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EMENTA 

 

REPRESENTAÇÃO DO MP DE CONTAS – FASE 

PROCESSUAL DO ART. 193 DO RITCE-AL – 

CONVERSÃO DA REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO 

ELETRÔNICA DE TRÂNSITO – DER-AL – 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL MEDIANTE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA FICTÍCIA – 

JURISPRUDÊNCIA DO TCU – ILEGALIDADE – 

PAGAMENTOS SEM CONTRATO – ILEGALIDADE – 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – 

DESCUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DO MP DE 

CONTAS – MULTA – MEDIDA CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO RESPONSÁVEL E 

DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.   

 

1. Estando o processo adequadamente instruído e as 

ilegalidades aventadas inicialmente confirmadas pelas 

informações e documentos trazidos aos autos, faz-se necessária a 

conversão do presente feito em processo administrativo e a 

citação dos responsáveis para, querendo, apresentarem defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante estabelece o art. 196 do 

RITCE/AL. 

 

2. Conforme entendimento consagrado na doutrina e na 

jurisprudência do TCU, a contratação direta, com fundamento no 

art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, só pode ser realizada na hipótese 

de estarem presentes as condições cumulativamente necessárias à 

caracterização de urgência/emergência: “a.1) que a situação 

adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não 

se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de 

planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 

recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma 

medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha 

o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação; a.2) que 

exista urgência concreta e efetiva do atendimento a situação 
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decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar 

risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas;  a.3) que o 

risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre 

iminente e especialmente gravoso;  a.4) que a imediata efetivação, 

por meio de contratação com terceiro, de determinadas obras, 

serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos 

tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e eficiente 

de afastar o risco iminente detectado.” 

 

3. A desídia do Administrador que passa mais de 6 (seis) 

anos sem realizar licitação e cria uma falsa situação emergencial 

não constitui fundamento válido para a contratação direta por 

dispensa de licitação com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93. 

 

4. O serviço de fiscalização eletrônica de trânsito pode ser 

um importante instrumento de controle e redução dos acidentes 

automobilísticos, cujos índices ainda são notoriamente elevados 

nas rodovias brasileiras, realidade que não difere da vivenciada no 

Estado de Alagoas. No entanto, a implementação desse serviço 

não pode ocorrer ao arrepio das normas e princípios jurídicos que 

regem a atuação da Administração Pública de um modo geral, 

sobretudo quando decorrente de uma contratação que envolve um 

vultoso montante de recursos públicos. 

 

5. O serviço de fiscalização eletrônica do trânsito não se 

qualifica como serviço urgente ou emergencial, tanto que a sua 

implementação e manutenção depende de estudos técnicos 

exigidos pela Resolução n. 369/2011 do CONTRAN, os quais 

podem apontar inclusive para sua desnecessidade em determinada 

rodovia ou trecho rodoviário ou mesmo indicar soluções menos 

onerosas e igualmente eficientes, como, por exemplo, a instalação 

de lombadas físicas, popularmente conhecidas como ondulações 

ou quebra-molas. 

 

6. A realização de pagamentos com recursos públicos na 

ordem de R$ 2,3 milhões de maneira informal, sem a existência 

de qualquer contrato, licitação ou processo administrativo traduz 

grave circunstância ofensiva aos princípios e regras comezinhos 

do Estado Republicano e altamente lesiva ao patrimônio público, 

configurando, em tese, crime (art. 89 da Lei 8.666/93) e ato de 

improbidade administrativa (art. 10, VIII, e art. 11, caput, da Lei 

n. 8.429/1993).  

 



 

 

 

Página 3 de 26 

PARECER N. 1425/2014/2ªPC/RA 

 

 

 

 

Estado de Alagoas 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

2ª Procuradoria de Contas 

 

7. De acordo com o art. 73, I, “b”, da Lei de Licitações, o 

serviço executado deve ser recebido, definitivamente, por 

servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

8. Constitui prerrogativa do Ministério Público de Contas 

requisitar informações de natureza pública indispensáveis ao 

desempenho de seu mister constitucional, prerrogativa assentada 

nos artigos 129, inc. VI, c/c 130 da Constituição da República, no 

art. 150, parágrafo único, da Constituição Estadual, no artigo 6º, 

inc. I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 15/96 e na Lei 

n. 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), cujo descumprimento 

por parte do gestor enseja a aplicação de multa pelo Tribunal de 

Contas por configurar grave ofensa à Lei. 

 

9. Diante da gravidade das ilegalidades fartamente 

comprovadas e da lesão causada ao erário, impõem-se a 

concessão da medida cautelar de indisponibilidade dos bens da 

autoridade responsável pela lesão ao patrimônio público e da 

empresa beneficiada pelos pagamentos ilegais. 

 

. 

 

1. Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar, 

ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 

em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE 

ALAGOAS (DER-AL) e da empresa PERKONS S.A.. 

 

2. A Representação em questão originou-se a partir do Processo 

Administrativo Ordinário do MP de Contas, PO n.º 005/2014, instaurado para apurar 

denúncia de supostas irregularidades na contratação da empresa PERKONS S.A. pelo 

DER-AL para prestação dos serviços de instalação, manutenção e operação de radares e 

lombadas eletrônicas, bem como nos pagamentos dela decorrentes. 

 

3. Buscando instruir o referido processo para verificar a veracidade 

da denúncia, o MP de Contas adotou duas providências preliminares. Primeiro, 

constatou a existência de um processo no âmbito desse Tribunal de Contas (TC n. 

17.819/2013) cujo objeto era similar aos fatos apurados por este Parquet, razão pela 

qual foi solicitada vista e cópia daqueles autos. A par dessa diligência, expediu-se 

requisição (Ofício 2ª PC n. 002/2014 – fls. 09/10) ao Presidente-Diretor do DER-AL, 

solicitando, no prazo de 15 dias, as seguintes informações e documentos: 
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a) Informe se nos últimos 05 (cinco) anos foi celebrado algum 

contrato emergencial para prestação do serviço de 

fiscalização eletrônica de trânsito nas rodovias 

jurisdicionadas ao DER/AL; 

 

b) Em caso positivo, informar se o referido contrato ainda está 

em vigor, bem como remeter ao Ministério Público de 

Contas cópia integral do processo administrativo da 

contratação emergencial e dos eventuais aditivos; 

 

c) Informe se, atualmente, há o serviço de fiscalização 

eletrônica de trânsito mediante contratação de empresa 

particular nas rodovias jurisdicionadas ao DER/AL; 

 

d) Em caso positivo, informar qual o respaldo jurídico da 

contratação hoje existente, bem como remeter a este 

Ministério Público cópia integral do processo administrativo 

do referido contrato; 

 

e) Informe, em planilha mensal, o valor pago pelo DER-AL, 

nos últimos 05 (cinco) anos, pelo serviço de fiscalização 

eletrônica de trânsito nas rodovias a ele jurisdicionada e as 

informações do credor(es) (nome da empresa, CNPJ, 

endereço, representante legal), devendo fornecer cópia das 

Notas de Empenho e das Notas de Pagamento mensais 

relativa ao mesmo período.  

 

4. Apesar da precaução deste Ministério Público na realização de 

diligência preliminar para apurar a procedência da denúncia, o Presidente-Diretor do 

DER-AL ignorou a requisição ministerial, deixando transcorrer in albis o prazo para 

prestar as informações e os documentos essenciais para a elucidação dos fatos. 

 

5. Em que pese a tentativa de obstacularização dos trabalhos 

investigativos, o MP de Contas constatou no Portal da Transparência do Estado de 

Alagoas a existência de vultosos pagamentos realizados pelo DER-AL em favor da 

empresa PERKONS S.A, durante o período de junho de 2011 a dezembro de 2013 (fls. 

12-14). Tal circunstância causou perplexidade em virtude da informação de que não 

existe atualmente qualquer contrato em vigor do DER-AL com a referida empresa para 

prestação do serviço de fiscalização eletrônica de trânsito, conforme atesta a própria 

Autarquia Estadual na resposta prestada no processo TC n. 17.819/2013 (fls. 08).   

 

5. Em pesquisa ao Diário Oficial do Estado de Alagoas, obteve-se 

também a publicação, na edição do dia 01 de junho de 2012 (fls. 15/16), do extrato de 
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contrato emergencial firmado pelas partes ora representadas para a prestação do mesmo 

serviço, com preço global de R$ 950.400,00 (novecentos e cinquenta mil e quatrocentos 

reais) e prazo de duração de 180 dias, ou seja, o contrato vigoraria até final de dezembro 

de 2012. Logo, os pagamentos realizados no ano de 2013, a princípio, não tinham 

qualquer amparo jurídico contratual. 

 

6. Considerando todas essas fortes evidências de irregularidade na 

contratação e pagamentos realizados pelo DER-AL em favor da empresa PERKONS 

S.A., corroborada pela omissão das informações e documentos requisitados pelo MP de 

Contas, não restou outra alternativa senão ofertar junto a esse Tribunal de Contas a 

presente representação, com pedido cautelar, para suspender os pagamentos em questão 

até a decisão de mérito, a fim de assegurar a lisura das vultosas despesas realizadas em 

possível prejuízo ao erário Estadual. 

 

7. O eminente Relator, Conselheiro Otávio Lessa, reconhecendo a 

urgência e necessidade da medida cautelar, determinou monocrática e liminarmente “a 

imediata suspensão de qualquer pagamento, pelo DER/AL, atinente à prestação de 

serviços de fiscalização eletrônica de trânsito nas rodovias jurisdicionadas, até que o 

Tribunal de Contas decida sobre o mérito da matéria da questão ora sucitada”, 

conforme Decisão de fls. 17/19. 

 

8. A referida decisão foi submetida e ratificada na íntegra pelo 

Plenário desse Tribunal, consoante se observa na Decisão de fls. 24/25. 

 

9. Em atendimento à decisão da Corte de Contas, o DER-AL 

forneceu as informações e documentos de fls. 26/648, consistindo basicamente no 

seguinte: planilha de pagamentos realizados no exercício de 2013 às empresas 

PERKSONS S.A. e SERTELL Ltda. (fls. 26/27); processos de pagamento à empresa 

PERKSON S.A. (fls. 28/35); enfim, a resposta à requisição realizada pelo MP de Contas 

com a remessa de cópia do processo de contratação emergencial da empresa em questão 

e dos processos de pagamentos efetuados (fls. 36/648). 

 

10. Diante disso, o Conselheiro Relator determinou o retorno dos 

autos ao MP de Contas para manifestação.    

 

11. É o relatório. Passo ao exame do caso.     

 

 

I – DA ATUAL FASE PROCESSUAL 

 

12. O procedimento da denúncia e da representação está bem 

delineado nos arts. 190 a 197 do Regimento Interno do TCE/AL. 

 

13. A presente representação foi ofertada pelo Ministério Público de 

Contas e já transpôs o juízo de admissibilidade, uma vez que devidamente acolhida pelo 
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Conselheiro Relator, inclusive, com o deferimento da medida cautelar pleiteada e 

confirmada pelo Plenário dessa Corte de Contas. 

 

14. Conforme relatado acima, a autoridade representada prestou todas 

as informações e documentos solicitados, de modo que não se fez necessária a 

realização de inspeção in loco para instrução do feito, como faculta o art. 193 do 

RITCE/AL.  

 

15. Feitas tais considerações, é de se observar que o processo 

encontra-se na fase do art. 193, parágrafo único, do aludido Regimento, segundo o qual: 

 
 Parágrafo Único - À vista das informações produzidas pelo Órgão Técnico, bem 

como das provas documentais porventura juntadas, em atendimento à diligência 

solicitada, faculta-se ao Relator propor o arquivamento dos autos, dar 

continuidade à sua instrução mediante requerimento de inspeção “in loco” ou, 

ainda, encerrar a fase instrutória de apuração dando prosseguimento ao feito. 

. 

 

16. Nesta fase processual, como se vê, diante das informações e 

documentos colhidos no processo, cumpre ao Plenário do Tribunal, mediante 

proposição do Relator, decidir por um dos três caminhos a ser percorrido pela denúncia 

ou representação: 

 

a) o arquivamento do autos, tendo em vista a conclusão de 

inexistência de ilegalidade no ato ou contrato fiscalizado; 

 

b) dar continuidade à instrução do processo, mediante requerimento 

de inspeção in loco, na hipótese de serem necessárias novas diligências 

para aprofundar a análise para a melhor elucidação dos fatos 

fiscalizados; ou 

 

c) por fim, encerrar a fase instrutória, dando prosseguimento ao 

feito, quando constatado que o processo já está suficientemente 

instruído e, desse conjunto probatório, evidencia-se indícios de 

ilegalidade no ato ou contrato fiscalizado. 

 

17. O presente caso enquadra-se nesta última hipótese, ou seja, o 

processo já está adequadamente instruído e as ilegalidades aventadas inicialmente foram 

confirmadas pelas informações e documentos trazidos aos autos, conforme se 

demonstrará adiante, fazendo-se necessária, assim, a conversão do presente feito em 

processo administrativo e a citação dos representados para, querendo, apresentarem 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante estabelece o art. 196 do RITCE/AL. 
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II – DO HISTÓRICO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DE 

TRÂNSITO DO DER-AL 

 

 

18. Compulsando a vasta documentação juntadas aos autos pelo 

DER-AL (fls. 26/648), e para melhor compreensão da evolução e sucessão dos fatos, 

depreende-se o seguinte histórico acerca dos atos e contratos relativos ao serviço de 

fiscalização eletrônica de trânsito contratados pelo DER-AL: 

 

a) Em 2006, por meio de licitação na modalidade concorrência 

pública, o DER-AL celebrou contrato com o CONSÓRCIO 

ALAGOAS SEGURA, então constituído pelas empresas PERKONS 

S.A. e SERTTEL Ltda para prestação dos serviços em referência pelo 

prazo de 12 meses (fls. 38/53); 

 

b) Sobrevieram a esse contrato, 4 (quatro) Termos Aditivos para 

sucessivas prorrogações de sua vigência (fls. 54/66), fixando-se como 

prazo derradeiro de vigência o dia 22 de junho de 2011 (fls. 64); 

 

c) Todas as possíveis prorrogações transcorreram e venceram sem 

que o DER-AL procedesse à nova licitação no decorrer daquele 

período, fato que teria ensejado a suposta “emergência” para 

celebração de um novo contrato por dispensa de licitação, com base no 

art. 24, IV, da Lei 8.666/1993, dessa vez, porém, apenas com a 

empresa PERKONS S.A., pelo valor de R$ 950.400,00 e com o prazo 

de vigência de 180 (cento e oitenta) dias. O contrato emergencial foi 

celebrado em 18 de maio de 2012 (fls. 67/78); 

 

d) Entre 2012 e 2013, o DER-AL realizou licitação com objetivo de 

celebrar novo contrato de fiscalização eletrônica de trânsito, o qual 

desenvolveu-se com apenas uma empresa interessada, mais uma vez a 

empresa PERKONS S.A., que foi confirmada como vencedora do 

certame; 

 

e) Entretanto, antes da celebração do novo contrato esse Tribunal de 

Contas admitiu denúncia formulada por outras duas empresas 

interessadas em participar da licitação e, acolhendo o parecer do MP de 

Contas, suspendeu liminarmente a nova licitação, tendo em vista os 

fortes indícios de direcionamento da concorrência, restrição da 

competitividade, entre outras graves irregularidades apuradas. Depois 

de todo a instrução processual, foram constatadas graves ilegalidades 

na referida licitação, tendo esta Corte de Contas determinado a 

anulação do certame e a realização de uma nova licitação com a 



 

 

 

Página 8 de 26 

PARECER N. 1425/2014/2ªPC/RA 

 

 

 

 

Estado de Alagoas 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

2ª Procuradoria de Contas 

 

observância de todas as recomendações feitas para sanar as 

ilegalidades constatadas; 

 

f) Não obstante o término do contrato emergencial e a decisão 

suspensiva dessa Corte de Contas quanto à nova licitação, o DER-AL 

prosseguiu com a prestação de serviços por meio da empresa 

PERKSONS S.A., realizando pagamentos sem a existência de qualquer 

contrato, como confessa o próprio DER no documento de fls. 08.    

 

19. Esse é, pois, o contexto fático-histórico que possibilitou uma série 

de irregularidades graves na contratação dos serviços de fiscalização eletrônica de 

trânsito pelo DER-AL, em total afronta aos princípios constitucionais e legais que 

devem nortear a atuação da Administração Pública na realização de despesas públicas, 

notadamente os princípios da licitação que visam assegurar a ampla competividade com 

o tratamento isonômico de todos os eventuais interessados e, via de consequência, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, primando-se pela 

economicidade e tutela do erário.   

 

 

III – DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

 

20. Conforme relatado acima, o DER-AL contratou diretamente, com 

dispensa de licitação, a empresa PERKSON S.A. para prestação de serviços de 

fiscalização eletrônica de trânsito nas rodovias jurisdicionadas à autarquia estadual. A 

dispensa da licitação deu-se com base no art. 24, IV, da Lei de Licitações, ao 

fundamento de que tratava de “situação emergencial”.  

 

21. Dessa forma, foi celebrado o Contrato DLC n. 012/2012 pelas 

partes supramencionadas, assinado no dia 18 de maio de 2012, com prazo de vigência 

de 180 (cento e oitenta) dias e pelo preço global de R$ 950.400,00 (novecentos e 

cinquenta mil e quatrocentos reais), consoante se observa no documento de fls. 67/78. 

 

22. A referida contratação emergencial originou-se do Processo 

Administrativo n. 5501-5801/2011, instaurado em 27 de outubro de 2011 e tendo 

como interessada a Divisão de Licitação e Contratos do DER-AL. A cópia integral do 

Processo Administrativo n. 5501-5801/2011 encontra-se às fls. 100 a 333, cujo teor é 

bastante elucidativo quanto à ilegalidade da dispensa de licitação para justificar a 

contratação direta com base numa aparente e falsa situação de emergência. 

 

23. Depreende-se daquele processo administrativo, em suma, que a 

emergência foi justificada no fato de que o contrato então em vigor teria expirado em 21 

de junho de 2011, sem possibilidade de nova prorrogação (fls. 101). Nesse sentido, aduz 

que o seguinte: 

 “Tendo em vista o término da vigência do citado contrato e 

ante a falta de finalização do procedimento licitatório, já iniciado 
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através do Processo Administrativo n. 5501-236/2011, encontrando-se 

na Comissão Permanente de Licitação do Estado de Alagoas – 

CPL/SEINFRA, informamos da necessidade de contratação de nova 

empresa apta e legalmente habilitada a dar continuidade à prestação 

dos serviços que vinham sendo prestados indispensáveis e fundamentais 

à segurança do trânsito e, consequentemente, da população que habita 

nas proximidades dos trechos rodoviários considerados críticos quanto a 

frequência de acidentes e usuária da malha viária estadual, tem-se como 

indiscutível a contratação dos serviços com fundamento em sua 

emergencial, sob pena de se causar prejuízo a população com a falta de 

segurança no trânsito que será causada.” (sic)  (fls. 101/102)  

 

24. Como se verifica facilmente, a justificativa da situação 

“emergencial” foi a inércia do Administrador que não adotou as medidas necessárias à 

realização do procedimento licitatório para a celebração de um novo contrato para 

fiscalização eletrônica do trânsito nas rodovias jurisdicionadas ao DER-AL. A suposta 

urgência foi gerada pura e simplesmente pela desídia do Administrador, que, apesar de 

se valer de todas as prorrogações contratuais possíveis, não envidou esforços para 

cumprir a norma constitucional que impõe a licitação na contratação de serviços pelo 

Poder Público (art. 37, XXI, da CF). A situação dos autos retrata um completo descaso 

com a boa gestão dos recursos públicos e com as normas mais comezinhas da 

Administração Pública, caracterizando, sem muito esforço, ato de improbidade 

administrativa e crime tipificado na Lei de Licitações. É o que se demonstrará adiante. 

 

25. A contratação direta, por dispensa de licitação, sob o fundamento 

de situação urgente e emergencial está disciplinada no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, 

que dispõe: 

 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...) 

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 

bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 

para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, vedada 

a prorrogação dos respectivos contratos; 

 

 

26. Inicialmente, convém esclarecer que o conceito de emergência, 

mormente no direito público, contém regras específicas sobre a caracterização do que e 

quais situações fáticas são verdadeira e efetivamente emergenciais a ponto de evidenciar 

um potencial dano, caso sejam aplicadas as regras padrão.  
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27. Nesse sentido e com muita propriedade Marçal Justen Filho 

leciona:  

 

“Observe-se que o conceito de emergência não é meramente 

“fático”. Ou seja, emergência não é simplesmente uma situação 

fática anormal. A emergência é um conceito relacional entre a 

situação fática anormal e a realização de certos valores. Somente se 

pode entender o conceito de emergência quando compreendemos a 

natureza teleológica das regras jurídicas. O direito (público, 

especialmente) é posto para assegurar a realização de certos fins 

(valores). Quando se constrói a norma jurídica, considera-se uma 

certa situação fática e se elegem certas condutas obrigatórias, 

proibidas ou facultadas. Presume-se que, através dessa disciplina, 

atingir-se-á a satisfação de certos valores. Essa é a regra para a 

situação de normalidade. A emergência consiste na ocorrência 

fática que produz modificação na situação visualizada pelo 

legislador com padrão. A ocorrência anômala (emergência) 

conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina 

estabelecida como regra geral. A situação emergencial põe em risco 

a satisfação dos valores buscados pela própria norma ou pelo 

ordenamento em seu todo. No caso específico das contratações 

diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato 

a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco 

de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico.”
1
 

 

28.  Como pressupostos para a contratação direta, referido autor 

esclarece: 

  

“Para dispensa da licitação, incumbe à Administração avaliar a 

presença de dois requisitos: a) Demonstração concreta e efetiva da 

potencialidade do dano, a urgência deve ser concreta e efetiva. 

Não se trata de urgência simplesmente teórica (...) b) 

Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva 

para eliminar o risco: a contratação imediata apenas será 

admissível se evidenciado que será instrumento adequado e 

eficiente para eliminar o risco. Se o risco de dano não for 

suprimido através da contratação, inexiste cabimento da dispensa 

de licitação. Trata-se, portanto, de expor a relação de causalidade 

entre a ausência de contratação e a ocorrência de dano, ou mais 

precisamente, a relação de causalidade entre a contratação e a 

supressão do risco. Em última análise, aplica-se o princípio da 

proporcionalidade. A contratação deverá ser o instrumento 

satisfatório para eliminação do risco de sacrifício dos interesses 
                                                           
1
 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos . 11.ed- São Paulo : 

Dialética, 2005, p. 238.   
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envolvidos. Mas não haverá cabimento em promover contratações 

que ultrapassem a dimensão e os limites da preservação e 

realização dos valores em risco. A contratação deverá inserir-se em 

uma linha de autuação mais ampla da Administração Pública. Em 

um país de enormes carências como o Brasil, há emergências e 

urgências permanentes. Não basta alegar a existência de 

emergência, mas é necessário demonstrar que a contratação se 

afigura como instrumento efetivo de atendimento a tais 

carências. (...) Não se justifica que a Administração Púbica 

invoque a urgência se nunca adotara sistemática ampla e 

racional (...)” (Grifamos) 

 

  

29. À vista destas considerações preliminares, é preciso saber, no 

plano objetivo, quais são os requisitos fáticos e jurídicos que legitimam a contratação 

direta emergencial por parte da Administração Pública. 

 

30. De acordo com jurisprudência firme do Tribunal de Contas da 

União, a contratação direta, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, só pode 

ser realizada na hipótese de estarem presentes as condições cumulativamente 

necessárias à caracterização de urgência/emergência, elencadas na Decisão 347/94-

TCU-Plenário
2
, quais sejam: 

 

“a) que, além da adoção das formalidades previstas no art. 26 e 

seu parágrafo único da Lei nº 8.666/93, são pressupostos da 

aplicação do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV, 

da mesma Lei:  

a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de 

calamidade pública, não se tenha originado, total ou 

parcialmente, da falta de planejamento, da desídia 

administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou 

seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa 

ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para 

prevenir a ocorrência de tal situação;  

a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a 

situação decorrente do estado emergencial ou calamitoso, 

visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de 

pessoas;  

a.3) que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se 

mostre iminente e especialmente gravoso;  

a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com 

terceiro, de determinadas obras, serviços ou compras, segundo 

as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja 

                                                           
2
 TC – 005.236/2005-8. 
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o meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente 

detectado.” (Grifamos) 

 

“(...) Além disso, é farta a jurisprudência neste TCU de que a 

falta de planejamento não pode servir de escudo para a 

contratação emergencial por dispensa de licitação, a situação 

do caso em tela. (Grifamos – ACÓRDÃO Nº 770/2011 – TCU 

– Plenário - Processo nº TC-011.299/2006-1)”. 

 

31. À luz de todos os elementos e requisitos estabelecidos pela lei e 

consagrados pela doutrina e jurisprudência, não há qualquer dúvida de que o caso dos 

autos está longe de configurar situação emergencial hábil a autorizar a dispensa de 

licitação com base no art. 24, VI, da Lei de Licitações. 

 

32. Todas as circunstâncias demonstradas nos autos revelam com 

cristalina nitidez que a emergência invocada foi fictícia e criada pelo DER-AL para 

viabilizar a contratação direta sem licitação da PERKONS S.A, mantendo assim mesma 

empresa que já vinha prestando o serviço de fiscalização de eletrônica de trânsito nas 

rodovias jurisdicionadas ao DER. 

 

33. Antes da contratação “emergencial” realizada em 2012, a última 

licitação promovida pelo DER ocorreu em 2006, ou seja, deixaram transcorrer 

aproximadamente 6 (seis) anos sem uma nova licitação para, com isso, criar uma 

falsa situação emergencial e contratar sem licitação uma das empresas que já vinha 

prestando o serviço! Nesse período, foram firmados 4 (quatro) Termos Aditivos ao 

contrato inicial para sucessivas prorrogações de sua vigência (fls. 54/66), mas em 

momento algum o DER demonstrou interesse em realizar novo certame, ao contrário, 

buscou eternizar de todas as formas o contrato com a PERKONS S.A., chegando a 

engendrar uma falsa emergência para se valer abusivamente da hipótese de dispensa de 

licitação prevista no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 e, pior, quando finalizado o contrato 

emergencial, continuou mesmo assim realizando pagamentos a mesma empresa para 

manter de modo absolutamente precário um serviço sem a existência sequer de um 

contrato formal, situação esta que será delineada no próximo tópico. Por ora, atenhamo-

nos apenas ao contrato emergencial ilícito e imoral. 

 

34.  A desídia do DER para criar uma fictícia emergência se mostrou 

tão evidente que foi reconhecida pela própria PGE (fls. 209) e pelo Governador do 

Estado (fls. 278), que determinou a abertura de processo administrativo para apurar a 

responsabilidade pelo descaso acima relatado, sobre o qual, entretanto, não há notícia da 

conclusão obtida. 

 

35. Cabe ressaltar que a ilegalidade em questão é deveras grave 

tanto que suas consequências não se restringem à responsabilidade administrativa do 

agente público competente. Diante da gravidade da conduta ilícita, o Legislador agiu 

bem ao tipificar a dispensa ilegal de licitação também como crime e ato de 

improbidade administrativa, nos seguintes termos: 
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Lei n. 8.666/93 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 

ou deixar de observa as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade: 

Pena – detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

 

Lei n. 8.429/93 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: 

(...) 

VIII – Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente; 

(...) 

 

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: 

(...) 

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;       

 

 

36. Diante disso, este Ministério Público de Contas considera que a 

dispensa da licitação não se amolda ao permissivo legal descrito no art. 24, IV, da Lei 

de Licitações o que, por conseguinte, impinge ao certame flagrante ilegalidade em face 

da ofensa aos princípios da isonomia e da competitividade delineados no art. 3º da lei de 

regência, bem como aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e eficiência previstos no caput do art. 37. 

 

37. Por outro lado, oportuno ressaltar que o serviço de fiscalização 

eletrônica de trânsito pode ser um importante instrumento de controle e redução dos 

acidentes automobilísticos, cujos índices ainda são notoriamente elevados nas rodovias 

brasileiras, realidade que não difere da vivenciada no Estado de Alagoas. No entanto, a 

implementação desse serviço não pode ocorrer ao arrepio das normas e princípios 

jurídicos que regem a atuação da Administração Pública de um modo geral, sobretudo 

quando decorrente de uma contratação que envolve um vultoso montante de recursos 

públicos, como, na espécie, a quantia de aproximadamente R$ 1 milhão para um serviço 

com duração de no máximo 180 dias. 

 

38. Embora possa ser de grande valia para o combate da violência 

no trânsito, a adoção da fiscalização eletrônica do trânsito não pode ser realizada de 
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forma indiscriminada, ao contrário, conforme a legislação de regência, a implementação 

desse serviço depende de um criterioso estudo técnico, prévio e periódico, que aponte 

de forma clara a real e efetiva necessidade de sua utilização. É o que dispõe a 

Resolução n. 369/2011 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), cujo art. 4º 

estabelece o seguinte: 

 

Art. 4º (...) 

 

§ 2º Para determinar a necessidade da instalação de medidor de velocidade 

do tipo fixo, deve ser realizado estudo técnico que contemple, no mínimo, as 

variáveis do modelo constante no item A do Anexo I, que venham a 

comprovar a necessidade de controle ou redução do limite de velocidade no 

local, garantido a visibilidade do equipamento.   

 

§ 3º Para medir a eficácia dos medidores de velocidade do tipo fixo ou 

sempre que ocorrerem alterações nas variáveis constantes no estudo técnico, 

deve ser realizado novo estudo técnico que contemple, no mínimo, o modelo 

constante no item B do Anexo I, com periodicidade máxima de 12 (doze) 

meses. 

 

§ 4º Sempre que os estudos técnicos do modelo constante no item B do 

Anexo I constatarem o elevado índice de acidentes ou não comprovarem sua 

redução significativa recomenda-se, além da fiscalização eletrônica, a 

adoção de outros procedimentos de engenharia local. 

 

 

39. Como se depreende facilmente do regramento acima, o serviço 

de fiscalização eletrônica do trânsito – embora possa ser um importante instrumento – 

não se qualifica como um serviço urgente ou emergencial, tanto que a sua 

implementação e manutenção depende de estudos técnicos, que podem apontar 

inclusive para sua desnecessidade em determinada rodovia ou trecho rodoviário ou 

mesmo indicar soluções menos onerosas e igualmente eficientes, como, por exemplo, a 

instalação de lombadas físicas, popularmente conhecidas como ondulações ou quebra-

molas. 

 

40. No caso dos autos, além da falsa situação “emergencial”, no 

processo de contratação direta por dispensa de licitação (Processo n. 5501 

005801/2011) não foi elaborado qualquer estudo técnico prévio seguindo as normas da 

Resolução n. 369/2011 do CONTRAN que definisse de forma clara a necessidade da 

contratação do serviço pretendido, sobretudo em caráter emergencial. 

 

41. Além dessas ilegalidades já apontadas, o processo de 

contratação emergencial sob análise transcorreu em total descompasso com as normas 
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específicas dos órgãos nacionais de trânsito e as disposições da Lei de Licitações
3
, que 

se impõe inclusive nas hipóteses de contratação direta por dispensa de licitação. Dentre 

as graves ilegalidades cometidas, o Ministério Público de Contas destaca as seguintes: 

 

a) Ausência de definição clara da necessidade, mediante criteriosos 

estudos técnicos seguindo as normas do CONTRAN; 

 

b) Falta de elaboração de projeto básico com estudos técnicos e 

completa análise dos acidentes para a definição dos locais e dispositivos 

adequados a utilizar; 

 

c) Falta de orçamento com avaliação adequada dos preços unitários 

dos componentes do serviço a ser prestado, com detalhamento dos 

equipamentos, depreciação, instalação, operação, custos de 

remanejamento e vandalismo; 

 

d) Projeto e orçamento com a regular Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de seu autor e com  assinatura em 

todos os elementos; 

 

e) Histórico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes 

da instalação do equipamento para o caso de novo local; 

 

f) Histórico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes 

da e após a instalação do equipamento para o caso de locais já 

instalados. 

 

42. Sob todos os aspectos jurídicos, administrativos e técnicos, é 

forçoso concluir pela completa e absoluta ilegalidade do CONTRATO DLC N. 

012/2012 (fls. 299/319), celebrado entre o DER-AL e a empresa PERKONS S.A., 

especialmente pela dispensa ilegal de licitação, devendo ser responsabilizado por tais 

ilícitos o Sr. MARCO ANTONIO CAVALCANTI VITAL, Diretor Presidente do 

DER-AL à época da celebração do contrato antijurídico, e a empresa PERKONS. S.A. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Orientações para a contratação de serviços de 

Controladores Eletrônicos de Trânsito, fl. 35. Disponível em: 

http://www.fecam.org.br/arquivosbd/basico/0.687320001399307289_tce___cartilha_radares_tce_101

012__final_.pdf. Acesso em: 17 de julho de 2014. 

http://www.fecam.org.br/arquivosbd/basico/0.687320001399307289_tce___cartilha_radares_tce_101012__final_.pdf
http://www.fecam.org.br/arquivosbd/basico/0.687320001399307289_tce___cartilha_radares_tce_101012__final_.pdf
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IV – DOS PAGAMENTOS SEM CONTRATO 

 

43. Se não bastasse a grave ilegalidade de dispensa de licitação fora 

das hipóteses legais, este Ministério Público de Contas se deparou nos presentes autos 

com outra circunstância mais lesiva ao patrimônio público, qual seja, a realização de 

vultosos pagamentos pelo DER à empresa PERKONS S.A sem a existência de qualquer 

contrato apto a ampará-lo. 

 

44. O contrato “emergencial” abordado no item anterior 

(CONTRATO DLC N. 012/2012) foi celebrado em maio de 2012 e com prazo de 

vigência de 180 (cento e oitenta) dias, tendo, portanto, termo final no dia 28 de 

dezembro de 2012. 

 

45. Mesmo com a extinção do contrato “emergencial” o DER-AL 

prosseguiu com os pagamentos contínuos em favor da empresa PERKONS S.A. pelos 

“serviços de fiscalização eletrônica de trânsito”, vindo a suspendê-los somente após a 

determinação cautelar exarada por este Egrégio Tribunal de Contas em 31 de março de 

2014, conforme decisão de fls. 17/19, ou seja, entre 29 de dezembro de 2012 e 31 de 

março de 2014, portanto, por mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, foram feitos 

pagamentos de um volume significativo de recursos públicos sem que houvesse sequer 

um contrato formal para regular os seus termos, quiçá licitação como impõe a 

Constituição Federal e as leis administrativas. 

 

46. Essa situação teratológica restou comprovada, sendo até mesmo 

confessada pelo próprio DER, que no expediente de fl. 15 diz: “não existe Contrato em 

vigor para fiscalização eletrônica (lombadas) nas rodovias sob jurisdição deste DER-

AL.” 

 

47. A planilha de fls. 95/96 também informa que pagamentos sem 

contrato ocorreram entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2014, os quais totalizaram a 

expressiva quantia de R$ 2.311.777,37 (dois milhões, trezentos e onze mil e setecentos 

e setenta e sete reais e trinta e sete centavos)! 

 

48.  A análise da documentação juntada aos autos demonstra que se 

trata de uma relação totalmente informal estabelecida entre o DER-AL e a empresa 

PERKONS S.A., visto que, além da ausência de contrato, o vínculo foi estabelecido e 

mantido sem qualquer processo administrativo com a prévia e indispensável 

manifestação e parecer dos órgãos técnicos e jurídicos competentes, ou seja, uma 

anomalia jurídica contrária a todas as regras e princípios da Administração Pública.  

 

49.  Antes foi feita a contratação direta com a dispensa ilegal de 

licitação sob o falso fundamento de “emergência”, agora foram realizadas despesas 

públicas no montante de R$ 2.311.777,37 sem qualquer observância legal, dispensando-

se não só a licitação, mas também o contrato e o processo administrativo!  
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50. A gravidade da conduta ilícita igualmente constitui crime e ato 

de improbidade administrativa, nos seguintes termos: 

 

Lei n. 8.666/93 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 

ou deixar de observa as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade: 

Pena – detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

 

Lei n. 8.429/93 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: 

(...) 

VIII – Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente; 

(...) 

 

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: 

(...)  

 

51. Em sua justificativa (fls. 66/68), o DER-AL informa que: 

 

 “Por questão conveniência de interesse público, com o intuito 

de se preservar vidas (pedestres, condutores e passageiros), com o fim do 

contrato emergencial, até que se resolvesse a questão da licitação para o 

mesmo fim, que já fora, processada, aguardando pronunciamento da Corte 

de Contas do Estado de Alagoas, resolveu-se, com concordância da 

prestadora de serviço – mesma do contrato emergencial, sem alteração de 

valores, pelo mesmo preço e modo de prestação de serviço, a fiscalização de 

velocidade continuou a ser prestada e sendo paga por indenização, por se 

tratar de serviço essencial para o bom andamento das atividades do 

DER/AL, sem o qual ocorreria o risco maior patrimônio do ser humano, a 

vida (de Condutores, passageiros e pedestres usuários das rodovias cujos 

trechos foram monitorado e que precisam ser amplificados par este fim.” 

 

52. As razões expostas pelo DER-AL não procedem. 

Primeiramente, como já se abordou no item anterior, o serviço de fiscalização eletrônica 

do trânsito – embora possa ser um importante instrumento – não se qualifica como um 

serviço essencial, tanto que a sua implementação e manutenção depende de estudos 
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técnicos, que podem apontar inclusive para sua desnecessidade em determinada rodovia 

ou trecho rodoviário ou mesmo indicar soluções menos onerosas e igualmente 

eficientes, como, por exemplo, a instalação de lombadas físicas. 

 

53. Em segundo lugar, o fato de um determinado serviço contratado 

pelo Estado ter por fim a proteção da vida humana não autoriza, por si só, a assunção de 

despesas a cargo do erário sem a observância das normas mais comezinhas de gestão da 

coisa pública. Bem e serviços públicos mais urgentes e indispensáveis à vida humana 

seguem as regras de licitação, como é o caso da saúde (medicamentos, material médico-

hospitalar, entre outros).  

 

54. Por outro lado, o procedimento adotado pelo DER-AL revela, 

em verdade, não só a vontade deliberada de violar as normas legais, mas também a 

astúcia de burlar uma decisão deste Egrégio Tribunal de Contas, um mecanismo para 

descumprir de forma oblíqua a decisão da Corte de Contas que havia determinado ao 

DER-AL a suspensão de uma licitação ilegal e nula que visava contratar a mesma 

empresa PERKSON S.A. Expliquemos melhor o artifício empregado. 

 

55. Depois de realizar todas as prorrogações possíveis e terminado o 

prazo de vigência do contrato “emergencial”, o DER-AL finalmente no término de 

2012, após 6 anos da última licitação, resolveu lançar “concorrência” pública para 

celebrar novo contrato de fiscalização eletrônica de trânsito nas rodovias sob sua 

jurisdição.  

 

56. No entanto, o edital da licitação padecia de graves e inúmeras 

ilegalidades, dentre elas, destacando-se a falta de projeto básico, a ausência de uma 

planilha orçamentária dos custos do serviço que justificasse o valor da contratação 

pretendida e diversas cláusulas que restringiam a competitividade e implicavam 

direcionamento do certame, tanto que apenas uma empresa participou do certame e 

sagrou-se vencedora (a mesma empresa PERKSON S.A.). 

 

57. Diante dessas ilegalidades, este Tribunal de Contas 

acertadamente determinou, em fevereiro de 2013, a suspensão da licitação no processo 

XXXX até o julgamento do mérito da denúncia. Depois de concluída a instrução 

processual, o Pleno do Tribunal de Contas confirmou todas as graves ilegalidades 

apontadas pela Auditoria e pelo Ministério Público de Contas, determinando a nulidade 

daquela licitação viciada e a realização de um novo certame com a observância de todas 

as recomendações que teceu. 

 

58. Quando o Tribunal de Contas suspendeu liminarmente a 

licitação, esta já estava em sua fase final, pendente apenas a adjudicação, homologação 

e assinatura do contrato e, durante a “disputa”, apenas uma empresa havia participado e, 

obviamente, vencido a licitação, tendo-se conhecimento de que a empresa PERKSON 

S.A. seria a favorecida.  
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59. Contrariando a determinação da Corte de Cortes, que suspendeu 

a licitação e impediu a assinatura do contrato, o DER-AL lançou mão do artifício de 

continuar realizando os pagamentos sem contrato com a mesma empresa vencedora da 

licitação nula e suspensa pelo TC! 

 

60. O propósito de descumprir a decisão deste Egrégio TCE-AL por 

uma forma oblíqua é manifesto! Ora, se o Tribunal de Contas determinou a suspensão 

da licitação e a não assinatura do contrato com a empresa “selecionada” por suposto 

direcionamento do certame, com maior razão estaria vedada a realização de pagamentos 

sem contrato ou de outra forma informal. Desde aquele momento, o DER-AL deveria 

ter envidado esforços para sanar as ilegalidades do edital, lançando uma nova e regular 

licitação, e não burlar a decisão do Tribunal para pagar pelos serviços da empresa 

vencedora da licitação viciada. 

 

61.     Diante do exposto, dúvida não resta sobre a completa e 

absoluta ilegalidade dos pagamentos realizados entre dezembro de 2012 a fevereiro de 

2014, totalizando a R$ 2.311.777,37 (dois milhões, trezentos e onze mil e setecentos e 

setenta e sete reais e trinta e sete centavos), devendo ser responsabilizado por tais 

ilícitos o Sr. MARCO ANTONIO CAVALCANTI VITAL, Diretor Presidente do 

DER-AL à época dos referidos pagamentos, bem como a empresa PERKSONS S.A. 

 

 

V – DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PAGO 

 

 

62. Sobre o recebimento do serviço pela Administração, o art. 73 da 

Lei 8.666/93 dispõe o seguinte. 

 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I – em se tratando de obras e serviços: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado 

o disposto no art. 69 desta Lei. (grifamos) 

 

63. De toda a documentação juntada aos autos, não constam os 

termos de recebimento do serviço de fiscalização eletrônica de trânsito realizados pela 

empresa PERKSONS S.A. e pagos pelo DER-AL, seja do período de vigência do 

contrato “emergencial” seja no período em que ocorreram os pagamentos sem contrato, 

sendo demasiadamente grave essa ausência para esta última situação. 

 



 

 

 

Página 20 de 26 

PARECER N. 1425/2014/2ªPC/RA 

 

 

 

 

Estado de Alagoas 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

2ª Procuradoria de Contas 

 

64. O que há nos autos são apenas os processos de pagamentos nos 

meses de 2009, 2010, 2011 (fls. 334/698) e alguns meses de 2012 (fls. 28/35) que são 

constituídos tão-somente por notas fiscais, notas de empenho e ordem bancária de 

pagamento. Quanto ao período de pagamentos realizados sem contrato (dezembro de 

2012 a fevereiro de 2014), não há sequer esses documentos. 

 

65. Os referidos documentos, embora essenciais no processo de 

pagamento, não comprovam que o serviço de fiscalização pago foi efetivamente 

prestado. Nesse aspecto, o art. 73, I, “b”, da Lei n. 8.666/93 é claro ao exigir termo 

circunstanciado que comprove a adequação do serviço, o que, na hipótese dos autos, 

seria, ao menos, um relatório mensal com todas as ocorrências registradas por cada 

equipamento eletrônico contratado, a quantidade de registros fotográficos que deram 

origem a infração de trânsito e o quantitativo de registros descartados pela não 

identificação da imagem. 

 

66. Como se vê, a situação dos autos expõe não só o 

descumprimento da obrigação constitucional e legal de licitar, mas também demonstra 

que não há comprovação da devida e regular prestação do serviço pago pela 

Administração, circunstância que caracteriza indubitável lesão ao erário com 

significativo dano ao patrimônio público, considerando os valores pagos com base no 

contrato “emergencial” (R$ 950.400,00) e os pagamentos realizados sem contrato (R$ 

R$ 2.311.777,37).    

 

67. Considerando o montante de recursos públicos gastos 

ilegalmente sem licitação e sem contrato, totalizando R$ 3.262.177,37 (três milhões, 

duzentos e sessenta e dois mil e cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos), 

o dano provocado ao erário deve ser imputado aos responsáveis pelos pagamentos 

ilegais e pelos seus respectivos beneficiários. Sendo assim, impõe-se a condenação do 

Sr. MARCO ANTONIO CAVALCANTI VITAL, Diretor Presidente do DER-AL à 

época, e da empresa PERKSONS S.A a repararem o dano causado ao erário no importe 

acima referido.  

 

 

VI – DO DESCUMPRIMENTO DA REQUISIÇÃO DO MP DE CONTAS 

 

 

68. Outra grave ilegalidade verificada nestes autos diz respeito à 

conduta ilícita do atual Presidente Diretor do DER-AL quanto à omissão de prestar as 

informações e documentos públicos requisitados por este Ministério Público de Contas. 

 

69. Por meio do Ofício 2ª PC n.º 002/2014 (fls. 09/10), o Parquet de 

Contas requisitou ao Presidente Diretor do DER-AL as informações e documentos ali 

elencados e que seriam indispensáveis ao deslinde dos fatos ora apurados. Tendo 

recebido o ofício requisitório no dia 18 de fevereiro de 2014 (fls. 11), o gestor deixou 

transcorrer o prazo de 15 dias sem atender ou, ao menos, justificar a demora ou o não 

envio das informações solicitadas, o que denota a tentativa de embaraçar ou inviabilizar 
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a fiscalização empreendida pelo MP de Contas. A requisição ministerial somente foi 

atendida por ocasião da decisão cautelar proferida por Vossa Excelência (fls. 38). 

 

70. A propósito, constituiu prerrogativa do Ministério Público de 

Contas requisitar informações de natureza pública indispensáveis ao desempenho de seu 

mister constitucional, prerrogativa assentada nos artigos 129, inc. VI, c/c 130 da 

Constituição da República, no art. 150, parágrafo único, da Constituição Estadual, no 

artigo 6º, inc. I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 15/96 e na Lei n. 

12.527/11 (Lei de Acesso à Informação). 

 

 

71. Como é cediço, na ordem constitucional vigente (art. 130 c/c art. 

71 da CR), incumbe ao Ministério Público de Contas a relevante e precípua missão de 

promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis junto aos Tribunais de Contas do Brasil, tutelando a 

supremacia e indisponibilidade do interesse público por meio da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública do 

Estado. 

 

72. No exercício do seu mister constitucional, o Ministério Público 

de Contas, a exemplo dos demais ramos do Ministério Público, dispõem de 

prerrogativas e garantias tanto de cunho institucional como funcional dos seus 

membros. Dentre elas se realça com especial relevo a independência funcional e seus 

consectários instrumentais, tais como o poder-dever de instaurar procedimento 

administrativo para apurar eventual lesão ao patrimônio público, bem como requisitar 

informações e documentos necessários a instruí-lo. 

 

73. Sobre a independência funcional dos membros do Ministério 

Público de Contas, vale mencionar a precisa análise do Ministro Sepúlveda Pertence 

no julgamento da ADI n. 160 pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

Não se pode compreender o Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas, enquanto o Ministério Público, não dotado 

de uma independência funcional, o que significa a sua não 

sujeição a qualquer forma de hierarquia, quer ao próprio 

Tribunal de Contas, quer a outro órgão da Administração. 
Do contrário, não teriam os seus membros as condições de 

exercer, com prerrogativas de Ministério Público que é, a 

missão precípua de fiscal da lei. A autonomia funcional tem, 

aqui uma correspondência de independência funcional. 

(grifamos)       

 

74. Por ser tópica e sistematicamente posicionado no Capítulo IV, 

Seção I (Do Ministério Público), da Constituição da República – como não poderia 

deixar de ser, o Ministério Público de Contas submete-se ao mesmo regime jurídico 
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dos demais ramos do Parquet, aplicando-lhe, no que for cabível, as funções e 

prerrogativas estabelecidas no art. 129 da Constituição Federal de 1988.  

 

75. Nessa esteira, para a consecução da independência funcional dos 

seus membros e autonomia do próprio Parquet, a atuação do Ministério Público de 

Contas deve ser pautada em procedimento administrativo formal, no qual cabe a 

prerrogativa instrumental de requisitar informações e documentos às autoridades 

e pessoas sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. Do contrário, ao Ministério 

Público de Contas estaria sendo renegada a sua missão constituição de defensor da 

ordem jurídica perante os Tribunais de Contas, reduzindo-o a mero órgão de 

assessoramento jurídico das Cortes de Contas, o que, obviamente, não foi o desígnio do 

Constituinte. 

 

76. Essa questão não é nova e o Tribunal de Justiça de Alagoas já se 

pronunciou, por unanimidade, no sentido de que o Ministério Público de Contas do 

Estado de Alagoas é dotado da prerrogativa institucional de requisitar informações 

públicas, conforme acórdão unânime, proferido no Mandado de Segurança n. 

2012.005858-9, julgado em recente Sessão Plenária do dia 22 de outubro de 2013, 

cujo teor abaixo se transcreve: 

 

EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

ALAGOAS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE 

POSTULATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR 

REJEITADA. OMISSÃO. ART. 129, INCISO VI C/C ART. 

130 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À 

INFORMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA 

PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (Grifamos – MS n. 

2012.005858-9, Pleno do TJAL, acórdão unânime, DJe de 

29.10.2013)  

 

77. Não obstante a evidência do poder-dever de requisição inerente 

ao Ministério Público de Contas, é importante demonstrar que, no caso concreto, há 

fundamento autônomo suficiente a justificar o fornecimento das informações e 

documentos solicitados pelo Ministério Público de Contas. 

 

78. O ofício encaminhado pelo Parquet valeu-se de dupla 

fundamentação: poder-dever de requisição e direito de acesso à informação pública.  

 

79. O direito de acesso à informação é deveras amplo, admitindo-se 

o sigilo apenas nas exceções previstas no próprio texto legal. Mais que isso, o direito de 

obter tais informações não precisa sequer ser justificado, enaltecendo, desta forma, a 

publicidade das informações públicas como regra geral e que deve ser perseguida por 

todos aqueles que compõem os diversos níveis da administração pública (art. 10 da 

LAI). 
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80. Ora, sendo possível a qualquer cidadão o acesso a informações 

junto a órgãos públicos, independentemente de demonstrar a justificativa do pedido, 

com maior razão se deve conferir ao Ministério Público de Contas, cujos Membros 

têm por dever de ofício fiscalizar e zelar pela boa administração dos recursos públicos, 

o mesmo direito de acessar tais informações.  

 

81. Não faria sentido algum obrigar ao Membro do MP de Contas se 

desvestir do cargo público, cujas prerrogativas são inerentes, para agir em nome 

próprio, como cidadão, e somente assim obter informações imprescindíveis ao exercício 

do mister ministerial.  

 

82. Avançou ainda mais a referida lei na concretização do princípio 

da publicidade, na medida em que impõe aos órgãos e entidades públicas a utilização de 

todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem para a disponibilização das 

informações de caráter público, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet), estabelecendo requisitos mínimos a serem 

observados. Essa é a dicção do art. 8º da aludida Lei. 

 

83. Diante de exposto, forçoso concluir que o descumprimento da 

requisição deste Parquet constitui grave infração a norma legal passível de ser 

sancionada por meio de multa a ser aplicada por esta Egrégia Corte de Contas, devendo 

ser responsabilizado, para tanto, o atual Diretor Presidente do DER-AL, Sr. JOÃO 

TUDE MACIEL. 

 

 

VII – DA MEDIDA CAUTELAR: 

DECRETAÇÃO DA INDISPONBILIDADE DOS BENS DOS ENVOLVIDOS 

 

 

84. Não restam dúvidas de que os Tribunais de Contas, para fazer 

valer as competências elencadas na Constituição da República, podem emitir 

provimentos cautelares, a fim de evitar prejuízo ao interesse público em razão da 

demora natural até se obter um provimento de mérito da Corte. 

 

85. Essa questão está pacificada no Supremo Tribunal Federal, 

sendo importante transcrever, por todos, o seguinte acórdão: 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. 

AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO.  

1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do 

procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou 

judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.  

2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da 

União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, 

determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 
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8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do 

art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a 

expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e 

garantir a efetividade de suas decisões).  
3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos 

autos da Representação e na legislação aplicável.  

4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. 

Denegada a ordem. (Grifamos – MS 24510, Rel. Min. Ellen Gracie, 

Tribunal Pleno, julgado em 19.11.2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 

EMENT VOL-02144-02 PP-00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956). 

 

86.  Nesse sentido, ainda, lapidar o voto da Min. Ellen Gracie sobre 

o tema, que transcrevo naquilo que importa: 

 

Por outro lado, se as Cortes de Contas têm legitimidade para determinar 

que os órgãos ou entidades da Administração interessada adotem as 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, com maior 

propriedade, possuem legitimidade para a expedição de medidas 

cautelares, com a ora impugnada, a fim de prevenir a ocorrência de 

lesão ao erário ou a direito alheio, bem como garantir a efetividade 

de suas decisões. (grifamos) 

 

87. In casu, diante da omissão da legislação aplicável ao TCE/AL a 

respeito da concessão de medida cautelar, deve-se recorrer àquela aplicável ao Tribunal 

de Contas da União, nos termos do art. 93 da LO/TCE/AL e art. 272 do RI/TCE/AL. 

 

88. O dispositivo aplicável é o arts. 274 do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União, que trata da concessão de medida cautelar para a 

decretação de indisponibilidade dos bens do responsável, nestes termos: 

 
Art. 274. Nas mesmas circunstâncias do artigo anterior, poder o Plenário, sem 

prejuízo das medidas previstas nos arts. 270 e 275, decretar, por prazo não 

superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos 

quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos 

em apuração, nos termos do §2º do art. 44 da Lei n. 8.443, de 1.992. 

(grifamos) 

 

 

89.  Por sua vez, o “artigo anterior”, ou seja, o art. 273 do RI do TCU 

estabelece o seguinte: 

 

Art. 273. No início ou no curso de qualquer apuração, o Plenário, de ofício, 

por sugestão de unidade técnica ou de equipe de fiscalização ou a 

requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, nos termos 

do art. 44 da Lei nº 8.443, de 1992, o afastamento temporário do responsável, 

se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas 

funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, 

causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 
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90. Das regras acima transcritas, extrai-se o requisito necessário à 

concessão da medida cautelar de decretação da indisponibilidade de bens do 

responsável, qual seja, a possibilidade de inviabilizar o ressarcimento do dano ao 

erário. 

 

91.  Na hipótese vertente, temos como justificada a medida ante o 

fundado receio de vir a ser ineficaz e inútil eventual imputação de débito aos 

responsáveis pelas despesas ilegais.  

 

92. Como demonstrado acima, a situação dos autos expõe não só o 

descumprimento da obrigação constitucional e legal de licitar, mas também demonstra 

que não há comprovação da devida e regular prestação do serviço pago pela 

Administração, circunstância que caracteriza indubitável lesão ao erário com 

significativo dano ao patrimônio público, considerando os valores pagos com base no 

contrato “emergencial” (R$ 950.400,00) e os pagamentos realizados sem contrato (R$ 

R$ 2.311.777,37).    

 

93. Considerando o montante de recursos públicos gastos 

ilegalmente sem licitação e sem contrato, totalizando R$ 3.262.177,37 (três milhões, 

duzentos e sessenta e dois mil e cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos), 

o dano provocado ao erário deve ser imputado ao responsável pelos pagamentos ilegais, 

Sr. MARCO ANTONIO CAVALCANTI VITAL, Diretor Presidente do DER-AL à 

época, bem como à empresa beneficiada, a PERKSONS S.A, fazendo necessária a 

medida cautelar de indisponibilidade dos bens a fim de assegurar a efetividade da 

decisão deste Tribunal de Contas, com o ressarcimento integral ao erário pelo dano 

provocado. 

 

VIII – DOS PEDIDOS 

 

94. Diante de todo o exposto, o Ministério Públicos de Contas requer 

o que se segue: 

 

a) a manutenção da MEDIDA CAUTELAR de suspensão de qualquer 

pagamento pelo DER-AL atinente à prestação de serviços de fiscalização eletrônica de 

trânsito nas rodovias jurisdicionadas, conforme a decisão de fls. 22/23;  

 

b) seja deferida a MEDIDA CAUTELAR, inaldita altera parte, de 

decretação de indisponibilidade dos bens, até o montante de R$ 3.262.177,37 (três 

milhões, duzentos e sessenta e dois mil e cento e setenta e sete reais e trinta e três 

centavos), correspondente ao dano provocado ao erário e que deve ser imputado ao 

responsável pelos pagamentos ilegais, Sr. MARCO ANTONIO CAVALCANTI 

VITAL, Diretor Presidente do DER-AL à época, bem como à empresa beneficiada, 

PERKSONS S.A.. Para tanto, requer a expedição de ofício, com a qualificação 

completa dos responsáveis acima, ao: a) Banco Central do Brasil para que comunique a 

decisão cautelar deste TCE/AL e determine a todas as instituições financeiras o 
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bloqueio de eventuais contas bancárias, aplicações e ativos financeiros a eles 

pertencentes; b) aos cartórios de imóveis do Estado de Alagoas para que tornem 

indisponíveis eventuais bens imóveis de domínio ou posse dos responsáveis acima; c) 

por fim, ao DETRAN/AL para que tornem indisponíveis eventuais veículos 

automotores de domínio ou posse dos responsáveis acima; 

 

c) a conversão do presente feito em processo administrativo e a citação 

dos seguintes responsáveis para, querendo, apresentarem defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, consoante estabelece o art. 196 do RITCE/AL: 

 

* Sr. MARCO ANTONIO CAVALCANTI VITAL, ex-Diretor 

Presidente do DER-AL, pelas ilegalidades apontadas nos itens III, IV e V do presente 

parecer; 

 

* a empresa PERKONS. S.A., na pessoa de seu representante legal, 

para que responda às ilegalidades apontadas nos itens III, IV e V do presente parecer; 

 

* Sr. JOÃO TUDE MACIEL, atual Diretor Presidente do DER-AL, 

para que responda à ilegalidade apontada no item VI do presente parecer. 

 

d) Após a apresentação das defesas e evolução dos autos à Auditoria, 

requer o retorno dos autos Ministério Público de Contas para nova apreciação e emissão 

de parecer conclusivo. 

 

 
Maceió, 18 de junho de 2014. 

 

 

 

RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA 

Procurador do Ministério Público de Contas 

Titular da 2ª Procuradoria de Contas 
 


