncia, a teor do art. 99, § 2º, da LC nº 621/12.
Desse modo, a notícia de qualquer irregularidade ou ilegalidade de atos
relativos à gestão da coisa pública encaminhada a este Tribunal de Contas
deve observar os demais requisitos de admissibilidade, estabelecidos no art. 94
da Lei Complementar nº 621/2012, verbis:
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LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
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.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Pois bem. Da documentação acostada, não se verifica, a priori, indicativo de
irregularidade, pois o requisitante apenas informa que atualmente há cinco
municípios (Anchieta, Jaguaré, Linhares, São Mateus e Serra) recebendo
royalties em virtude de decisões judiciais proferidas em diversas ações.
Prossegue relatando que os municípios, como entes federativos, devem ser
representados em juízo pelos procuradores municipais, ou por advogado
regularmente contratado mediante outorga formal de mandato.
Não obstante, afirma não restar comprovado a legitimidade da contratação de
escritório de advocacia para os casos em questão, tornando-se necessário que
os municípios comprovem que a contratação foi realizada utilizando-se o
devido procedimento licitatório.
Percebe-se que a denúncia se mostra demasiadamente genérica, aludindo
somente não restar comprovada a legitimidade da contratação de escritórios de
advocacia, motivo pelo qual pretende o requisitante a realização de auditoria
em todos os processos de contratação de escritórios de advocacia nos
municípios mencionados (Anchieta, Jaguaré, Linhares, São Mateus, Serra).
No caso vertente, constatou-se, portanto, que a presente representação não
contém informações sobre a precisa indicação dos fatos, as circunstâncias e os
elementos de convicção, tanto que na verdade, seu pedido é exatamente que
esta Corte de Contas realize auditoria, e para isso, indica quais pontos devem
ser averiguados, não apontando, portanto, quais fatos teriam ocorrido.
Ora, para o conhecimento da denúncia/representação, além de outros
requisitos, faz-se necessário apresentar indícios mínimos da infração cometida,
não se podendo fazê-lo apenas com base em presunções e informações
genéricas
Note-se, ainda, que o representante traz aos autos tão somente seu breve
relato, desacompanhado de qualquer elemento probatório mínimo que seja que
dê suporte as suas alegações. Não há qualquer documentação que se reporte
aos municípios indicados.
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Por fim, conforme já externado, falta ao representante a legitimidade de
solicitação de auditoria a teor do art. 1º, VII c/c srt. 92 incisos I e II da LC
Complementar nº 621/12.
Deste modo, considerando que a inicial não foi acompanhada de elementos
mínimos, ainda que indiciários, que pudessem ensejar o conhecimento da
exordial como representação e, ato contínuo, ensejar a realização de inspeção
ou auditoria por esta Corte de Contas, sugerimos o não conhecimento da
representação.
Cabe ressaltar, contudo, que a Lei Orgânica desta Corte de Contas, prevê que
cabe ao Relator o juízo de admissibilidade de denúncia ou representação.
No tocante à solicitação de informação do Relator, constante do Despacho
46482/2019 (evento eletrônico 03) se os fatos aqui relatados já foram objeto de
análise por esta Corte de Contas, é preciso destacar que o representante tão
somente ventila a hipótese de não comprovação da legitimidade da contratação
de escritórios de advocacias por parte dos municípios por ele apontados, o que
demandaria essa comprovação nos contratos realizados.
Não obstante, não há indicação específica a qualquer contrato, nem tampouco
dos exercícios sobre os quais deve recair à presente análise.
Sendo assim, tal informação torna-se prejudicada, haja vista a ausência de
elementos mínimos para que se possa fornecê-la.

III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29,
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno), acompanhando o entendimento
técnico e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, por não atendimento aos requisitos
dos artigos 94, incisos I e II da LC 621/2012;
1.2. Dar CIÊNCIA ao interessado e ao MPC, na forma regimental;
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1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/11/2019 – 41ª 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, Domingos Augusto
Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti
da Cunha.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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