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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 452-P, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,

TC - 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do
TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203615 Camila Mara Ribei- 8/10/2014
ro Lima
203638 Paulo Henrique Re- 11/9/2015
sende Marques

RESOLVE:
designar o servidor BRUNO FARDIN FAÉ, matrícula nº
203.537, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-2 no
Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTI, substituindo o coordenador
PEDRO ALBERTO BUSATTO BROSEGHINI, matrícula nº
203.522, afastado da referida função por motivo de férias, no período de 5/11/2018 a 19/11/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 453-P DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC - 8518/2018,
RESOLVE:
efetuar a progressão por tempo dos servidores ocupantes do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o
disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012, e em
cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário
Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária
www.tce.es.gov.br

DATA
EXERCÍCIO

ENQ.
ATUAL

PROGRESSÃO POR
TEMPO

I6

I7 (2ª)

VIGÊNCIA
PROGRESSÃO POR
TEMPO
1/11/2018

I2

I3 (1ª)

1/10/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 454-P DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621,
de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no
caderno processual TC - 2488/2018,
RESOLVE:
efetuar a progressão por tempo dos servidores ocupantes do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 622/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC - 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

DATA
EXERCÍCIO

203637 Miguel Burnier 1/9/2015
I2
Ulhôa
203616 Marina de Oli- 17/10/2014 I8
veira Polese

ENQ.
ATUAL

PROGRESSÃO POR
TEMPO
I3 (1ª)

VIGÊNCIA
PROGRESSÃO POR
TEMPO
1/10/2018

I9 (2ª)

1/11/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
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Onde se lê:

PORTARIA 455-P, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

PORTARIA 457-P, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,

RESOLVE:

RESOLVE:

Leia-se:

designar a servidora MARINA DE OLIVEIRA POLESE, matrícula nº 203.616, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-2 no Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais - NRE, substituindo o coordenador GUILHERME
ABREU LIMA E PEREIRA, matrícula nº 203.089, afastado
da referida função por motivo de férias, no período de
26/11/2018 a 19/12/2018.

designar o servidor DARCY SALES FILHO, matrícula nº
202.982, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico, para ocupar a função gratiﬁcada FG-3 na Secretaria de
Finanças e Contabilidade (SFC), substituindo o coordenador MARCELO MAIA MACHADO, matrícula nº 203.210,
afastado da referida função por motivo de substituição
do secretário, no período de 6/11/2018 a 20/11/2018.

Matrícula Controlador de Recursos Públicos Pontos Enquadramento

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
Artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar 621, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor MARCELO MAIA MACHADO, matrícula nº 203.210, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para exercer o cargo em comissão de secretário administrativo da Secretaria de Finanças e Contabilidade (SFC), em substituição ao servidor JOSÉ CLÁUDIO
DEL PUPO, matrícula nº 202619, afastado do cargo por
motivo de férias, no período de 6/11/2018 A 20/11/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

(Atual Auditor de Controle Externo)
202619 José Claudio Del Pupo 496,00 I 2

(Atual Auditor de Controle Externo)
202619 José Claudio Del Pupo 346,00 I 2
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 456-P, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

Matrícula Controlador de Recursos Públicos Pontos Enquadramento

PORTARIA 458-P, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8
de março de 2012,
RESOLVE:
Alterar a Portaria P nº 174/2003 que contem a lista de classiﬁcação dos servidores efetivos referente ao PRODEP ano-base 2002, publicada no Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo em 29/12/2003, em cumprimento ao Acórdão TC-1160/2018-Plenário, prolatado no processo TC- 3080/1995
e que se refere ao servidor abaixo relacionado, mantendo
inalterado o quantitativo de servidores promovidos por
aquela Portaria 174/2003 e sem alteração dos respectivos
enquadramentos dos servidores classiﬁcados.
www.tce.es.gov.br
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2018
PROC. TC 5994/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratiﬁcadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação de empresa especializada na prestação
de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e de Serviço Móvel Pessoal - SMP e dados a serem executados de forma
contínua, com fornecimento de aparelhos celulares, SIM Cards e Mini modens em regime de comodato, nos termos
das especiﬁcações contidas no anexo I (Termo de Referência) do Edital. O procedimento licitatório será realizado no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 22/11/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 22/11/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Publicações seguintes serão feitas no Diário Eletrônico do TCEES.
Vitória, 07 de novembro de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial – TCEES

www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

DECM 1788/2018

Decisão Monocrática 01783/2018-8

REPRESENTAÇÃO – CONVÊNIOS – TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS EM PARCELA ÚNICA – EXCEPCIONALIDADE –
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA CAUTELAR – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTA CORTE DE CONTAS.

RELATORES

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;

Processo: 07033/2018-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: EDSON SOARES BENFICA
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD através do Despacho nº 57334/2018 (doc.
57) e da Secretaria Geral das Sessões (doc. 58) de que
não consta no sistema documentação protocolizada referente ao Termo de Citação nº 868/2018, em nome do
Sr. Edson Soares Benﬁca.
Ante a ausência de atendimento ao Termo de Citação nº
868/2018, entendo que deve ter sua revelia declarada.

Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Ante o exposto, a ﬁm de dar prosseguimento regular ao
processo, DECIDO considerar REVEL o Sr. Edson Soares
Benﬁca, com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia para prosseguimento do feito.
Em, 5 de novembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br

I - RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pelos Srs.
Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann,
na qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de Transição do Governador Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB, neste ato representada por seu Secretário de
Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de Estado ﬁrmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo nº.
82174199, Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018
(Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº. 180419),
058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415), 059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº. 180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177,
Registro SIGEFES nº. 180417), 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018
(Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421),
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423), 065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIGEFES nº. 180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547
Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº.
81534710, Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018 (Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº. 180426) e
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
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068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427), com os Municípios de Águia Branca, Montanha, Alegre, Viana, Venda Nova do Imigrante e Serra/ES.
Aduz que, em exceção à regra geral, e à luz do Decreto
Estadual nº. 2.737-R, datado de 19/04/2011, “(...) com
vistas a proteger gue um eventual dano constante na
má execução da avença pactuada no convenio exista,
faz-se necessário gue os repasses sejam efetuados em
parcelas fracionadas, possibilitando uma ﬁscalização
eﬁcaz, diminuindo o risco de prejuízo, conforme citado
alhures”.
Todavia alega que, ainda que não em sua totalidade, a
grande maioria dos convênios acima ﬁrmados estão submetidos ao repasse dos valores previstos em parcela única, em total descompasso à regra indicada.
Tal prática, na linha do que argumentam os Representes, traz iminente risco de dano irreparável ao erário, fazendo nascer a necessidade de intervenção desta Egrégia Corte de Contas.
Invocando o entendimento de vasta doutrina mencionada na petição de ingresso, alegam violação a princípios
constitucionais e atinentes ao Direito Administrativo para, ao ﬁnal, concluírem pela ilicitude da conduta suscitada, especialmente pela inobservância imotivada das regras contidas no Decreto Estadual nº. 2.737-R, datado de
19/04/2011.
Ao ﬁnal, requer a suspensão da execucao destes convênios e determinacao para que o jurisdicionado se abstenha de ﬁrmar novos convênios cujo repasse se dê de
forma única.
Para tanto, aponta que “resta evidenciado que a probabilidade do direito existe quando se veriﬁca um alto vul-

to de recursos ﬁnanceiros sendo repassados ao ﬁm de
um mandato, em total contrassenso com a norma regulamentadora, que disserta claramente ser regra geral o
repasse de convênios em parcelas fracionadas, não havendo fundamentação idônea no caso que possa advogar do contrario”.
De outro turno, “o perigo de dano é visível ao passo que,
uma vez repassados recursos, e mal empregados, ou de
ﬁscalização prejudicada, a busca pelo ressarcimento seria impor ônus desnecessário ao erário, de modo que,
basta o fracionamento dos repasses para que possa proteger que dano maior venha a ser perpetuado, cuja reparação venha a ser impossibilitada”.
Alega, por derradeiro, não haver “(...) perigo de dano
de reverso desta eventual concessão de medida cautelar, pois os convênios foram recentemente celebrados de
sorte que, os recursos ainda não foram aplicados pelos
Municípios, ante ao burocrático tramite de um regular
processo licitatório”.
Em vista da necessidade de complementação da documentação trazida aos autos, determinei, à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, a juntada aos autos das cópias
dos processos administrativos correspondentes, preferencialmente pela via digital, bem como a oitiva do Sr.
Marcelo de Nogueira, Secretário de Estado responsável
pela pasta, para a apresentação de informações.
Devidamente notiﬁcado, o Sr. Marcelo de Oliveira apresentou, inicialmente, justiﬁcativas acerca dos fatos narrados na inicial e, posteriormente, requereu a dilação de
prazo para a entrega dos documentos correspondentes,
dada a quantidade de peças a serem digitalizadas e encaminhadas, o que foi deferido pelo período de 24 (vinte
www.tce.es.gov.br

e quatro) horas.
Em síntese, as justiﬁcativas apresentadas aduzem terem
sido observados os princípios constitucionais que regem
a Administração Pública. No que tange ao Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011, aﬁrma que, em regra, a leitura
do art. 12, §2º., do diploma aponta para a realização de
desembolso por meio de parcelas. Todavia, há previsão
liberação em parcela única quando razões técnicas e de
economicidade assim recomendarem.
Neste passo, “(...) apesar das obras oferecerem ínumeros
benefícios à comunidade, inegavelmente, quanto maior
o prazo de intervenção, maiores os transtornos causados
à população e a sua economia local, sendo assim, não
seria demais considerar, que a autonomia conferida ao
gestor municipal, na aplicação dos recursos, pode lhe garantir mais agilidade e eﬁciência na consecução do objeto convenial, uma vez que possibilita a abertura de diversas frentes de trabalho. Portanto, tal medida encontra amparo nos princípios da eﬁciência e economicidade,
e vai ao encontro do interesse público”.
Acrescenta também que, “(...) que em obras com prazos
de execução não superior a 12 (doze) meses, a ocorrência de paralisação por conta de atraso dos repasses ﬁnanceiros, em razão dos trâmites burocráticos é uma realidade observada na Administração Pública. Além disso, o que se propõe é diminuir o prazo de execução e
aumentar o índice de conclusão das obras, considerando haver disponibilidade ﬁnanceira integral nas contas
do Estado”.
Alega, com relação à ﬁscalização dos referidos convênios
que os mesmos são precedidos de análise por parte da
Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, bem como por consulta dirigida à Procuradoria
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
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Geral do Estado – PGE quanto a possibilidade jurídica do
repasse em parcela única para os convênios com previsão do término da obra em menos de um ano, nos termos do cronograma físico-ﬁnanceiro.

cípio e às empresas que a execução das obras e os pagamentos serão realizados pari passu, ofertando maior agilidade na conclusão dos serviços, maior economicidade
e efetiva entrega do equipamento público à população.

Quanto à forma de repasse, adverte o responsável pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEDURB que:

Dentro do prazo concedido foram entregues os documentos solicitados.

Do exame atento da norma, bem como, do termo de
convênio, extrai-se que o repasse em parcela única não
traz qualquer obstáculo à ﬁscalização do ajuste, na medida em que a SEDURB, por meio de sua equipe técnica,
dispõe de condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme
o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O desembolso de recursos pelo Estado de uma só vez,
nos casos em que o cronograma físico ﬁnanceiro do projeto apresentado pelas Prefeituras preveja a conclusão
da obra em período inferior a um ano, é razão sine qua
non para viabilizar a realização do pleito sem atrasos que
comprometam ou paralisem a execução, evitando prejuízo econômico local, e possibilitando a realização de entregas de equipamentos públicos de forma mais célere e
com maior eﬁciência, sem prejuízo da ﬁscalização efetiva e com maior qualidade do estado, como será relatado mais adiante.
Em um cenário de incerteza econômica por que passa o
país, onde diversos estados e municípios estão sem recursos para realização ou até mesmo para a conclusão
de diversas obras já iniciadas, a existência integral dos
recursos é uma realidade que impacta o interesse das
empresas em participar do processo licitatório com a
oferta de propostas com menores preços. O repasse em
parcela única, portanto, é garantia ao Estado, ao Muni-

É o breve relatório. Passo a decidir.
II.1 – Das medidas cautelares
O art. 124 da Lei Complementar 621/2012, ao tratar das
medidas cautelares no âmbito deste Tribunal de Contas,
preceitua que:
“Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio 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.”
Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES,
que assim diz:
“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

lece 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
neste Regimento.”
Nota-se que os dispositivos supracitados identiﬁcam os
requisitos que necessariamente deverão ser ponderados e analisados para a eventual concessão de medida
cautelar, vale dizer, o fumus boni iuris consubstanciado
no fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e o periculum in mora, identiﬁcado no risco de
ineﬁcácia da decisão de mérito ao ﬁnal.
Urge frisar 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 em decorrência da demora na prestação da medida pretendida.
Segundo CALAMANDREI, o objetivo último da providencia cautelar, ínsito na medida liminar, é exatamente o de
antecipar os efeitos da providência deﬁnitiva, com o propósito derradeiro de prevenir o dano que, em última instancia, poderá advir com a demora natural da solução ﬁnal do litígio.
Nesse passo, faz-se necessária a análise quanto à possibilidade de ser deferido o pedido e se estão atendidos, in
casu, os pressupostos necessários para se alcançar providência de natureza cautelar, que são o fumus boni juris e
o periculum in mora.

II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.”

Trata-se o fumus boni juris pela plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a segurança.

Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário no âmbito deste Tribunal de Contas, estabe-

No que toca ao periculum in mora, há de se vislumbrar
um dano potencial, um risco que corre o processo princi-

www.tce.es.gov.br
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pal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte.
CALAMANDREI, mestre italiano do direito processual,
quando se reporta à natureza jurídica da medida liminar,
deixa evidente que essa se encontra exatamente na medida cautelar como provimento provisório judicial, que
antecipa a decisão da lide, ainda que carente de ratiﬁcação ou revogação subsequente dada pela sentença de
mérito.
Destarte, passa-se ao juízo sobre a admissibilidade dos
pressupostos da medida liminar pleiteada, com base na
análise realizada pelo Núcleo de Cautelares.
II.2 – Do fumus boni iuris
Como sobredito tratam os autos de representação formulada pelos Srs. Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago
Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de
Transição do Governador Eleito”, em desfavor da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, neste ato representada por
seu Secretário de Estado, o Sr. Marcelo de Oliveira.
Em síntese, alega-se que a referida Secretaria de Estado ﬁrmou os Convênios nº. 056/2018 (Processo nº.
82174199, Registro SIGEFES nº. 180414), 057/2018
(Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº. 180419),
058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415), 059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº. 180416), 060/2018 (Processo nº. 81377177,
Registro SIGEFES nº. 180417), 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418), 063/2018
(Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421),
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423), 065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SI-

GEFES nº. 180424), 062/2018 (Processo nº. 82394547
Registro SIGEFES nº. 180420), 066/2018 (Processo nº.
81534710, Registro SIGEFES nº. 180425), 067/2018
(Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº. 180426)
e 068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES
nº. 180427), com os Municípios de Águia Branca, Montanha, Alegre, Viana, Venda Nova do Imigrante e Serra/
ES, com repasse dos valores correspondentes em parcela única.
Tal prática, aﬁrmam, contraria a regra geral de transferência dos valores de forma parcelada, conforme previsto no Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011, cuja edição teve por intuito dispor sobre as normas relativas às transferências voluntárias de recursos ﬁnanceiros do Estado
mediante convênios, senão vejamos:
“Art. 1º A execução de programas, projetos/atividades,
planos de trabalho e a realização de eventos que envolva transferência de recursos ﬁnanceiros oriundos do orçamento do Estado por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, será efetivada
mediante a celebração de convênios, de acordo com as
disposições deste decreto, observada a legislação federal e estadual pertinente.
(...)”

§ 2º Os recursos a serem desembolsados pelo concedente somente serão liberados de uma só vez, quando assim
o recomendarem razões técnicas e de economicidade,
mas, em regra, a liberação deve ocorrer em parcelas.”
Ao tempo da celebração dos convênios ﬁrmados pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEDURB, e suscitados por
meio da representação em apreço, a regra geral imposta
aos desembolsos correspondentes, portanto, é a do parcelamento, ou seja, de forma paulatina e concomitante à
comprovação das metas estabelecidas pelo plano de trabalho subsidiário à solicitação.
Em exceção à regra geral, o art. 12, §2º., do Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011, sustenta a possibilidade de desembolso pelo concedente em parcela única “quando
assim o recomendarem razões técnicas e de economicidade”. Logo, não se pode rechaçar de pronto a possibilidade de realização dos desembolsos por meio de
uma transferência integral dos recursos previstos a serem aplicados no convênio, vez que há previsão no decreto regulamentador para tal prática.
Hão de ser observadas, porém, as exigências contidas na
norma de regência para que se abra esse cenário.

Art. 12. O proponente credenciado manifestará seu interesse em celebrar instrumentos regulados por este decreto mediante apresentação de proposta de plano trabalho no SIGA, em conformidade com o programa e com
as diretrizes disponíveis no sistema, que conterá, no mínimo:

A celeuma dos autos presentes consiste, entao, em veriﬁcar a possibilidade, ou não, da realização de tais desembolsos diante dos casos concretos submetidos à consideração desta Corte de Contas por meio da representação subscrita pelos Srs. Álvaro Rogério Duboc Fajardo e
Tyago Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade de pessoas físicas
identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe
de Transição do Governador Eleito”.

(...)

Cumpre, assim, analisar se dentre os documentos traz-

Isto porque, prevê o art. 12, §2º., do citado Decreto que:

www.tce.es.gov.br
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idos aos autos encontram-se presentes, para cada um
dos referidos convênios, as justiﬁcativas necessárias para a liberação imediata dos recursos previstos a serem
aplicados durante o prazo de vigência dos instrumentos
e a compatibilidade deste procedimento administrativo com o ordenamento jurídico, na medida em que os
signatários postulam, além da declaração de ilegalidade
dos convênios listados, declaração deste Tribunal que reﬂita em outros que por ventura estejam em vias de serem celebrados com a mesma previsão.
A leitura minudente dos atos que compõem os processos administrativos por meio do qual restaram celebrados os convênios guerreados, ﬁrmam minha convicção
no sentido de terem sido aviltados princípios de ordem
constitucional e infra-constitucional aplicáveis ao tema.
De princípio, alerto para o fato de que o Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011 alude a “razões técnicas e de economicidade” permissivas ao desembolso integral dos recursos.
Tenho por premissa apontar que, no meu entender, tais
razões técnicas e de economicidade devem ser extraídas
da natureza do serviço a ser realizado, seja por uma característica intrínseca do próprio objeto, especiﬁcidade
de sua execução, ou outra que lhe atribua um traço distintivo tal que faculte o desembolso integral do recurso.
Exempliﬁco com a hipótese de aquisição de maquinário
por parte de um Município que, diante da possibilidade
de execução imediata do contrato de compra, pode-se
valer da transferência imediata e integral dos recursos
previstos em convênio a ser ﬁrmado, ao revés de adotar
uma compra ﬁnanciada e protelada no tempo.
Durante a análise, veriﬁquei que as peças que integram

os autos administrativos encaminhadas pela Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB enunciam, sempre e de forma reiterada, a mesma argumentação com o propósito de caracterizar as aludidas razões técnicas e de economicidade
permissivas.
O conjunto de pareceres técnicos emitidos, isoladamente em cada processo, quando colocados lado a lado
permite veriﬁcar que todos são meramente reprodução
uns dos outros, ressalvados pequenos ajustes referentes
à identiﬁcação dos convênios, quando necessário. Ou
seja, a argumentação utilizada em um dos casos reproduz-se em todos.
Em todas as manifestações da unidade governamental
responsável pela celebração dos convênios veriﬁca-se
que a justiﬁcativa apontada para a adoção desta forma
de desembolso, qual seja em parcela única, encontra respaldo no fato de que o projeto apresentado contenha
cronogram físico-ﬁnanceiro a ser concluído em período
inferior a um ano.
Alude-se que “(...) a autonomia conferida ao gestor municipal, na aplicação dos recursos, pode lhe garantir mais
agilidade e eﬁciência na consecução do objeto convenial.
Além disso, tal decisão não obsta a ﬁscalização dos atos
praticados e a plena execução das metas estabelecidas,
respondendo o convenente pelos danos causados, decorrente de culpa ou dolo devidamente comprovados”.
Ressalta-se o fato, ainda, que as diﬁculdades burocráticas para os trâmites de liberação de parcelas pode acarretar a interrupção das obras e serviços, sendo esta outra das razões invocadas para permitir a transferência
imediata.
www.tce.es.gov.br

No entanto, tenho que tais justiﬁcativas não são suﬁcientes para atender às exigências contidas no Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011.
Inicialmente, porque o referido prazo de um ano não encontra qualquer previsão legal como parâmetro regulador para autorizar a transferência de recursos de forma
integral.
Ademais, encontra-se ausente qualquer estudo demonstrador de que tal lapso revela-se como suﬁciente para
caracterizar, de forma genérica a todos os serviços contemplados nos referidos convênios, alterações de ordem
técnica ou econômicas individualizadas capazes de tornar facultada a transferência em parcela única.
De fato, ao observar a discriminação dos serviços previstos nos cronogramas físico-ﬁnanceiros, a totalidade
destes referem-se a obras e serviços de engenharia
(reformas; construções; drenagem e pavimentação de
ruas, ciclovias) cuja execução se protrai no tempo, conduzindo a uma consecução paulatina condizente com a
liberação concomitante dos valores à medida que sua
comprovação venha a ser demonstrada no curso dos autos.
Há situações¹ em que o referido cronograma prevê, inicialmente, prazo de 03 (três) meses para a realização de
procedimento licitatório para seleção de propostas dos
eventuais interessados em executar o objeto a ser licitado.
À toda evidência, não há razoabilidade em se proceder
à transferência de recursos que somente serão, então,
utilizados a partir de 03 (três) meses após a assinatura e
publicação do respectivo convênio.
Da mesma forma, e ainda com base simplesmente nos
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
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cronogramas físico-ﬁnanceiros, vislumbra-se que parcela dos serviços contemplados somente serão executados nos meses ﬁnais do período previsto como de vigência do ajuste. É o caso, por exemplo, do paisagismo² ou
sinalização do local³ a ser executado
Como aﬁrmado anteriormente, somente os casos concretos analisados individualizadamente podem apresentar as razões técnicas ou de economicidade que permitam inferir a necessidade de uma transferência integral,
não havendo qualquer relação de pertinência entre um
prazo especíﬁco e estas razões.
Todas estas situações acima elencadas caracterizam,
porém, o reverso do que vem sendo apontado nas justiﬁcativas como autorizadores da celebração dos convênios
na forma pretendida, pois as razões técnicas que sobressaem das obras e serviços a serem executados recomendam, como dito, a liberação paulatina e concomitante
dos valores com as comprovações, por meio de medição,
da execução das metas e etapas propostas.
Divirjo, também, das justiﬁcativas trazidas pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB quando alude à possibilidade
de paralisação das obras por conta de diﬁculdades burocráticas no trâmite de liberação das parcelas como argumento de reforço para a realização do desembolso em
montante único.
A paralisação de obras públicas não é, e nem pode ser,
regra.
Aguarda-se de todo e qualquer governo que ao se iniciar a execução de uma obra ou serviço de engenharia,
tal qual os previstos nos convênios referidos, que esta
venha a cabo a seu devido tempo e sem interrupção.

No mais das vezes, o que se observa é que a própria má
elaboração de um projeto básico, executivo, ou intercorrências veriﬁcadas no cursos destas, e relativas à própria
execução do projeto ou da seleção da empresa prestadora do serviço, é que ensejam a necessidade da paralisação.
Ademais, invocar a necessidade de transferência imediata dos valores de forma integral com base na burocracia estatal consiste em reconhecer, em desfavor da sociedade e da preservação do interesse público, a ineﬁciência do aparato estatal que deve ser, nos dizeres do art.
37, da Constituição Federal de 1988, eﬁciente em todas
as suas esferas e instâncias.
Reaﬁrmo não haver vedação à possibilidade de desembolso integral e imediato de valores previstos em convênios. Todavia, nos casos concretos aqui analisados não
há em nenhuma das hipóteses a presença dos requisitos
que autorizam tal prática, ao revés, encontram-se consubstanciadas situações em que recomenda-se a título de prudência, controle, transparência, entre outros
predicativos idênticos, a utilização da forma parcelada
de desembolso.

nio, “(...) não se compreendendo em suas atribuições
analisar os atos administrativos da fase interna ou emitir
juízo sobre a conveniência ou oportunidade do pacto,
nem tampouco considerações sobre aspectos técnicos
ou econômicos, sendo de responsabilidade dos agentes
públicos envolvidos a regularidade dos atos do procedimento, a eﬁciência da ação administrativa, a veracidade das informações e justiﬁcativas postas nos autos
e as providências orçamentárias”*.
Todas estas considerações permanecem hígidas, ainda que tenha entrado em vigência, na data de hoje
(06/11/2018), inovação legislativa alteradora do Decreto
Estadual nº. 2.737-R/2011. Reﬁro-me ao Decreto Estadual nº. 4.323-R/2018, cujo teor altera a redação do art.
12, da regra anterior. A novel redação da regra invocada
na representação passou, então, a estar assim prevista:

Não se ignora aqui, também, o fato de a Procuradoria
Geral do Estado – PGE ter sido consultada a respeito da
forma de desembolso, aludindo à possibilidade da transferência integral dos valores.
No entanto, é de se ver que em todos os pareceres remissivos ou especíﬁcos apresentados, o orgão consultivo
jurídico aponta que a identiﬁcação e destaque das razões
técnicas e de economicidade ﬁcam a cargo da Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, restringindo-se a manifestação ao
exame dos aspectos jurídicos do instrumento do convêwww.tce.es.gov.br

Observa-se, portanto, a existência de novos parâmetros
legais para a liberação de recursos de forma única, quanQuinta-feira, 8 de novembro de 2018
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do envolvam obras e servicos de engenharia com prazo máximo de execução de 12 (doze) meses; aquisição
de medicamentos, bens e equipamentos para a área de
saúde; e, aquisição de bens e insumos em geral.
Ocorre, porém, que tais disposições não se aplicam aos
casos concretos aqui tratados.
Inicialmente porque as normas jurídicas, via de regra,
possuem efeitos prospectivos, ou seja, projetam seus
efeitos para os fatos futuros, não se aplicando de forma
retroativa, cabendo a análise dos autos presentes à luz
da legislação existente ao tempo de sua prática e com
base nas previsões então vigentes.
Logo, a referida disposição legal passará a ter validade
e eﬁcácia perante os novos convênios a serem ﬁrmados
pelo Governo do Estado do Espírito Santo por meio de
suas Secretarias.

inovar as avenças já celebradas com base em um regramento jurídico. Desta forma, também a análise da legalidade dos atos se faz com base no ordenamento jurídico
então vigente, o que afasta a possibilidade de aplicação
desta previsão aos pactos já celebrados.

180424);

Diante destes considerandos, resta evidenciada a plausibilidade jurídica das argumentações trazidas pela representação formulada pelos Srs. Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da denominada “Equipe de Transição do Governador Eleito”, quanto à
inviabilidade da celebração dos convênios abaixo discriminados com a realização de desembolso dos valores ali
previstos sob a forma de parcela única:

067/2018 (Processo nº. 81561180, Registro SIGEFES nº.
180426); e,

056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro SIGEFES nº.
180414);

Não bastasse isso, é de se observar que o próprio Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011 impede a aplicação destas
regras aos convênios ﬁndos, pois o art. 2º., I, “b”, de sua
redação originária dispõe que:

057/2018 (Processo nº. 81094337, Registro SIGEFES nº.
180419);

“Art. 2º Não se aplicam as exigências deste decreto:

059/2018 (Processo nº. 81376952, Registro SIGEFES nº.
180416);

I - aos convênios:
(...)
b) celebrados anteriormente à data de sua publicação,
devendo ser observadas, neste caso, as prescrições normativas vigentes à época de sua celebração;
(...)”
Logo, toda e qualquer alteração promovida que altere
regras procedimentais ou materiais referentes à celebração de convênios devem respeitar o ato jurídico perfeito, não havendo a possibilidade de alteração tendente a

058/2018 (Processo nº. 81377290, Registro SIGEFES nº.
180415);

060/2018 (Processo nº. 81377177, Registro SIGEFES nº.
180417);
06112018 (Processo nº. 83168680, Registro SIGEFES nº.
180418);
063/2018 (Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº.
180421);
064/2018 (Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº.
180423);
065/2018 (Processo nº. 83168877, Registro SIGEFES nº.
www.tce.es.gov.br

062/2018 (Processo nº. 82394547 Registro SIGEFES nº.
180420);
066/2018 (Processo nº. 81534710, Registro SIGEFES nº.
180425);

068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº.
180427)
II.3 – Do periculum in mora
Quanto ao denominado perigo da demora (periculum in
mora), compreende-se este como, indubitavelmente, o
primeiro e mais importante dos requisitos indispensáveis para a concessão de medidas liminares em antecipação de cautela.
Desta forma, para a obtenção da medida liminar e consequentemente da tutela cautelar implícita, a parte deverá
demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a
tutela deﬁnitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.
Em outras palavras, como propagado por LIEBMAN, pelo termo valorativo probabilidade, no qual o mesmo reporta-se sobre possibilidade do dano ao provável direito pedido em via principal.
Dessa maneira, voltando ao caso concreto, tem-se que
a liberação imediata, integral em parcela única dos valores previstos nos pactos ﬁrmados pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB avilta as previsões legais e antecipa disponibilidade ﬁnanceira aos convenentes sem que haja
uma correspondente obrigação a ser adimplida o que,
em tese, pode caracterizar violação às regras da Lei FedQuinta-feira, 8 de novembro de 2018
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eral nº. 4.320/1964 e da Lei Complementar nº. 101/2000.
Assim, havendo fundado receio de que a transferência dos
recursos venha a ser realizada, eis que os convênios em debate já se encontram assinados, há necessidade preemente
de decisão a ser proferida por esta Corte de Contas no sentido de inviabilizar a realização de tal procedimento com
base em análises infundadas e descompatibilizadas dos
requisitos previstos no Decreto Estadual nº. 2.737-R/2011.
Advirto que não há vedação às correções necessárias tendentes a viabilizar a realização dos desembolsos com base nos cronogramas físico-ﬁnanceiros correspondentes,
observando-se as etapas e metas estabelecidas, desde que
devidamente demonstrada a execução destas fases do projeto executivo.
Todavia, até que se implemente tais alterações, com as consequentes re-análises administrativas, compreendo como
necessário o sobrestamento das transferências previstas
nos convênios acima listados sob a forma de parcela única.
Diante de todo o exposto, DECIDO:
Deferir a medida cautelar pleiteada, nos termos do art.
377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013
c/c art. 124 da Lei Complementar 621/2012, visto que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida cautelar no caso concreto, determinando a Secretaria de
Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano, na pessoa do Secretário de Estado Sr. Marcelo de Oliveira que suspenda os repasses dos convênios em parcela
única até ulterior decisão desta Corte;
Determinar a oitiva do Sr. Marcelo de Oliveira, nos termos
do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de 10 (dez) dias, para que prestem informações quanto aos itens questionados
na presente Representação;

Notiﬁcar, na forma do art. 307, § 4º, do RITCEES, o Sr. Marcelo de Oliveira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a decisão, publique extrato na imprensa oﬁcial quanto ao teor da decisão e comuniquem ao Tribunal as providências adotadas, sob pena de multa em caso de descumprimento;
Cientiﬁcar o Representante acerca da decisão do Tribunal,
nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações processuais com as cautelas de estilo, promovendo-se os demais impulsos necessários.
Prestadas as informações, sejam os autos remetidos a este gabinete.
Vitória, 06 de novembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
¹ Convênios 056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro
SIGEFES nº. 180414); 058/2018 (Processo nº. 81377290,
Registro SIGEFES nº. 180415); 061/2018 (Processo nº.
83168680, Registro SIGEFES nº. 180418); 063/2018 (Processo nº. 81528698, Registro SIGEFES nº. 180421); 064/2018
(Processo nº. 83172190, Registro SIGEFES nº. 180423).
² Convênios 056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro SIGEFES nº. 180414); 068/2018 (Processo nº. 83101918, Registro SIGEFES nº. 180427).
³ Convênios 056/2018 (Processo nº. 82174199, Registro
SIGEFES nº. 180414); 063/2018 (Processo nº. 81528698,
Registro SIGEFES nº. 180421); 064/2018 (Processo nº.
83172190, Registro SIGEFES nº. 180423)
* Processo Administrativo nº. 83168877, referente ao Convênio 065/2018.
www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA 1767/2018-9
PROCESSO: 8645/2018
CLASSIFICAÇÃO: AGRAVO
AGRAVANTE: DANIEL SANTANA BARBOSA – PREFEITO
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
UN. GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTE
Tratam os autos de Recurso de Agravo, com pedido e efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos
autos do processo TC 5717/2018 que cuida de Representação, com pedido cautelar, proposta pela empresa Duto
Engenharia Ltda. em face do edital de Concorrência Pública nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal
de São Mateus, questionando possíveis irregularidades
na realização do certame, cujo o objeto é o Registro de
Preços para contratação de empresa de engenharia em
regime de empreitada por preço unitário, com material,
mão-de-obra, do tipo menor preço por lote, destinado à
execução de serviços de pavimentação em blocos de concreto e asfáltica e calçada cidadã no município.
A empresa representante alegou a existência de graves
irregularidades no procedimento licitatório em questão,
o que ensejou a manifestação da SecexEngenharia – Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, após oitiva dos responsáveis, no sentido de que
fosse determinada, cautelarmente, a suspensão da Concorrência Pública nº 01/2018.
O Agravante se insurge, em síntese, em face de decisão
cautelar concedida monocraticamente em seu desfavor
no dia 16 de outubro, tendo sido referendada na última
sessão desta 2ª Câmara, no dia 24 de outubro do corQuinta-feira, 8 de novembro de 2018
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rente, no sentido de determinar ao atual gestor do Município, bem como aos demais responsáveis, que, cautelarmente, suspendam a Concorrência Pública nº 1/2018.
Em suma, o Agravante revela a necessidade de atribuição
de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que, “as
supostas irregularidades são passíveis de análise mais
minuciosa a ser realizada, após garantido o amplo exercício do contraditório e ampla defesa, ao passo que, caso
seja mantida a decisão cautelar, ocorrerá danos de difícil reparação à população mateense, com paralisação de
obra já em andamento, o que consequentemente trará
uma série de transtornos aos munícipes”.

DECM 1796/2018
PROCESSO TC: 8961/2018
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
RESPONSÁVEIS: PAULO RUY VALIM CARNELLI; MP PUBLICIDADE LTDA-EPP
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS – NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO) DIAS.

Ante aos fundamentos gerais insertos no presente Agravo, vislumbro a plausibilidade da lesão alegada em relação às obras de engenharia que já se iniciaram e averíguo a imperiosa necessidade de realização de diligência
no Município de São Mateus, por parte da douta equipe
técnica desta Casa, a ﬁm de que se veriﬁque com exatidão a localização e a precisão do andamento das obras
já iniciadas, a ﬁm de subsidiar a formação do convencimento do meu juízo acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos
do art. 416 do RITCEES.

RELATÓRIO

Ante o exposto, DETERMINO a realização de DILIGÊNCIA
à área técnica, para que no prazo de 05 (dias) apresente relatório do andamento da obra em questão, de forma detalhada, em deferência ao princípio do devido processo legal, nos termos do inciso VI do artigo 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Alega a Representante que as exigências colocadas violariam a isonomia entre os participantes, a competitividade e a vantajosidade da contratação, na medida em
que é solicitado “1) [...] atestado de capacidade técnica emitido por no mínimo três (3) agências de publicidade; 2) a indicação do diretor de cena por parte da Agencia MP Publicidade com apresentação do seu portfolio
em mídia digital (DVD ou pendrive) contendo no mínimo
cinco (5) VTs produzidos para clientes públicos, de campanhas diferentes, compatíveis com o objeto da contra-

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

Trata-se de representação formulada pela sociedade
empresária Global Village Creative e Executive Produtora LTDA-ME, em que alega irregularidades no âmbito do
Termo de Referência publicado no Diário do Poder Executivo com as respectivas condições exigidas para a participação no certame de subcontratação de serviços de
produção e edição de 01 VT Institucional, com duração
de 60”, produção e tratamento de 04 fotos para a companha Prestação de Contas, da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.

www.tce.es.gov.br

tação, com suas respectivas ﬁchas técnicas e que tenha
veiculado em TV aberta, sendo vedada a inclusão de VTs
de animação gráﬁca (como animações em 2D, 3D ou cartelas). [...]. Apresentação de portfolios do diretor de fotograﬁa e coordenador de produção, sugeridos pela produtora, submetendo à aprovação dos proﬁssionais elencados junto ao cliente e agência, e apresentar declarações que atestem sua capacidade técnica expedidas por
no mínimo 3 agências de publicidade”.
Aﬁrma que tais exigências facilitariam o direcionamento para execução do serviço público, bem como tais critérios afetariam a vantajosidade econômica desse tipo
de contratação.
Diante das supostas irregularidades apontadas na peça
inaugural, a Representante, em caráter cautelar, pede o
seguinte:
[...]
a) a concessão da medida cautelar prevista nos art.124
c/c inciso lido art.125 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 determinando-se a suspensão da sessão pública designada para o dia 08/11/2018, referente a convocação de interessados para apresentarem proposta relativa a subcontratação 15/16 de serviços de produção e
edição de 01VT Institucional, com duração de 60”, produção e tratamento de 04 fotos para a campanha Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS - SETOP;
DECISÃO
Por todo o exposto, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO do Sr.
Paulo Ruy Valim Carnelli, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, e da sociedade empresária MP
Publicidade LTDA-EPP, na pessoa de sua representante
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
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legal, a Sr.ª Marilia Sily Vargas Debbane, para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art.
125, §3º, da LC 621/2012, se manifestem sobre as supostas irregularidades apontadas.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a SETOP encaminhe a esta Corte de Contas, preferencialmente por meio
digital, cópia do Processo Administrativo que culminou
na celebração do contrato de serviço de publicidade nº
002/2016 com a agência MP Publicidade.
Juntamente com os Termos de Notiﬁcação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do
pedido cautelar.
Vitória, 07 de novembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 1798/2018-4
Processo TC: 8936/2018-7
Assunto: Denúncia
Jurisdicionado: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do
Espírito Santo
Denunciantes : Álvaro Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀman - cidadãos
Exercício: 2018
Responsável: Marcelo de Souza Coelho - Secretário

1 RELATÓRIO
Este processo trata de denúncia formulada pelos Srs. Álvaro
Rogério Duboc Fajardo e Tyago Ribeiro Hoﬀmann, na qualidade de pessoas físicas identiﬁcadas como integrantes da
denominada “Equipe de Transição do Governador Eleito”,
em desfavor da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer,
neste ato representada por seu Secretário de Estado, o Sr.
Marcelo de Souza Coelho.
Em síntese, alegam os denunciantes que a referida Secretaria de Estado ﬁrmou os Convênios: 01/2018 (SIGA SESPORT 19/2018, Laranja da Terra, R$ 60.340,00); 05/2018
(SIGA SESPORT 019/2018, Marilândia, R$ 14.500,00);
07/2018 (SIGA SESPORT 20/2018 – Santa Maria do Jetibá,
R$ 702.116,37); 03/2018 (SIGA SESPORT 21/2018, Santa
Teresa, R$ 499.580,11); 02/2018 (SIGA SESPORT 22/2018,
Muqui, R$ 1.006.892,52); 04/2018 (SIGA SESPORT 23/2018,
Montanha, R$489.909,71); 09/2018 (SIGA SESPORT
24/2018, Itarana, R$ 743.383,00); 06/2018 (SIGA SESPORT
26/2018), Vargem Alta, R$ 85.469,63); 011/2018 (SIGA SESPORT 28/2018,Marataízes, R$ 54.290,00); 008/2018 (SIGA
SESPORT 25/2018, Vargem Alta, R$ 120.724,73); 013/2018
(SIGA SESPORT 29/2018, Baixo Guandu, R$ 23.296,33);
012/2018 (SIGA SESPORT 27/2018, Jerônimo Monteiro, R$
256.693,34).
Tais convênios, celebrados com os municípios indicados e
tendo por objeto reformas em espaços de prática esportiva e aquisição de bens, foram celebrados com previsão de
liberação dos recursos em parcela única, o que, de acordo
com os denunciantes, violaria o Decreto Estadual 2737-R, de
19/04/2011, cujo artigo 12 prevê que em regra, a liberação
deve ocorrer em parcelas.
Acrescentam ainda que tal regra tem por objeto proteger os
recursos públicos de um eventual dano decorrente da má
www.tce.es.gov.br

execução do objeto do convenio e os repasses parcelas fracionadas, possibilitariam uma ﬁscalização mais eﬁcaz e afasta o risco de um dano irreparável ao erário.
Acrescem por ﬁm, que o Governo do Estado editou novo
decreto, publicado no Diário Oﬁcial de 05/11/2018 – Decreto Estadual 4323-R – cuja ﬁnalidade, segundo alegam, seria
burlar a regra de vedação de liberação de verbas de convênio em parcela única, a ﬁm de convalidar a suposta ilicitude.
Invocando o entendimento de vasta doutrina mencionada
na petição de ingresso, alegam violação a princípios constitucionais e atinentes ao Direito Administrativo para, ao ﬁnal, concluírem pela ilicitude da conduta suscitada, especialmente pela inobservância imotivada das regras contidas no
Decreto Estadual nº. 2.737-R, datado de 19/04/2011.
Ao ﬁnal, requerem a suspensão da execucão dos convênios
aqui apontados e determinacão para que o jurisdicionado
se abstenha de ﬁrmar novos convênios cujo repasse se dê
de forma única.
Para tanto, aponta que “resta evidenciado que a probabilidade do direito existe quando se veriﬁca um alto vulto de recursos ﬁnanceiros sendo repassados ao ﬁm de um mandato,
em total contrassenso com a norma regulamentadora, que
disserta claramente ser regra geral o repasse de convênios
em parcelas fracionadas, não havendo fundamentação idônea no caso que possa advogar do contrário.
Alega, por derradeiro, não haver “(...) perigo de dano de reverso desta eventual concessão de medida cautelar, pois os
convênios foram recentemente celebrados de sorte que, os
recursos ainda não foram aplicados pelos Municípios, ante
ao burocrático tramite de um regular processo licitatório”.
Requerem também, em caráter acautelatório, a suspensão
dos efeitos do Decreto 4323-R de 5/11/2018.
É o relatório.
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
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2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Da admissibilidade
Inicialmente constato a presença dos requisitos de admissibilidade elencados nos arts. 94 e 101, parágrafo único da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgância deste Tribunal de Contas). Observe-se:
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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
(...)
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.

de nos termos do inciso IV do art. 94 da LC 621/2012; a documentação encaminhada foi redigida com clareza e contém as informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias
e os elementos de convicção.
No caso desta denúncia os fatos são públicos – celebração
de convênios – e trazem todos os elementos necessários à
sua identiﬁcação, centrando-se a discussão de mérito sobre
matéria de direito, contida na competência desta Corte de
Contas.
Pelo exposto, conheço da denúncia.
2.2 Da cautelar
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências
para o ﬁel cumprimento da lei, bem como a sustação de ato
impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da LC 621/2012 descreve que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, esta Corte
de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
que em caso de comprovada urgência, poderão ser determinadas por decisão do Relator.
A concessão de medida cautelar não exige juízo de certeza,
mas sim da probabilidade de que o alegado pelo interessado seja plausível. Até mesmo porque o que se almeja é assegurar o resultado útil da atuação desta Corte.

Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Nesse sentido, observo nos convênios apontados que em
alguns deles não seria cabível a medida cautelar pleiteada, como no caso do Convênio 01/2018, celebrado em
28/02/2018 e já extinto desde 28/6/2018.

Os denunciantes, na qualidade de cidadãos, têm legitimida-

Além desse, há o Convênio 05/2018, no valor de R$
www.tce.es.gov.br

14.500,00 para aquisição de um cortador de grama, em que
seria, em princípio, correta a liberação em parcela única.
Entretanto, quanto aos demais convênios listados, entendo
que merecem uma análise mais acurada quanto aos fundamentos para a concessão da medida acautelatória pleiteada.
Assim, por prudência, diante da necessidade de maiores informações e documentos para formar o convencimento, e
do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, deixo o
exame da medida de urgência pleiteada e seus pressupostos para serem analisados após oitiva dos eventuais responsáveis, nos termos do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEES, e
DECIDO:
1 Conhecer da denúncia, nos termos do art. 94 e art. 101
parágrafo único da LC 621/2012;
2 Notiﬁcar o senhor Marcelo de Souza Coelho, Secretário
de Esportes e Lazer do Estado do Espírito Santo, para que no
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 307 do
RITCEES, preste as informações que julgar necessárias em
face da presente Representação;
3 Encaminhar ao agente responsável cópia da peça inicial
da presente Representação (Petição Inicial 375/2018), por
meio digital.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência, aos denunciantes acerca desta Decisão, conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC
nº 261/2013.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
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