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O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
I.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Representação formulada pelo Ex-Prefeito Municipal de Venda
Nova do Imigrante, Sr. Braz Delpupo (agora falecido), narrando possíveis
irregularidades cometidas pelos Srs. Dalton Perim – Ex-Prefeito do município
supramencionado, Ivo Pizzol – Ex-Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Urbana e Maciel Casagrande – Servidor Municipal, Engenheiro Civil, fiscal dos
contratos à época dos fatos, na execução do Contrato 89/2016 (Tomada de Preços
12/2016), com a empresa Monte Azul Serviços Indústria e Comércio Ltda., e no
Contrato 94/2016 (Tomada de Preços 11/2016), com a empresa G.G Construtora
Ltda.ME.
O Contrato 89/2016 tinha por objeto o recapeamento com pavimentação asfáltica da
Avenida Elizabeth Minete Perim, com valor total de R$ 190.540,69 e o Contrato
94/2016 tinha por objeto a pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de
Venda Nova do Imigrante, com valor total de R$ 454.156,52.
Em apertada síntese, relata o Representante que:
a) após assinatura do Contrato 94/2016 em dezembro daquele ano, não foi
realizado o respectivo empenho;
b) foi executada parcela do objeto do Contrato 94/2016 por meio do Contrato
89/2016, a saber ―trecho 2, Rua São Lourenço”;
c) tal parcela não poderia ser executada com recurso público pois se tratava de
dano decorrente de obra particular.
Ao final requer a condenação dos supostos responsáveis por ato de improbidade
administrativa, nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92, a condenação para
ressarcimento ao erário do valor pago suportado pelo erário para correção de dano
causado por particular na pavimentação da Rua São Lourenço, a condenação do
Ex-Prefeito Municipal nos termos § 2º do art. 1º do Decreto-Lei 201/67, por violação
ao inciso V daquele artigo, a condenação dos demais servidores públicos envolvidos
na medida de sua responsabilidade.
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Por meio da Decisão Monocrática 01008/2018-2 (peça 40), o Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator à época, em juízo monocrático de
admissibilidade, conheceu a Representação, remetendo os autos a área técnica
para instrução.
Ato contínuo, em 20/08/2018 foram autuados os Processos TC 7009/2018 e
7010/2018, ambos autuados como Representação.
O processo TC 7009/2018 também de autoria do Sr. Braz Delpupo, relata os
mesmos fatos destes autos.
Através da Decisão Monocrática 1408/2018 (peça 43 do Processo TC 7009/2018),
o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em juízo monocrático de
admissibilidade,

conheceu

a

Representação

no

bojo

do

Processo

supramencionado.
Na sequência, os autos foram encaminhados a Secretaria de Controle Externo de
Engenharia e Meio Ambiente – SECEX Engenharia, onde foi elaborada a
Manifestação Técnica 00776/2018-6 (peça 46 do processo TC 7009/2018), que
sugeriu que aqueles autos fossem apensados ao processo 5628/2018-9, sugestão
essa, aceita pelo relator, por meio do Despacho 47179/2018-1 (peça 46).
Já em relação ao Processo TC 7010/2018, a Promotoria Geral de Venda Nova do
Imigrante narra as mesmas questões levantadas nos processos 5628/2018 e
7009/2018 (apenso) e, através do Ofício Externo 1307/2017 (peça 10), juntado a
posteriori aos mencionados autos, solicita informações acerca de apuração em
andamento por aquela Procuradoria sobre cancelamento de obra de asfaltamento da
―Beira Rio, no Centro”, e de obra do acesso para ―Alto Bananeiras” e sobre
irregularidades em licitação para compra de veículo.
Através da Despacho 43924/2018-3 (peça 11 do Processo TC 7010/2018), o
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, encaminhou os autos a Secex
Engenharia, que elaborou a Manifestação Técnica 1545/2018-7 (peça 12),
apresentando a seguinte proposta de encaminhamento, verbis:
Pelo exposto, apresentamos como proposta de encaminhamento, as
seguintes sugestões:
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4.1 - A tramitação conjunta dos Processos TC 7010/2018-6 e 5628/2018-9,
sendo o primeiro apensado ao segundo, conforme autorizam/prescrevem os
artigos 277 (caput e § 1º) e 278 (caput e parágrafo único), ambos do
Regimento Interno deste TCEES;
4.2 - Simultaneamente, sugerimos que seja determinado à Prefeitura
Municipal de Venda Nova do Imigrante, que providencie a sequência de
medidas recomendadas pela Instrução Normativa Nº 032/2014 (a qual,
―Dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de processos
de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, no âmbito da Administração Direta, Indireta Estadual e Municipal e
dá outras providências.‖), exarada por este Tribunal, e também, atendendo
ao que preceitua a Lei Estadual 621/2012, com vistas à apuração de
possíveis danos ao erário municipal, em função da pavimentação da rua
São Lourenço, no âmbito da execução do Contrato 089/2016:

O Ministério Público de Contas, através do Parecer 06046/2018-7 (peça 16), da 3ª
Procuradoria de Contas, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, anuiu à proposta contida na manifestação supramencionada.
Através do Voto 00016/2019-3 (peça 18), o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial,
entendeu somente pelo apensamento do Processo TC 7010/2018 ao Processo TC
5628/2018, não realizando sua admissibilidade, o que foi acompanhado pela
Primeira Câmara desta Corte de Contas, através da Decisão 00072/2019-7 (peça 20
do Processo TC 7010/2018).

Por fim, após todos os trâmites relatados acima, o Processo TC 5628/2018 foi
encaminhado ao Núcleo de Controle Externo de Fiscalizações de Prog. de
Desest. Reg – NDR, onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
01832/2020-1 (peça 45), que apresentou a seguinte proposta de encaminhamento,
verbis:
Ante o exposto, encaminham-se os autos à consideração superior com as
seguintes propostas de encaminhamento:
7.1 conhecer a Representação contida no bojo do Processo TC 7010/2018,
exceto quanto ao Ofício Externo 1307/2017 (evento 10, Processo TC
7010/2018), que deve ser desentranhado e autuado em processo apartado
para que seja avaliada a admissibilidade da representação contida no citado
ofício;
7.2 julgar improcedente, a Representação quanto aos indicativos de
irregularidade ―5.1 Ausência de empenho relativo ao Contrato 94/2016‖ e
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―5.3 Reparação de dano causado por particular‖ conforme fundamentação
contida nos subitens 5.1 e 5.3 desta Instrução Técnica Conclusiva;
7.3 determinar o não prosseguimento da instrução para os indicativos de
irregularidades ―5.2 Aditivo irregular‖ e ―5.4 Contrações irregulares no último
ano no mandato do Prefeito Municipal‖, conforme fundamentação contida
nos subitens 5.2 e 5.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, com fulcro no
Art. 177-A do RITCEES;
7.4 extinguir o processo com resolução do mérito para o indicativo de
irregularidade ―5.1 Ausência de empenho relativo ao Contrato 94/2016‖ e
sem resolução do mérito para os demais.
7.5 expedir notificação (a) ao espólio do Sr. Braz Delpupo; (b) à PromotoriaGeral de Justiça de Venda Nova do Imigrante, na pessoa da PromotoraChefe Adriana Dias Paes Ristori e; (c) ao Controle Interno do Município de
Venda Nova do Imigrante, pessoa de sua Controladora Geral Cidinéia
Aparecida de Miranda Falchetto, na forma do o inciso II do § 3º do artigo
177-A do Regimento Interno do TCEES, a fim de que tomem conhecimento
dos fatos tratados no presente processo e adotem as providências que
entenderem cabíveis.

O Ministério Público de Contas, através do Parecer 04415/2021-9 (peça 52), da 1ª
Procuradoria de Contas, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na ITC supramencionada.

II.

FUNDAMENTOS

II.1

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Cumpre mencionar que a representação foi conhecida, conforme disposto na
Decisão Monocrática 01008/2018-2.
Verifiquei que a Representação contida no bojo do Processo TC 7010/2018
(apenso), não havia sido objeto de análise de admissibilidade, razão pela qual,
acolhendo a sugestão da área técnica constante na ITC 01832/2020-1, procedi sua
admissibilidade naqueles autos, nos termos do Despacho 43853/2021-7 (peça 22).

II.2

MÉRITO

Inicialmente, verifico que no bojo do Processo TC 7010/2018 foi juntado Ofício
Externo 1307/2017 (peça 10), da Procuradoria-Geral de Justiça de Venda Nova do
Imigrante pedindo providências acerca de possíveis irregularidades em contratações
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de shows artísticos, além de informações acerca de apuração em andamento por
aquela Procuradoria sobre cancelamento de obra de asfaltamento da ―Beira Rio, no
Centro”, e de obra do acesso para ―Alto Bananeiras” e sobre irregularidades em
licitação para compra de veículo.
Com relação a isso, informa a área técnica que os documentos que compõem o
referido ofício, não inovam em relação aos documentos relativos às Tomas de
Preços 11/2016 (Contrato 94/2016) e 12/2016 (Contrato 89/2016) que já constam
dos autos do processo principal e apensos.
Ainda, segundo a equipe técnica, o supramencionado ofício faz referência a um
terceiro contrato com objeto relativo à obra de pavimentação (Contrato 87/2016). No
entanto, não há pedido específico com relação a esse contrato, além de informações
no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante indicar que o
referido contrato foi objeto de pagamentos nos anos de 2017 e 2018, o que
demonstra sua execução.
Dessa forma, entende o corpo técnico que não há conexão entre o Ofício Externo
1307/2017 e os presentes autos, sugerindo o seu desentranhamento, nos termos
do inciso III do art. 288 do RITCEES, e autuação em processo apartado, para que
seja feita a análise de admissibilidade relativa à solicitação para apuração de
possíveis irregularidades na contratação de shows artísticos.
Ante o exposto, acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas, quanto
ao desentranhamento do Ofício Externo 1307/2017 e autuação em processo
apartado, onde deverá ser juntada cópia da Instrução Técnica Conclusiva 01832/2020-1
(peça 45) desses autos.

Passo agora a expor as razões que embasaram o meu convencimento, analisando
os seguintes indícios de irregularidades a partir da Instrução Técnica Conclusiva
1832/2020-1:

II.2.1 AUSÊNCIA DE EMPENHO RELATIVO AO CONTRATO 94/2016
Da irregularidade apontada na Petição Inicial 00217/2018-5 (peça 02):

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 8095E-A2628-474E8

ACÓRDÃO TC-1454/2021
rpg/fbc

(Processo TC 5628/2018, Evento 2, fls. 2-3)
1. DOS FATOS
No dia 01/12/2016, no limite final da gestão 2013/2016, visando a
contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação
asfáltica em diversas ruas, o Município de Venda Nova do Imigrante
promoveu a abertura do procedimento licitatório na modalidade tomada de
preços, registrado sob nº011/2016, do qual sagrou-se vencedora a empresa
G.G. Construtora Ltda ME,com a proposta de R$ 454.156,52, (quatrocentos
e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois
centavos), conforme procedimento administrativo PMVNI nº 004503/16 e
contrato nº 094/16. (Doc. 01)
Não obstante a assinatura do mencionado ajuste tenha ocorrido em
15/12/2016, não houve sequer a realização de empenho, ficando a
eventual execução do mesmo para a gestão que assumiu em 2017. Em
02/12/2016, ou seja, a menos de um mês para o fim do mandato e, visando
a contratação de serviços de recapeamento com pavimentação asfáltica da
Avenida Elizabeth Minete Perim, deu-se a abertura do procedimento
licitatório na modalidade tomada de preços de nº 012/2016, do qual sagrou
— se vencedora a empresa Monte Azul Serviços Indústria e Comércio
LTDA, com a proposta de R$ 173.961,68, posteriormente editada e
finalizada no montante pago de R$ 190.540,69 (cento e noventa mil,
quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), já descontadas
as retenções tributárias devidas, conforme demonstrativo abaixo:(Docs. 02,
03)

Ocorre que o procedimento licitatório TP nº 011/2016, que culminou na
contratação da empresa GG Construtora Pre‖ Moldados, Material de
Construção em Geral, Serviços e Empreendimentos LTDA-ME, além da
pavimentação asfáltica da ―rua de acesso Alto Bananeiras‖(trecho 03) e
‖Avenida Beira Rio (trecho 01 ), tinha também como objeto, a pavimentação
da Rua São Lourenço (trecho 02), que de forma ―inexplicável‖, foi executado
mediante termo aditivo firmado ilegalmente com a empresa Monte Azul
Serviços Indústria e Comércio LTDA (TP nº 012/2016), em detrimento da
empresa ―GG Construtora‖, legitima vencedora daquele certame, conforme
contrato nº 094/16.lrrefragável que a despesa em tela ocorreu de forma
temerária e ao arrepio da lei, afrontando as regras basilares da
Administração Pública, conforme será demonstrado adiante.

Alega o Representante, especificamente neste item, que não houve empenho para a
despesa relativa ao valor do Contrato 094/2016, firmado em 15/12/2016, no valor de
R$ 454.156,52.
Quanto a isso, certifica o NDR que em consulta ao sítio eletrônico do Município de
Venda Nova do Imigrante (transparência), os dados de empenho mostram que
realmente não foi efetuado em 2016 tampouco em 2017 a despesa relativa ao
referido contrato, conforme informações no anexo 2 da ITC 1832/2020-1 (peça 48).
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O termo do Contrato 94/2016, firmado com a empresa GG Construtora Ltda. ME.,
cujo o objeto era a execução de pavimentação asfáltica de diversas ruas do
Município, estabelecia prazo, vigência e forma de pagamentos, conforme
demonstrado abaixo:
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
[...]
3.2. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada após repasse e liberação da parcela convencionada, em
conformidade com o cronograma de execução físico-financeiro, após
aceitação pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução
do contrato.
[...]
CLÁUSLUA SEXTA – PRAZOS
6.1. Prazo de execução da obra é de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.
6.2. O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias
consecutivos, após ser expedida, pela autoridade competente, a Ordem de
Início dos Serviços.
6.3 O prazo de vigência do presente contrato é até 29 de abril de 2017.
[g. n.]

Ainda, com relação ao contrato supramencionado, informa a área técnica:
[...] a Sra. Maria Casagrande Lachini, identificada como Contadora,
informou, em 1/11/2016, que havia saldo orçamentário para a
contratação no valor de R$449.578,78.

1

O edital de licitação emitido após tal informação trazia a especificação da
dotação orçamentária.

1

Processo TC 7010/2018, evento 4, fls. 111-143.
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Após, o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Sr. Ivo
2
Pizzol, requereu retificação da planilha orçamentária da Administração que
3
foi alterada para o valor total de R$ 481.656,28 . O edital de licitação foi
alterado com aquele valor e trazia a mesma especificação da dotação
4
5
orçamentária . A retificação publicada em 16/11/2016 .
Como pode ser observado, a PMVI procedeu a verificação prévia,
mesmo que parcialmente, quanto à possibilidade de pagar a despesa
do Contrato 94/2016 antes de assumir a obrigação. (g.n)

Há informações nos autos, que este Tribunal ao examinar as Contas da Gestão do
Prefeito Dalton Perim para o exercício de 2016 (Processo TC 4668/2017 – Parecer
Prévio 79/2018), concluiu que não havia evidências de descumprimento ao art.
42 da LRF, indicando o parecer que as contas do referido gestor fossem aprovadas
com ressalvas, visto que a irregularidade apontada pela área técnica na análise de
prestação de contas, indicou que houve inobservância do inciso III 6 do art. 55 da
LRF.
Além disso, verificou a área técnica no (Demonstrativo da disponibilidade de caixa e
dos restos a pagar do RT 940/2017, constante no Processo TC 4668/2017 – peça
56), que a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante tinha disponibilidade
de caixa líquida não vinculada de R$ 1.693.714,36, o que segundo a equipe
técnica, era suficiente para arcar com os R$ 454.156,52 do contrato aqui
tratado.
2

Processo TC 7010/2018, evento 4, fl. 147.
Processo TC 7010/2018, evento 4, fl. 148.
4
Processo TC 7010/2018, evento 4, fls. 157.
5
Processo TC 7010/2018, evento 4, fl. 190.
6
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do
art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38.
o
§ 1 O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá
apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III.
o
§ 2 O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
o
o
§ 3 O descumprimento do prazo a que se refere o § 2 sujeita o ente à sanção prevista no §
o
2 do art. 51.
o
§ 4 Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada,
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.
3
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Já o Contrato 89/2016, firmado com a empresa Monte Azul Serviços e Indústria e
Comércio Ltda., cujo o objeto era a execução de recapeamento com pavimentação
asfáltica da avenida Elizabeth Minete Perim, também estabelecia prazo, vigência e
forma de pagamento. Vejamos:
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
[...]
3.2. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada após repasse e liberação da parcela convencionada, em
conformidade com o cronograma de execução físico-financeiro, após
aceitação pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução
do contrato.
[...]
3.5. É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente
prestação dos serviços.
[...]
CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS
6.1. Prazo de execução da obra é de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.
6.2. O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias
consecutivos, após ser expedida, pela autoridade competente, a Ordem de
Início dos Serviços.
6.3 O prazo de vigência do presente contrato é até 21 de abril de 2017.
[g. n.]

Segundo informações do NDR, a data de início dos serviços referente ao
Contrato 89/2016 era de 15/12/2016 e, de acordo com o prazo e cronograma físicofinanceiro apresentado pela Contratada, seria concluída em 30/01/2017.
Além disso, segundo o setor, na documentação de suporte juntada aos autos,
demonstra que o valor total da despesa derivada do compromisso do Contrato
89/2016 foi empenhado, liquidado e pago no exercício de 2016.
Diante disso, visto que não há evidência de descumprimento do art. 42 da LRF,
ou seja, não ficou demonstrado que a ausência de empenho se deu por falta de
disponibilidade de caixa e considerando que não houve empenho, tampouco
execução do objeto do Contrato 94/2016 no exercício de 2017, pelo Prefeito
sucessor, no caso, o próprio Representante, o que resta demonstrado é:


a assinatura de ambos os contratos ocorreu de forma irregular, no
último mês de gestão, com previsão de despesa para o ano seguinte;
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o Contrato 89/2016 não gerou despesas para a gestão do Prefeito
sucessor, pois foi integralmente quitado em 2016.

Assim, o descumprimento da obrigação contraída pelo Sr. Dalton Perim, enquanto
Prefeito de Venda Nova do imigrante, com a empresa GG Construtora Ltda. ME por
meio do Contrato 94/2016, não se mostra matéria nas competências desta Corte
de Contas.
Explica-se:
A redação do caput do art. 101 da Lei Orgânica promovida pelo LC 621/2012
explicita o posicionamento desta Egrégia Corte de Contas em não admitir denúncias
e representações de cunho exclusivamente subjetivo, senão vejamos:
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, visando a
resguardar o interesse público, sendo vedada sua interposição para
amparar direito subjetivo do representante. (Redação dada pela LC nº
902/2019 – DOE 9.1.2019) (g.n)

A apreciação e julgamento de direito subjetivo pelas Cortes de Contas implica na
avocação inconstitucional de competências próprias do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é o Acórdão 3585/2014 – Plenário e Acórdão 2407/2015 –
Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, que já decidiu acerca da
incompetência dos Tribunais de Contas em atuar na defesa de interesses
particulares junto à Administração Pública, conforme excertos transcrevo abaixo:
ACÓRDÃO Nº 3585/2014 – TCU – Plenário
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso
Nacional, originária da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento
Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados - Cindra (Oficio
Presidência 194/2013/Cindra), da qual resultou o Acórdão 1713/2013 Plenário que autorizou a realização de auditoria de conformidade nas
renegociações da dívida agrícola do País nos últimos anos, focada na
atuação do Banco do Brasil nessa área.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com
fundamento nos artigos 1º, inciso II; e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; 169,
inciso V; e 232, inciso III, do Regimento Interno; 3º, inciso I , 4º, inciso I,
alínea "b", e 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008, em:
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9.1. informar à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento
Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados que:
9.1.1 as dívidas de produtores rurais específicos não foram incluídas entre
os objetos da presente auditoria de conformidade, porquanto não compete
ao Tribunal de Contas da União decidir sobre conflitos de particulares
em face da Administração Pública, os quais devem ser apaziguados
pela via administrativa direta ou por meio de tutela judicial;
(...)
9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto
que o fundamentam, ao Presidente do Congresso Nacional, à Comissão de
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara
dos Deputados e ao Banco do Brasil;
9.5. arquivar os autos.
ACÓRDÃO Nº 2407/2015 – TCU – 2ª Câmara
(...)
Ainda em sede de juízo de admissibilidade, necessário verificar,
consoante orientação veiculada no Memorando-Circular n. 25/2013Segecex, se as representantes não estão se valendo do TCU para obter
a tutela de interesse próprio, ao que não se presta a atividade
jurisdicional desta Corte de Contas. Em relação a isso, cabe ressaltar a
alteração recente do artigo do Regimento Interno do TCU disciplinador das
medidas cautelares, art. 276, pela qual se substituiu a expressão ‗direito
alheio‘ por ‗interesse público‘, como forma de explicitar que o TCU não se
constitui em foro adequado para a busca, por terceiros, de seus
direitos.
Em relação a esse último aspecto, fica evidente que a empresa TBI
Segurança Ltda., por meio do manejo da presente representação, busca
a satisfação do interesse próprio de assegurar a continuidade do
Contrato 02/2014.
(...)
De fato, a representante traz para o deslinde do TCU querela afeta a
contrato em execução, consubstanciada na controvérsia acerca do alcance
de dispositivos normativos e precedente jurisprudencial do TCU para definir
os termos de negociação voltada para prorrogação contratual.
Como já reiteradamente decidido pelo TCU (vide, entre outros, o
Acórdão 1438/2002 –TCU- Plenário) o exercício da jurisdição desta
Corte não se presta a conferir tutela a interesse de contratada
contrariado pela gestão que a administração pública imprime à avença,
devendo a empresa que se sentir prejudicada buscar no judiciário a
proteção que entende fazer jus. (g.n)

O Plenário deste Tribunal também já decidiu sobre o tema, verbis:
ACÓRDÃO 00072/2020-1 – PLENÁRIO
(...) De acordo com o art. 182, parágrafo único, do Regimento Interno do
TCEES, aplicam-se às Representações os requisitos de admissibilidade da
denúncia, elencados no art. 177 do mesmo diploma:
(...)
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No mesmo sentido é a redação do art. 94, §1º, da LOTCEES (Lei
Complementar 621/2012).
Observa-se do caput dos dois dispositivos acima que é requisito da
denúncia/representação que seu conteúdo se refere ―sobre matéria de
competência do Tribunal‖.
Da análise da presente Representação, verifica-se que a matéria
tratada não é de competência desta Corte de Contas, pois a
insurgência da Representante se deu em razão do seu inconformismo
em relação a sua desclassificação no certame.
Nesse contexto, é explícita vedação de interposição de representação para
amparar direito subjetivo no art. 101 da LOTCEES:
(...)
A própria jurisprudência do TCU e dessa Corte é no sentido de que
representação fruto de inconformismo com desclassificação em
procedimento licitatório é puramente interesse subjetivo, individual e
desprovido de qualquer interesse público, não sendo, portanto, de
competência do Tribunal de Contas, cujo caráter público de sua
atuação fora reforçado pela LC 902/2019.
Logo, a apreciação e julgamento de direito subjetivo por este Tribunal
implica na avocação inconstitucional de competências próprias do
Poder Judiciário, afrontando o próprio sistema constitucional de
tripartição do poder. Nesse cenário, não merece ser conhecida a
presente representação, restando ainda prejudicada a apreciação da
medida cautelar pretendida.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento técnico e ministerial,
entendo pelo não conhecimento da presente representação por ausência
dos requisitos de admissibilidade por ser vedada sua interposição para
amparar direito subjetivo próprio, na forma do art. 94, §1º, e 101, parágrafo
único da Lei Complementar 621/2012. (g.n)

Em consideração a isso, conforme bem observou o corpo técnico, ―ainda que a
representação não tenha sido trazida pela empresa GG Construtora Ltda. ME, resta
claro no bojo do Processo Principal que trata de reclamação de direito subjetivo.
Portanto, entende a área técnica que o presente indicativo de irregularidade deve
ser julgado improcedente, extinguindo-se o processo, com resolução de
mérito.
Quanto a isso, peço vênia para discordar parcialmente do corpo técnico, uma vez
que, se o indicativo de irregularidade não se mostra matéria nas competências
desta Corte de Contas, não se trata de improcedência com extinção do processo,
com resolução de mérito, mas, sim, de não conhecimento da irregularidade, por
não preencher os requisitos de admissibilidade.
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O regimento interno desta Corte, em seu art. 177, § 1º, é explicito em afirmar que a
denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de
admissibilidade previstos neste artigo e em seu § 2º informa que este juízo compete
ao Relator, sendo que consta no artigo 186 que aplicam-se às representações as
normas relativas à denúncia.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem às formalidades processuais,
permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão
descritos nos incisos I a V. Além destes, pode-se dizer que existe um requisito
intrínseco, trazido no caput do art. 177, que trata da competência do Tribunal de
Contas, ou seja, as denúncias e representações devem versar “sobre matéria
de competência do Tribunal”.
Dessa forma, pelas considerações acima delineadas, discordo parcialmente da
área técnica e do Ministério Público de Contas, decidindo pelo não conhecimento
do referido indicativo de irregularidade, por se tratar de interesse subjetivo, nos
termos do artigo 177, § 1º do Regimento Interno e artigo 101, caput e parágrafo
único da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II.2.2 ADITIVO IRREGULAR
No que tange a esta irregularidade, alegou o Representante que foi irregular a
execução de trecho de pavimentação asfáltica da Rua São Lourenço (trecho 2) por
meio do Contrato 89/2016 por tratar-se de parte do objeto do Contrato 94/2016.
Suscitou também, que houve preferência dentre uma e outra empresa contratada e,
com isso, parcialidade e impessoalidade por parte da Administração, verbis:
(Processo TC 5628/2018, Evento 2, fls. 9-12)
2.2 DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE TERMO ADITIVO PARA REALIZAÇÃO
DE OBRA NÃO PREVISTA NO EDITAL E JÁ CONTRATADA JUNTO A
OUTRA EMPRESA
Não bastasse as despesas com obras de reparação de danos causados na
Rua São Lourenço por obra particular terem sido suportadas pelos
combalidos cofres públicos, verifica-se que a empresa que realizou os
serviços não guardava qualquer relação com aquele contrato. Explico:
O procedimento licitatório TP nº 011/2016, que culminou na contratação da
empresa GG Construtora Pré Moldados, Material de Construção em Geral,
Serviços e Empreendimentos LTDA-ME, além da pavimentação asfáltica da
‖rua de acesso Alto Bananeiras‖ (trecho 03) e ―Avenida Beira Rio (trecho
01), tinha também como objeto, a pavimentação da Rua São Lourenço
(trecho 02), ―ilegalmente‖ executado mediante termo aditivo ao contrato
089/16 firmado com a empresa Monte Azul Serviços Indústria e Comércio
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LTDA (TP nº012/2016), em detrimento da empresa ―GG Construtora‖,
legítima vencedora daquele certame, conforme contrato nº 094/16.
Corrobora tal afirmativa, entre outros, os croquis dos locais das obras, bem
como o destaque da medida da respectiva rua em procedimentos distintos,
qual seja 619,73 m², registrado tanto na planilha orçamentária da TP
011/16, quanto no termo aditivo da TP 012/16, vez que constitui peça
devidamente integrante dos respectivos autos. (Doc. 06)
Ainda que numa análise apenas perfunctória, causa estranheza a prática da
conduta sub examine, vez que a ―manobra‖ utilizada viola flagrantemente a
legislação de regência, e reclama as seguintes explicações por parte dos
Requeridos, entre outras:
 Qual a base legal utilizada para firmar termo aditivo de objeto estranho
ao contrato nº 089/16, este detalhadamente assinado com o Município?
 Por que a obra não foi executada no contrato 094/16 pela empresa que
venceu a licitação para realiza-la (GG Construtora Pré-moldados Ltda)?
 Como justificar tamanha ilegalidade aos órgãos de controle (TCE, MP,
Câmara de Vereadores, (...)) e à população?
 Teria a Administração preferência pelo trabalho da empresa que
efetivamente prestou os serviços em detrimento da que venceu o
certame e, por tal motivo, ―fabricou‖ um termo aditivo totalmente
irregular?
 Quem teria determinado e o que motivou essa evidente burla aos
princípios que regem a Administração Pública (legalidade,
impessoalidade, eficiência, moralidade)?
 Por que o aditivo, no ―apagar das luzes‖, agraciou somente a rua que
confronta com o imóvel de propriedade do grupo empresarial do qual
faz parte o prefeito da época?
 Como tal fato passou despercebido por vários servidores municipais
(procuradoria jurídica, contabilidade, controle interno, fiscal do contrato
(...)?
Qualquer obra pública se preze deve atender ao interesse público, todavia,
as circunstâncias em que ocorreram a pavimentação em tela torna patente o
flagrante cunho pessoal na decisão administrativa tomada pelo prefeito da
época, Sr. Dalton Perim, eis que direta e pessoalmente por ela beneficiado.
Vislumbra-se, sem grande esforço, que a presente conduta configura, a um
só tempo, fortes indícios das seguintes infrações, entre outras:
 Crime de responsabilidade do Prefeito (Decreto-Lei 201/67):
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal,
sujeito são julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
[...]
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizálas em desacordo com as normas financeiras pertinentes;
 Violação da lei 4.320/64, quando da liquidação e pagamento da
despesa
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado
após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
lI - a importância exata a pagar;
lll - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo:
 Inobservância da Lei 8.666/93, consubstanciado na flagrante ausência
de fiscalização do contrato:
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Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.
Ato de improbidade administrativa por violação de princípios:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente:

Explica a equipe técnica que o fato do Representante informar e trazer registro da
execução da pavimentação da Rua São Lourenço, ainda que por meio de contrato
diverso do 94/2016, não se trata de pagamento por serviço não executado, ou
seja, não seria hipótese de ressarcimento.
Além disso, conforme já tratado no item acima, o Contrato 94/2016 não foi
executado ou pago, dessa forma, não se trata de pagamento em duplicidade.
Por isso, considera o NDR que a irregularidade suscitada pelo Representante
tangencia o direito a ser buscado pela empresa para qual foi adjudicado o objeto
―pavimentação asfáltica da Rua São Lourenço (trecho 2) ”, o que segundo o setor,
mostra mais aderente à matéria de competência do Poder Judiciário.
Já com relação à suscitada parcialidade do Sr. Dalton Perin, certifica a área
técnica que a documentação trazida pelo Representante não é suficiente para
evidenciar preferência pela empresa Monte Azul Serviços Indústria e
Comércio Ltda., para a execução dos serviços.
Transcrevo a seguir algumas informações trazidas pela equipe técnica as quais
considero importantes para o esclarecimento do caso em tela, verbis:
Em complementação, observa-se, em consulta ao site de transparência da
PMVNI, que no ano de 2016 foram realizadas três tomadas de preço com
objeto de obras de pavimentação. Duas delas tiveram como licitante
vencedor a empresa GG Construtora Pré-moldados Ltda. (Contratos
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87/2016 e 94/2016) e uma delas, a empresa Monte Azul Serviços Indústria e
Comércio Ltda. (Contrato 89/2016).
O Contrato 87/2016, firmado em 22/11/2016, com valor de R$ 150.932,10
(evento 10, fl. 68-77, Processo TC 7010/2018), foi objeto de empenho,
ainda em 2016 e, antes do término do exercício, tal empenho foi anulado,
pelo motivo ―obra não executada―. Em 2017, na nova gestão municipal, foi
realizado empenho e, ao longo dos anos de 2017 e 2018, feitos
7
pagamentos (Anexo 2) .
Assim, apesar de ter havido empenho e pagamento em 2016 para o
Contrato 89/2016 com a empresa Monte Azul Serviços Indústria e Comércio
Ltda., também houve empenho em 2016 para o Contrato 87/2016, com a
GG Construtora Pré-moldados Ltda. em valor da mesma ordem de
grandeza, o que não denota parcialidade.
8
Ainda, em consulta ao sistema GeoObras , verifica-se que o Contrato
89/2016 é o único contrato cadastrado firmado por aquele Município
com a empresa Monte Azul Serviços Indústria e Comércio Ltda.
Não está, portanto, patente, a parcialidade dos atos referentes ao
Contrato 94/2016, por parte do Sr. Dalton Perim, que podem ter ocorrido
por fatores diversos do apontado.
Nesse ponto, verifica-se que o risco da execução da pavimentação
asfáltica da Rua São Lourenço (trecho 2) ter sido realizada pela
empresa Monte Azul Serviços Indústria e Comércio Ltda por
preferência do Sr. Dalton Perim não se mostra acentuado e,
9
notadamente, na hipótese de não ter havido superfaturamento , a execução
por uma ou outra empresa não tem impacto no objetivo final de obra
de tal natureza.

Ainda, verificou a equipe técnica que o valor do acréscimo para a pavimentação da
Rua São Lourenço por meio do Contrato 89/2016 foi de R$ 23.489,81 (peça 4, fl. 48
do Processo TC 7010/2018) e o pagamento efetuado no valor de R$ 22.667,67, o
que apresenta baixa materialidade, assim como a análise do mérito não se
mostra relevante ou oportuna.
O artigo 177-A do RITCEES, especificamente, no § 3º, inciso II, determina que a
equipe técnica competente se manifestará quando a avaliação indicar baixa
relevância ou, ainda, quando a ação de controle não se mostrar oportuna, pela
notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle
interno, para a adoção de providências que entenderem cabíveis, sugerindo a
extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, hipótese em
que se dará ciência ao denunciante.
Nesse diapasão, visto que as ações de controle por parte desta Corte de Contas não
mostram mais relevantes e oportunas, acompanho o entendimento técnico e
7

Anexo 1862/2020 (evento 48, Processo TC 5628/2018). Disponível em:
<https://vendanovadoimigrante-es.portaltp.com.br>. Acesso em: 4 maio 2020.
8
Disponível em: https://geoobras.tce.es.gov.br. Acesso em: 4 maio 2020.
9
Não foi suscitada irregularidade relativa a qualquer tipo de superfaturamento.
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ministerial, pela extinção do feito sem resolução do mérito quanto a este
indicativo de irregularidade.

II.2.3 REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO POR PARTICULAR.
No que tange a esta irregularidade, o Representante alega que a conduta do Sr.
Dalton Perim que, enquanto Prefeito, contratou a execução de trecho de
pavimentação asfáltica da Rua São Lourenço, uma vez que se tratava de obra
demandada para reparo de pavimento cuja danificação foi causada por obra de
particular.
Ainda, segundo o Representante, a obra de particular em questão era edificação
pertencente a uma empresa do Sr. Dalton Perim
Trouxe também, aos autos, indícios de provas. Vejamos:


alvará de habite-se parcial, concedido à empresa Samauna Imóveis e
Participações, referente à construção de imóveis e Participações, referente à
construção de imóvel comercial à Av. Evandi Américo Comarela, nº 441,
Bairro Esplanada, datado de 17/12/2015 (peça 3, fl. 1);



consulta a dados de empresa no site da Junta Comercial do Estado do
Espírito Santo – JUCEES em que consta o Sr. Dalton Perim, como
representante legal, dentre o quadro de sócios (peça 3, fls. 2-4);



consulta ao site de busca ―cnpjrocks”, com informações similares as
constantes na consulta à JUCEES (peça 3, fl. 5 e peça 4);



croquis referente localização da pavimentação da Rua São Lourenço:
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Imagem 1 – Croquis do trecho 2 da Rua São Lourenço (evento 11, fl. 8).

Por fim, argumenta o requerente que a celeridade de contratação e execução
corroboram a irregularidade suscitada que, entendeu, estar enquadrada nos
artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Trouxe ainda, jurisprudência sobre
responsabilidade solidária do proprietário da obra e do empreiteiro e, alega abuso
de poder e improbidade administrativa.
Registra-se, que apesar dos indícios de provas trazidos aos autos pelo
Representante, certifica a área técnica que não há subsídios suficientes na
referida documentação para identificar com precisão a coincidência de localização
entre o alvará de habite-se parcial apresentado e o trecho da Rua São Lourenço,
objeto de pavimentação, além da presente matéria não ser de competência desta
Corte de Contas.
Sobre isso, explica o corpo técnico que se uma construção de particular, de alguma
forma, descumpriu o código de obras do Município e/ou Código de Posturas, cabe à
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante o poder de polícia para agir em
face do (s) responsável (is), ou seja, a análise quanto à culpa pela danificação
causada por particular à via pública é de competência da referida prefeitura e
não desta Corte.
Vale ressaltar, que na hipótese de ocorrência de: comprovação jurídica da culpa
pela danificação do pavimento e; interesse particular do Sr. Dalton Perim por
se tratar de edificação de sua propriedade em sociedade, ainda assim fugiria da
competência deste Tribunal, haja vista que, no caso de improbidade administrativa, a
própria Prefeitura deverá realizar procedimento administrativo para apuração dos
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fatos e dar conhecimento ao Ministério Público para ajuizamento de ação, é o que
determina o Capítulo V da Lei 8.429/1992, verbis:
1

CAPÍTULO V - Do Procedimento Administrativo e do Processo

Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a
prática de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada,
conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua
autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho
fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º
deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público,
nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a
imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais,
será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de
acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério
Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de
procedimento administrativo para apurar a prática de ato de
improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas
poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o
procedimento administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão
representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que
requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos
arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo
indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias
da efetivação da medida cautelar.
§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de
não persecução cível, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações
necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.
§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público,
aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei no 4.717, de
29 de junho de 1965.
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
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§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as
ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou
o mesmo objeto.
§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões
fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas
provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas
nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a
notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá
ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze
dias.
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão
fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar
contestação.
§ 10º Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de
instrumento.
§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes
requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não
superior a 90 (noventa) dias.
§ 11º Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação
de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.
§ 12º Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos
regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1º, do Código de
Processo Penal.
§ 13º Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica
interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária
de que tratam o § 4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003.
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano
ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica
prejudicada pelo ilícito.
1

Lei Federal 4.320/1964

Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos.
[...]
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por
qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término
do mandato do Prefeito. (g,n)

Portanto, entende a área técnica que o presente indicativo de irregularidade deve
ser julgado improcedente, extinguindo-se o processo, sem resolução de
mérito.
Assim como no item II.2.1 deste voto, discordo novamente da equipe técnica, uma
vez que, se o indicativo de irregularidade não se mostra matéria nas
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competências desta Corte de Contas, não se trata de improcedência com extinção
do processo, sem resolução de mérito, mas, sim, de não conhecimento da
irregularidade, por não preencher os requisitos de admissibilidade.
O regimento interno desta Corte, em seu art. 177, § 1º, é explicita em afirmar que a
denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de
admissibilidade previstos neste artigo e em seu § 2º informa que este juízo compete
ao Relator, sendo que que consta no artigo 186 que aplicam-se às representações
as normas relativas à denúncia.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem às formalidades processuais,
permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão
descritos nos incisos I a V. Além destes, pode-se dizer que existe um requisito
intrínseco, trazido no caput do art. 177, que trata da competência do Tribunal de
Contas, ou seja, as denúncias e representações devem versar “sobre matéria
de competência do Tribunal”.
Dessa forma, pelas considerações acima delineadas, discordo parcialmente da
área técnica e do Ministério Público de Contas, decidindo pelo não conhecimento
do referido indicativo de irregularidade, por se tratar de interesse subjetivo, nos
termos do artigo 177, § 1º do Regimento Interno e artigo 101, caput e parágrafo
único da Lei Complementar Estadual 621/2012.

II.2.4 CONTRATAÇÕES IRREGULARES NO ÚLTIMO MÊS DE MANDATO DO
PREFEITO MUNICIPAL
Permeia a presente Representação o fato de ter havido contratações de obras
públicas no último mês do mandato do Ex-Prefeito de Venda Nova do Imigrante, Sr.
Dalton Perim, na gestão de 2013-2016.
Conforme já analisado neste voto, o Contrato 94/2016 não produziu efeitos e o
Contrato 89/2016 teve despesas empenhadas, liquidadas e pagas ainda no último
mês de 2016.
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Com relação ao Contrato 89/2016, há informações nos autos que o Representante
não suscitou a inexecução de serviços, mas somente contratação, empenho,
liquidação e pagamento em reduzido intervalo de tempo.
Diante disso, afirma a área técnica que o cronograma físico-financeiro previsto era
de 45 dias e supostamente, a execução, inclusive com acréscimo do objeto, ocorreu
entre os dias 15/12/2016 e 26/12/2016.
Assim, afirma o NDR que apesar da latente irregularidade do contrato
supramencionado, considerando de indícios de inexecução de serviços e o tempo
decorrido desde a ocorrência dos fatos, o objeto de controle não apresenta
relevância, materialidade ou risco significativo, tampouco mostra-se oportuno.
O artigo 177-A do RITCEES, especificamente, no § 3º, inciso II, determina que a
equipe técnica competente se manifestará quando a avaliação indicar baixa
relevância ou, ainda, quando a ação de controle não se mostrar oportuna, pela
notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle
interno, para a adoção de providências que entenderem cabíveis, sugerindo a
extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento,
hipótese em que se dará ciência ao denunciante.
Nesse sentido, visto que a ação de controle por parte desta Corte de Contas não
apresenta relevância, materialidade ou risco significativo, tampouco mostra-se
oportuno, acompanho o entendimento técnico e ministerial, pela extinção do feito
sem resolução do mérito.

III.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Diante o exposto, obedecendo os trâmites processuais e legais, acompanhando
parcialmente o entendimento Técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à
sua consideração.

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
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1. ACÓRDÃO TC-1454/2021:
VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. DESENTRENHAR o Ofício Externo 1307/2017 (peça 10 do Processo TC
7010/2018), nos termos do inciso III do art. 288 do RITCEES e AUTUA-LO em
processo apartado, para que seja feita a análise de admissibilidade relativa à
solicitação para apuração de possíveis irregularidades na contratação de shows
artísticos;
1.2. NÃO CONHECER a presente Representação, em razão do não preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, na forma do artigo 177, § 1º do Regimento Interno
e artigo 101, caput e parágrafo único da Lei Complementar Estadual 621/2012, em
relação aos indicativos de irregularidades - itens II.2.1 (Ausência de empenho
relativo ao Contrato 94/2016) e II.2.3 (Reparação de dano causado por
particular), nos termos do presente voto;
1.3. EXTINGUIR processo sem resolução de mérito na forma do artigo 177-A, §
3º, inciso II do RITCEES, em relação aos indicativos de irregularidades – itens II.2.2
(Aditivo irregular) e II.2.4 (Contratações irregulares no último mês de mandato
do Prefeito Municipal), nos termos do presente voto;
1.4. NOTIFICAR ao espólio do Sr. Braz Delpupo; à Promotoria-Geral de Justiça
de Venda Nova do Imigrante, na pessoa da Promotora-Chefe Adriana Dias Paes
Ristori e; ao Controle Interno do Município de Venda Nova do Imigrante,
pessoa de sua Controladora-Geral Cidinéia Aparecida de Miranda Falchetto, na
forma do inciso II do § 3º do artigo 177-A do RITCEES, a fim de que tomem
conhecimento dos fatos tratados no presente processo e adotem as providências
que entenderem cabíveis.
1.5. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.6. ARQUIVAR os presentes autos.
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/12/2021 – 57ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente/relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente/Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Subsecretária das Sessões
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