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projeto executivo para edificação do Terminal Rodoviário do Município de Barra de
São Francisco.
Na data de 11 de dezembro de 2013 o Procurador Municipal encaminhou a esta
Corte o ofício OF.GB/PRFEITO Nº330/2013 encaminhando a Portaria nº 330/2013,
publicada no Diário Oficial de 09/12/20103, de instauração do procedimento de
Tomada de Contas determinada nos autos do Processo TC 5958/2013.
O processo da Tomada de Contas Especial (autuado na Prefeitura sob o nº
11658/2013) e o respectivo Relatório foram encaminhados pela Prefeitura de Barra
de São Francisco a esta Corte de Contas por meio do Ofício 056/2014 (datado de 21
de março de 2014, fls. 19).
Na data de 15 de abril de 2014 este Gabinete encaminhou os autos à área técnica
para análise (fls.21).
Em sequência foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 309/2014 (fls. 22-31)
informando a responsabilização do Sr. Waldeles Cavalcante, Prefeito Municipal à
época dos fatos, estipulando o dano no valor de R$ 123.500,00, valor total do
contrato, e sugere a notificação do Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, então
Prefeito Municipal para complementar as informações apresentadas, o que foi
implementado nas Decisões Monocráticas Preliminares 451/2014 (fls. 33-37) e
1223/2014 (fls. 45-46).
Em resposta ao Termo de Notificação, o então Prefeito Municipal, senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira, encaminhou na data de 21 de maio de 2015 a
complementação do Processo de Tomada de Contas Especial nº 11658/2013,
registrada através do Protocolo 03775/2014-4.
Em sequência foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 01048/2020-9 (doc.
06) que reconhece a prescrição da pretensão punitiva por esta Corte de Contas,
propõe a extinção do processo por ausência de justa causa.
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O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer 01786/2020-3, da
lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, anui à proposta da
Instrução

Técnica

Conclusiva

01048/2020-9,

concluindo

pela

prescrição

e

arquivamento dos autos na forma do art. 330 e 375 do RITCEES.
Assim vieram os autos a este Gabinete para prolação de voto.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A análise de mérito do presente processo encontra-se na Instrução Técnica
Conclusiva 01048/2020-9, cujos argumentos e fundamentos adoto como motivação
de voto e de onde transcrevo o que segue:
“[...]
3 ANÁLISE
3.1 Quanto à prescrição da pretensão punitiva
Preliminarmente, faz-se necessária a análise dos prazos prescricionais.
A autuação da Tomada de Contas no Tribunal ocorreu em 21 de março de 2014.
Segundo o §2º, inciso II do artigo 373 do RITCEES, a contagem do prazo prescricional de
cinco anos inicia-se na autuação da tomada de contas no Tribunal.
Não havendo citação válida, julgamento pelo colegiado competente ou interposição de
recurso, não há interrupção do prazo recursal.
Ante o exposto, a pretensão punitiva por parte do Tribunal estaria prescrita, à exceção de
eventual dano ao erário.
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal nos
feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de
qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto
ao Tribunal.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal, nos casos de processos de prestação ou
tomada de contas, e nos demais casos em que houver obrigação formal de
envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os atos
de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos, inclusive nos processos de
fiscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal;
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§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o
seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - o julgamento do processo pelo Colegiado competente; (Redação dada
pela Emenda Regimental nº 010, de 26.3.2019).
III - a interposição de recurso. (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº
010, de 26.3.2019).
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora
do Tribunal para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta
a adoção de medidas corretivas para o exato cumprimento da lei.
§ 6º Para fins do disposto nos incisos I e III do § 4º deste artigo, reputa-se
interrompida a prescrição, em relação a cada responsável: (Parágrafo e
incisos I e II incluídos pela Emenda Regimental nº 010, de 26.3.2019).
I – no caso do inciso I, na data em que foi efetivada a citação, adotando-se
aquela indicada no aviso de recebimento da citação, no recibo do termo de
citação, no termo lavrado por servidor do Tribunal responsável pelo
cumprimento do mandado de citação ou na data da publicação do edital de
citação do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, conforme o caso;
II – no caso do inciso III, na data de protocolização da petição recursal.
[...]
Art. 375. A identificação da prescrição ainda na fase de instrução, quando
inexistente as hipóteses de imputação de débito e a expedição de
determinações ao gestor para o exato cumprimento da lei, autoriza a
extinção do processo, desde logo, por ausência de justa causa, mediante
deliberação do colegiado.
Ante o exposto, ao final, propor-se-á a extinção do processo, por ausência de justa causa.
3.2 Quanto ao cumprimento da IN 8/2008
Da análise aos autos verifica-se que as obrigações da IN 8/2008 não foram cumpridas.
A Instrução Técnica Inicial 00309/2014-1 a seu tempo já havia identificado a ausência dos
elementos necessários ao cumprimento da IN 8/2008, notadamente a identificação dos
responsáveis pelas irregularidades narradas, uma vez que a comissão apontou o então
Prefeito Municipal como único responsável.
A instrução listou as omissões e apontou, para cada suposta irregularidade, observações
que a comissão deveria seguir:
a) Ausência de especificação adequada do objeto licitado.
(...)
Assim, a Comissão, munida de profissional competente para tanto, deverá
avaliar estas documentações e, em conformidade com o disposto no art. 9º
inciso VIII da IN TC nº 08/2008, fundamentar adequadamente a apuração da
irregularidade, trazendo aos autos as evidências (em sua totalidade) que
comprovem o fato. Além disso, deverá apontar as normas e regulamentos
infringidos indicando, ainda, os responsáveis relacionados especificamente a
esta irregularidade (incluindo os dados listados no art. 9º, inciso I da IN TC nº
08/2008).
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Portanto, a apuração desta irregularidade carece de complementação.
b) Realização de convite à empresa que não tem o CNAE pertinente ao
objeto da licitação.
Quanto a esta afirmação, verifica-se que a Carta Convite, no item 16.1.13 (fl.
63 do Processo 11658/2013), possibilitou a subcontratação de serviços,
desde que houvesse a anuência da Prefeitura para tanto.
Sendo assim, não se vislumbra óbice para a contratação de empresa com
CNAE principal relacionado a serviços de arquitetura, uma vez que constou
na Carta Convite a possibilidade de subcontratar demais serviços que não
fossem de sua competência.
Deste modo, constata-se não subsistir a irregularidade em questão.
c) Participação do autor do projeto básico na licitação para elaboração do
projeto executivo.
Nota-se que, em verdade, o que se questiona no Ofício nº 193/2013 é o fato
da empresa vencedora da licitação do projeto executivo ter como sócio
exatamente o profissional que supostamente detém a autoria do estudo de
viabilidade do mesmo objeto. Tal situação figuraria como afronta ao art. 9º,
inciso I e II, § 3º da Lei 8.666/1993.
(...)
Portanto, deve a Comissão complementar estas documentações e, em
conformidade com o disposto no art. 9º inciso VIII da IN TC nº 08/2008,
fundamentar adequadamente a apuração da irregularidade, trazendo aos
autos as evidências (em sua totalidade) que comprovem o fato. Além disso,
deverá indicar os responsáveis relacionados especificamente a esta
irregularidade (incluindo os dados listados no art. 9º, inciso I da IN TC nº
08/2008).
d) Abertura das propostas e julgamento antes de encerrado o prazo de 5
dias úteis.
(...) a Comissão deverá complementar as informações enviadas indicando os
responsáveis relacionados especificamente a esta irregularidade, incluindo
os dados correspondentes listados no art. 9º, inciso I da IN TC nº 08/2008.
e) Ausência de intimação do resultado do julgamento do convite.
Homologação e adjudicação do objeto sem publicação do resultado.
Quanto a esta afirmação, verifica-se a necessidade de complementação das
documentações e informações prestadas, pois não há comprovação de que
“os licitantes não estavam presentes no julgamento”.
(...)
Dessa forma, deve a Comissão complementar estas documentações e, em
conformidade com o disposto no art. 9º inciso VIII da IN TC nº 08/2008,
fundamentar adequadamente a apuração da irregularidade, trazendo aos
autos as evidências (em sua totalidade) que comprovem o fato. Além disso,
deverá indicar os responsáveis relacionados especificamente a esta
irregularidade (incluindo os dados listados no art. 9º, inciso I da IN TC nº
08/2008).
f) Ausência de liquidação da despesa. Serviços contratados não executados.
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Com relação a este item, devem ser expostos com clareza quais
procedimentos ou documentos restaram ausentes ou insuficientes para que
seja feita a afirmação de ausência de liquidação da despesa.
(...)
Assim, a Comissão, munida de profissional competente para tanto, deverá
avaliar estas documentações e, em conformidade com o disposto no art. 9º
inciso VIII da IN TC nº 08/2008, fundamentar adequadamente a apuração da
irregularidade, trazendo aos autos as evidências (em sua totalidade) que
comprovem o fato. Além disso, deverá apontar as normas e regulamentos
infringidos indicando, ainda, os responsáveis relacionados especificamente a
esta irregularidade (incluindo os dados listados no art. 9º, inciso I da IN TC nº
08/2008).
Portanto, a apuração desta irregularidade carece de complementação.
g) Nulidade do procedimento.
Caso sejam comprovadas as irregularidades anteriormente relatadas, a
Comissão deverá apurar a possibilidade de nulidade do procedimento,
fundamentando tal posicionamento nas normas e regulamentos
relacionados, atendendo aos dispositivos da IN TC nº 08/2008.
Ainda assim, após a complementação da tomada de contas especial a omissão persistiu.
Trata o presente- processo de Tomada de Contas Especial, instaurado
através da Portaria nº 330/2014, devidamente publicada no Diário Oficial do
Estado em 09 de dezembro de 2013.
Com base no Anexo Único da Instrução Normativa TC nº 32, de 04 de
novembro de 2014, o processo foi examinado pelo Órgão de Controle Interno
deste ·Município, o qual assentimos.
O fato motivador que culminou com a instauração da presente Tomada de
Contas Especial, foi a representação protocolada no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, sob o nº 8971, em 16 de julho de 2013,
considerando as possíveis irregularidades no Contrato 55/2009 cujo objeto é
a elaboração do projeto executivo de edificação do terminal rodoviário do
Município de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do Sr.
Waldeles Cavalcante, prefeito municipal à época dos fatos.
Após o relatório conclusivo emitido pela Comissão de Tomada de Contas
Especial, entendemos que as irregularidades que originaram na
representação protocolada nessa Corte de Contas tem procedência e foram
devidamente comprovadas nos documentos que integram os autos. Como
forma de resguardar o erário e recomposição do dano, foi feita a devida
notificação ao Sr. Waldeles Cavalcante para proceder a devolução dos
valores apurados pela Comissão ou apresentar a defesa no prazo de 10
(dez) dias, conforme Notificação expedida às folhas 165 inserida nos autos.
Assim sendo, determinamos que seja encaminhamos à essa Corte de
Contas o Processo de Tomada de Contas Especial nº 11658/2013, para a
devida apreciação e providências que se fizerem necessárias.
Não foram identificados os responsáveis pelas supostas irregularidades apontadas.
Todas as irregularidades foram apontadas como de responsabilidade do então prefeito
municipal, senhor Waldeles Cavalcante, porém, sem a descrição da conduta do agente, o
nexo entre sua conduta e o resultado e sua culpabilidade, elementos necessários à
correta responsabilização.
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Ou seja, houve descumprimento da determinação do Conselheiro Relator, na ocasião da
Decisão Monocrática Preliminar 00451/2014-5:
Desta forma, com base no artigo 56, inciso I da Lei Complementar n.º
621/2012, DECIDO pela DESANEXAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS DO
PROCESSO 11658/2013 À ORIGEM e pela NOTIFICAÇÃO do
Responsável, Senhor
Luciano Henrique Sordine Pereira para
complementação da Tomada de Contas Especial, no PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, nos moldes estabelecidos pelo art. 10 e parágrafo único da
Instrução Normativa TC nº 08/2008, alertando-o quanto as consequências
do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas, em
especial quanto as penalidades dispostas no art. 1º, XXXII e art. 135 e §
1º da Lei Complementar nº 621/2012.
3.3 Quanto ao suposto dano ao erário
A comissão de tomada de contas entende que, uma vez que o procedimento licitatório
apresentaria irregularidades capazes de o tornarem nulo, nula também seria a
contratação. Ante o exposto, considera o pagamento dos serviços indevido.
Além disso, alega que a Engenheira da Prefeitura, Kenismar Resenda da Silva, teria
informado que “os serviços não foram executados da forma contratada”.
2 CONTRATO 55/2009. Ausência de liquidação da despesa. Serviços
contratados não executados.
O contrato é nulo por que foi gerado de procedimento licitatório nulo.
Dispõe o art. 23, da Lei nº 8.666/1993 que o pagamento será ordenado após
regular liquidação. Não há no processo liquidação regular da despesa.
Segundo informação da Engenheira da Prefeitura Kenismar Resenda da
Silva, os serviços não foram executados na forma contratada.
Contudo, não traz aos autos a suposta declaração da engenheira, tampouco demonstra
que os serviços não foram de fato executados.
A Instrução Técnica Inicial 00309/2014-1 identificou essa omissão e propôs:
f) Ausência de liquidação da despesa. Serviços contratados não executados.
Com relação a este item, devem ser expostos com clareza quais procedimentos ou
documentos restaram ausentes ou insuficientes para que seja feita a afirmação de
ausência de liquidação da despesa.
(...)
Assim, a Comissão, munida de profissional competente para tanto, deverá avaliar
estas documentações e, em conformidade com o disposto no art. 9º inciso VIII da
IN TC nº 08/2008, fundamentar adequadamente a apuração da irregularidade,
trazendo aos autos as evidências (em sua totalidade) que comprovem o fato. Além
disso, deverá apontar as normas e regulamentos infringidos indicando, ainda, os
responsáveis relacionados especificamente a esta irregularidade (incluindo os
dados listados no art. 9º, inciso I da IN TC nº 08/2008).
Portanto, a apuração desta irregularidade carece de complementação.
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A complementação determinada não foi realizada.
Por outro lado, da análise aos autos é possível verificar a existência dos documentos de
entrega e recebimento dos projetos, bem como da liquidação e pagamento das etapas.

Figura 1 - Recebimento de projetos
A suposta nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que for declarada e por outros
prejuízos regularmente comprovados, conforme expresso no parágrafo único do artigo 59
da Lei nº 8.666/93:
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Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente,
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela
for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa.
A jurisprudência é uníssona nesse sentido:
O TCU esclareceu ao consulente que:
• é possível, nos termos do art. 49 da Lei no 8.666/1993, a anulação de ato
ou fase da licitação, inquinado de vicio que não afete a totalidade do
certame, bem assim dos atos e fases subsequentes, operada pela
autoridade competente para a homologação, a qualquer tempo. Como
consequência, o procedimento licitatório deverá ser devolvido para a
comissão de licitação, a fim de que refaça os atos anulados, aproveitando-se
os atos regulares e não afetados pelo vicio já praticados;
• caso a anulação ocorra posteriormente a assinatura do contrato, este
deverá ser anulado, visto que a nulidade da licitação induz a nulidade do
contrato, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 8.666/1993, garantido o
direito ao contraditório e a ampla defesa dos interessados, de acordo com o
§ 3o do citado artigo. Deve ser observada, também, a necessidade de se
indenizar o contratado, cuja avenca foi anulada, pelo que houver
executado e demais prejuízos que não lhe sejam imputáveis, conforme
preceitua o art. 59 da referida lei.
• não há óbice para que a comissão de licitação, no decorrer do
procedimento, caso possua delegação de competência da autoridade
superior, anule parcialmente o certame e o refaça, aproveitando os atos
regularmente praticados. Inexistindo delegação de competência, caberá a
comissão de licitação declarar a invalidade dos atos eivados de vicio e
submeter a prévia decisão da autoridade superior proposta quanto a
invalidade parcial do certame e ao refazimento dos pertinentes
procedimentos.
Acórdão 1904/2008 Plenário
Ante o exposto, uma vez que a tomada de contas falhou em comprovar a não execução
dos serviços por parte da contratada, sua indenização não pode ser considerada
pagamento indevido.
4 CONCLUSÃO
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Verificou-se da análise dos autos a prescrição da pretensão punitiva por parte do Tribunal
para as irregularidades formais apontadas.
Não restou comprovada a não execução dos serviços por parte da contratada, portanto,
sua indenização não pode ser considerada pagamento indevido.
5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, encaminham-se os autos à consideração superior propondo:
Em atenção ao artigo 330, I e 375 do RITCEES, ante a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva nos feitos a cargo do Tribunal, a extinção do processo, desde logo, por
ausência de justa causa, mediante deliberação do colegiado.
Vitória, 24 de março de 2020,
[...]”

DA PRESCRIÇÃO
A priori, reforça-se que diante da natureza do processo de contas em análise. Há
expressa previsão legal, nos termos do art. 71, §2º, inciso I1 da LC n. 621/2012, de
que o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data da autuação dos
autos nessa Corte de Contas, fato este ocorrido em 25/05/2015, protocolo N°
55989/2015-8, que se refere a complementação de Tomada de Contas Especial
(Processo Administrativo n° 00011658/2013), consoante se extrai das fls. 58 e
seguintes (Volume Digitalizado 07616/2020-6). Resta, portanto, forçoso reconhecer a
ocorrência da consumação da prescrição da pretensão punitiva.
DO MÉRITO
Consoante Instrução Técnica Conclusiva 01048/2020-9, não foi apurado qualquer
dano ao erário. Sendo a existência de dano pressuposto para a constituição e
desenvolvimento válido da fase externa da Tomada de Contas Especial, entendo

1

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
[...]
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de
contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou
ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
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pela sua extinção com amparo no art. 427, §4°2 do RITCEES e art. 8º3 da IN 32/2014,
e pelo seu arquivamento na forma do artigo art. 330, incisos III4 do RITCEES.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo
em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho integralmente o
opinamento contido na Instrução Técnica Conclusiva 01048/2020-9 e no Parecer
01786/2020-3 do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO:
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, em:
1.1. RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão sancionatória desta Corte de
Contas, no preceito do art. 71, §2º, I da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373,
§2º, I do RITCEES;

2

Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou
terminativas.
[...]
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem
consideradas iliquidáveis, determina a extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização
administrativa e economia processual.
3

Art. 8º Instaurada a tomada de contas especial, são pressupostos para o desenvolvimento válido e
regular do processo a existência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para:
I - comprovação da ocorrência de dano; e Instrução Normativa TC nº 32/2014
II - identificação das pessoas físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a ocorrência
de dano.
4

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[...]
III - decisão terminativa por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
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1.2. EXTINGUIR o processo por ausência de pressupostos de constituição válida e
regular do processo, em conformidade com o art. 427, §4° do RITCEES e art. 8º da
IN 32/2014;
1.3. DAR CIENCIA aos interessados;
1.4. ARQUIVAR na forma do art. 330, incisos III5 do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2020 – 13ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

5

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[...]
III - decisão terminativa por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
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Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das Sessões
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