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O Ministério Público de Contas, pelo Procurador abaixo subscrito, no exercício de 

suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na 

Instrução Técnica de Recurso – ITR 185/2018 (fl.45/62), de lavra do Núcleo de 

Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC, cuja conclusão foi enunciada nos 

seguintes termos: 

4. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de 
Declaração e, quanto ao mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, por não ter sido 

demonstrada a existência de contradição, omissão ou obscuridade na 
decisão embargada, requisitos indispensáveis à utilização desta via 
processual específica, nos termos em que dispõem os artigos 167, da Lei 

Orgânica deste Tribunal c/c o artigo 411, do Regimento Interno desta Corte.  

Ademais, entendendo que os presentes Embargos de Declaração foram 
utilizados com objetivos protelatórios, sugere-se a aplicação, por esta Corte 

de Contas, de penalidade ao Embargante, nos termos dos artigos 168, da 
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica) e 412, da 
Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal). 

Por derradeiro, com fulcro no inc. III1 do art. 41 da Lei 8.625/93, bem como no 

parágrafo único2 do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de 

manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica. 

Vitória, 4 de julho de 2018. 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas 

                                                 
1  Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previs tas 

na Lei Orgânica: 

III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação 
oral ou esclarecimento de matéria de fato; 

2  Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou 
por intermédio de procurador regularmente constituído.  

Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do 
responsável e do interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei. 
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