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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                                     GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PRESIDENTE CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

  

TRIBUNAL PLENO DE 27/08/14                 ITEM Nº11 

AGRAVO 

 

11 TC-002409/026/08 (Agravo TC-001043/006/14) 

Agravante(s): Wagner Barquete Carvalho – Ex-Diretor 

Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Brodowski - SAAEB. 

Agravado: Despacho do Presidente publicado no D.O.E. 

de 27 de junho de 2014, que indeferiu “in limine” o 

processamento de recurso ordinário, nos termos do 

artigo 138, inciso III, do Regimento Interno deste 

Tribunal – Balanço geral do exercício de 2008 do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski - 

SAAEB. 

Advogado(s): Rogerio Marcos Ribeiro. 

Acompanha(m): TC-002409/126/08 e Expediente(s):   

TC-031674/026/08. 

Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo. 

Fiscalização atual: UR-6 - DSF-I. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de AGRAVO interposto por 

Wagner Barquete Carvalho, Ex-Diretor Superintendente 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski - 

SAAEB, em face de despacho (D.O.E., 27/06/14, fls. 

135) que indeferiu in limine o processamento de 

(novo) recurso ordinário do autor(
1
). 

 

Importa o registro de que a Egrégia 

Segunda Câmara, em sessão de 25 de março de 2014, já 

havia negado provimento a recurso ordinário 

                     
1) interposto em face de decisão da E. Segunda Câmara, que em 

sessão de 25/03/14 desproveu recurso ordinário, mantendo a 

sentença que julgou irregulares as contas do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Brodowski – SAAEB referentes ao exercício 

de 2008, com fundamento no inciso III, alíneas “b” e “c”, do 

artigo 33 da Lei Complementar n° 709/93 – (D.O.E., 01/03/11, 

fls. 49/53) 



 

 2 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                                     GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

interposto pelo interessado (v. Acórdão, D.O.E., 

05/04/14, fls. 109). 

 

Segundo o agravante, a medida teria sido 

aviada “em face da ilegalidade ou imperfeita aplicação 

da lei, no tocante ao indeferimento “in limine” do 

recurso”, contrariado “expressamente o disposto no 

artigo 56 da Lei Complementar n° 709/93”. (fls. 136) 

 

Defende que “cabe agora novo recurso 

ordinário, desta feita contra a decisão proclamada 

pela e. Segunda Câmara, devendo, na forma da Lei, ser 

apreciado pelo Colendo Tribunal Pleno”. (fls. 138) 

 

Da forma que pondera, “não há nenhuma 

norma na legislação vedando, nem de forma expressa, 

nem de forma tácita, a interposição do novo recurso 

ordinário, ainda que um outro já tenha sido 

apresentado anteriormente, ao contrário do que defende 

o Gabinete Técnico da Presidência”. (fls. 138)  

 

Requer seja o agravo conhecido e 

provido, autorizando-se o processamento do recurso 

ordinário interposto para submissão das razões de 

fundo ao julgamento pelo E. Tribunal Pleno. (fls. 

139) 

 

Gabinete Técnico da Presidência – GTP 

dando conta de que a parte é legítima e o agravo 

tempestivo, propugna seja submetido ao E. Tribunal 

Pleno. (fls. 142/144). 

 

Ministério Público manifesta-se pelo 

desprovimento do agravo, assinalando que “O 

recorrente pretende perpetuar as vias recursais com 

o novo recurso ordinário, uma vez que ocorreu a 

preclusão lógica”. (fls. 145/146) 

 

Este o relatório. 

 

 
GPCECR 

RLP 
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TC-002409/026/08 (Agravo TC-001043/006/14) 
 

 

VOTO  

 

 

PRELIMINAR 
 

Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, nada há a opor a que do agravo se 

tome conhecimento(
2
). 

 

 

MÉRITO 

 

Dispõe o artigo 143 do Regimento 

Interno que, “Das decisões finais do Julgador 

Singular e das Câmaras caberá recurso ordinário uma 

única vez, (...)”. 

 

Vê-se que o autor, que já havia se 

valido da interposição de recurso ordinário – ao 

final, desprovido (vide relatório) -, esgotou as 

medidas recursais ao alcance, não cabendo, no caso, 

se requerer (novo) recurso ordinário, aqui vertido 

em hipótese escoimada do ordenamento vigente.  

 

Carecendo razão ao recorrente, na 

ausência de suporte legal que dê azo ao pleito de 

reforma do despacho - que indeferiu in limine o 

processamento do recurso ordinário -, acolho o 

parecer do douto Ministério Público e voto pelo 

desprovimento do agravo interposto pelo Sr. Wagner 

Barquete Carvalho, Ex-Diretor Superintendente do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski - 

SAAEB. 

 

 
GPCECR 

RLP 

                     
2) despacho agravado publicado no D.O.E. de 27/06/14 (fls. 

135); agravo protocolizado em 03/07/14 (fls. 136 e seguintes) 
 


