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Excelentíssimo Senhor Juiz Glauco Antônio Alves, Titular 
da 28ª Zona Eleitoral da Comarca de Ouro Preto do Oeste, 
Estado de Rondônia. 

 

 

 

 

 

Autos: 0600186-68.2020.6.22.0028 

 

APRESENTAÇÃO DAS CONTRA-RAZÕES 

 

DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO 

 

Em primeiro lugar, pede-se ao juízo que se pronuncie a respeito da 

arguição de preclusão, assunto esse bastante comentado 

posteriormente após a uma breve narrativa dos fatos e fundamentos 

que levaram o vencido a interpor recurso eleitoral contra decisão do 

juízo de piso que indeferiu o pedido de registro da candidatura de  

Charles Luís Pinheiro Gomes ao cargo de prefeito do Município do 

Vale do Paraíso, que se insurgiu apenas à ação de impugnação 

distribuída pelo Ministério Público Eleitoral e foi omisso às demais, 



uma vez que foram distribuídas 03 (três) peças questionando a 

inelegibilidade do agente político concorrente ao pleito municipal da 

referida urbe.  

BREVE NARRATIVA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

ELEITORAL 

Trata-se de recurso especial interposto por Charles Luís Pinheiro 

Gomes, protocolado no dia 13/10/2020, às 15:19:20, na ação de 

impugnação de registro de candidatura, proposta pelo Ministério 

Público Eleitoral em face de Charles Luís Pinheiro Gomes, à 

Prefeitura do Vale do Paraíso, às eleições de 2020, que registrou o seu 

pedido nesse juízo, do qual fora autuado nos autos de número 

0600186-68.2020.6.22.0028.  

 

Em sua peça de recurso, o vencido Charles Luís Pinheiro Gomes, 

alegou alguns fatos e fundamentos com o objetivo de tentar reverter 

a decisão do juízo que indeferiu o pedido de registro de candidatura 



do agente político, às eleições de 2020, ao cargo de prefeito do 

Município do Vale do Paraíso. Disse o atual gestor principal dessa 

urbe: “Alegou incidência da alínea “g”, inc. I, do art. 1°, da LC n° 

64/90, que prevê a causa de inelegibilidade por rejeição de contas 2 

públicas, sob o argumento de que o Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia (TCE/RO) desaprovou as contas do Convênio n° 

15/04/GJ/DEVOP-RO e da Prestação de Contas do exercício 

financeiro de 2010 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro-

Leste do Estado de Rondônia (CIMCERO), atinentes ao período em 

que CHARLES GOMES exercia, respectivamente, o cargo de Prefeito 

de Vale do Paraíso/RO e de Presidente do CIMCERO. Em sede de 

julgamento antecipado do feito, o juízo eleitoral indeferiu o registro 

de candidatura do Recorrente em decorrência da rejeição das contas 

relativas ao Convênio n° 15/04/GJ/DEVOP-RO sob o fundamento de 

que, a seu ver, haveria presença ato doloso caracterizador de 

improbidade administrativa supostamente praticado pelo 

Recorrente. Argumentou, ainda, que a referida decisão tornou-se 

administrativamente irrecorrível e insanável, pelo o que se encaixaria 



o Recorrente na hipótese de inelegibilidade aventada pelo Ministério 

Público Eleitoral. Rendida as vênias de estilo, necessário demonstrar 

que a r. sentença deve ser reformada, eis que não há falar em 

incidência da inelegibilidade propalada, consoante se passa a expor. 

2020”.  

 

Afirmou também o seguinte: “O recorrente realizou o cotejo analítico 

dos dois acórdãos utilizados pelo Recorrido em sua impugnação, 

demonstrando que o próprio TCERO não apreciou qualquer conduta 

sob a ótica da improbidade administrativa dolosa, tendo inclusive 

registrado a presença formal de culpa por parte do Recorrente 

enquanto Prefeito, não o dolo exigido para fins de inelegibilidade. Foi 

apresentado ainda que no acórdão que ensejou a desaprovação das 

contas relacionadas ao Convênio 15/04/GJ/DEVOP, foi decidido pelo 

TCERO que responsáveis diretos pela fiscalização da realização do 

objeto contratado e a certificação da regularidade da despesa 

subscreveram termo de recebimento definitivo e certidão de execução 



de obras que nortearam a ação do ora recorrente naquele contexto. 

Logo, ele não poderia ser considerado responsável por irregularidade 

em despesa ordenada com base em atos garantidores de regularidade 

praticados por servidores públicos cuja atribuição era justamente 

garantir que a despesa era regular”. Por último, narrou que “cuidou 

de demonstrar que infere-se do relatório técnico da 

Secretaria Geral de Controle Externo do TCE/RO, que 

houve a apresentação de farta documentação 

comprobatória de que os serviços foram realizados, o que 

não foi acatado pela Corte de Contas em razão de falha 

formal, consistente no equívoco acerca da liquidação de 

despesa”. (grifei). É o breve relato. Passa-se, a seguir, a manifestar 

sobre preliminar de preclusão.  

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DUAS PEÇAS RECURSAIS  

Antes de adentrar no mérito da causa, o peticionário requer que seja 

aplicado o efeito da preclusão em face do recorrente pelo fato de que 

houve 03 (três) questionamentos de inelegibilidade do vencido, que 



apenas interpôs recurso apelação em instância superior somente à 

peça de impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral. 

Verifica-se, nos autos, que o recorrente não se pronunciou sobre as 

demais peças de insurgência à pretensão do agente político em 

receber autorização do poder judiciário para participar do pleito de 

2020 ao cargo de chefe do poder executivo do Município do Vale do 

Paraíso.  

 

Quanto à ação de impugnação de registro de candidatura proposta 

por Wellington Ton Gusmão, candidato a vereador à casa de leis do 

Município do Vale do Paraíso, às eleições de 2020, o recorrente nada 

afirmou e teceu comentários somente à peça da justiça pública 

eleitoral no tocante à impugnação à pretensão do recorrente de 

postular o deferimento de seu pedido ao juízo visando concorrer ao 

paço municipal da mesma urbe. Quanto à notícia de inelegibilidade 

intentada por José Roberto Alves, o mesmo aconteceu em relação à 

ausência de peça recursal para buscar em outra seara alguma 



oportunidade a tutelar o seu interesse de tornar, pela terceira vez, 

prefeito do Município do Vale do Paraíso. Portanto, 03 (três) 

impugnações e apenas um recurso, tornando-se precluso nas demais. 

É o que veremos a seguir. 

DA PRECLUSÃO 

O fato do recorrente ter-se vencido em 03 (três) impugnações e 

apresentando recurso eleitoral apenas sobre a peça inaugural do 

Ministério Público Eleitoral, não há a mínimo possibilidade de que 

nas outras impugnações, o recorrente deve ser aplicado contra o 

agente político o efeito da preclusão, que consiste concretamente em 

fato impeditivo destinado a garantir o avanço gradual do processo, 

evitando o retrocesso para as fases já superadas do procedimento e, 

significa subjetivamente, a perda de um direito ou faculdade 

por não ter sido exercido dentro do prazo, ou por ter se 

esgotado pelo seu exercício.  (grifei). Para Giuseppe Chiovenda, 

a preclusão representa a “extinção ou consumação de uma faculdade 



processual, pelo só fato de ser haver atingido os limites prescritos ao 

seu exercício”.  

 

No causo dos autos em apreço, obviamente, a preclusão temporal que 

resulta da inércia ode não exerce o direito e faculdade, dentro do 

prazo estipulado por lei, de não recorre da sentença. Sobre o tema, eis 

o julgado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos 

autos de número 0069150-73.2017.8.19.0000: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Des (a). RENATA MACHADO COTTA - 

Julgamento: 04/12/2017 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COTA CONDOMINIAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO 

DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE 

SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. 

MANIFESTA PRECLUSÃO. Segundo as lições de Giuseppe 

Chiovenda, a doutrina conceitua o instituto da preclusão como sendo 



a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. A 

doutrina classifica a preclusão em (i) temporal, ao não ser observado 

o prazo próprio para o exercício do ato; (ii) lógica, em função da 

prática incompatível com o ato a ser realizado; (iii) consumativa, em 

razão de o ato processual já ter sido realizado; e (iv) pro uidicato, em 

virtude de a matéria encontrar-se decidida pelo magistrado. In casu, 

o juízo de 1ª instância indeferira o pedido de gratuidade de justiça, 

frise-se, formulado por ambos os demandados (doc. 417), em 28 de 

setembro de 2017, contudo, ao invés de oferecer recurso na ocasião, o 

agravante formulou pedido de reconsideração, nessa oportunidade, 

excluindo a segunda demandada da sua pretensão e aduzindo que 

milita em causa própria, o que sequer é verdade, pois, além do 

recorrente, fora outorgada procuração em prol do Dr. Paulo César. De 

toda sorte, a decisão apontada como agravada tão-somente manteve 

decisum anterior, no qual fora indeferido o benefício da gratuidade de 

justiça, sendo certo que a renovação do seu pedido por meio de pleito 

de reconsideração não importa na interrupção de prazo recursal, 

restando, portanto, preclusa a reanálise da questão por essa via. Nessa 



esteira, inclusive, o verbete nº 46 da súmula da jurisprudência 

dominante deste E. Tribunal: "Não se suspende, com o pedido de 

reconsideração, o prazo para interposição de qualquer recurso". Com 

efeito, diversamente dos Embargos de Declaração que, nos termos do 

art. 1.026 do NCPC, interrompem o prazo para a interposição de 

outros recursos por qualquer das partes, o pedido de reconsideração 

não interrompe aquele prazo. Assim sendo, tornar-se inafastável a 

constatação de que restou precluso o direito de recorrer, uma vez que 

não interpôs a parte, no momento apropriado, o agravo respectivo 

contra o provimento que originalmente rejeitou sua pretensão. 

Precedentes do TJERJ e do STJ. Inteligência da Súmula nº 46 do 

TJERJ. Não conhecimento do recurso”.   

 

DO PRINCÍPIO RECURSAL DA UNIRRECORRIBILIDADE 

 



Pelo princípio da unirrecorribilidade tem-se que de cada 

decisão só cabe um recurso.  Sobre o tema versou o ilustrado 

jurista Guilherme de Souza Nucci: "Princípio da unirrecorribilidade 

das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso 

cabível, não sendo viável combater um julgado por variados 

mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria 

insegurança e ausência de economia processual. Outro exemplo de 

jurisprudência que exemplifica muito bem a questão do princípio da 

unirrecorribilidade, está presente no julgado do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, que se posicionou da seguinte 

forma sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPUGNANDO DUAS DECISÕES. 

PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 

NÃO CONHECIMENTO.1. Por meio do presente recurso, pretende 

a agravante reformar duas decisões: uma que recebeu apelação 

apenas no efeito devolutivo e outra em que foi determinado imediato 

cumprimento da tutela antecipada (nomeação e posse de candidato 

aprovado em concurso), sob pena de multa diária no valor de R$ 



10.000,00 (dez mil reais). 2Todavia, a pretensão da agravante de 

impugnar duas decisões distintas por meio de um único recurso viola 

o princípio da unirrecorribilidade recursal, pelo qual contra cada 

decisão é cabível apenas um recurso específico. Precedentes.3. Agravo 

de instrumento a que se nega conhecimento. (7483 BA 

2007.01.00.007483-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2008, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: 10/10/2008 e-DJF1 

p.146)   Igualmente, o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco:   PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS DECISÕES EM 

SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A 

irresignação funda-se na alegada possibilidade de se aferir contra qual 

decisão interlocutória é dirigida a petição de Agravo de Instrumento 

anteriormente interposto.2. Observa-se a partir dos autos principais 

que, apesar de o pedido contido ao cabo da peça recursal ser o de 



reforma de única decisão, o agravante falha em identificar o ato 

judicial que pretende modificar, sempre se referindo a duas decisões 

lesivas aos seus interesses. 3. Viola o princípio da unirrecorribilidade 

recursal a impugnação de duas decisões por um só recurso. 4. Recurso 

de agravo desprovido. (2495521 PE 0014056-10.2011.8.17.0000, 

Relator: Fernando Cerqueira, Data de Julgamento: 04/10/2011, 7ª 

Câmara Cível”.  

DA DECRETAÇÃO DO EFEITO DA PRECLUSÃO CONTRA O 

RECORRENTE QUANTO ÀS AUSÊNCIAS DE 02 (DOIS) 

RECURSOS 

Diante do que vimos na preliminar arguida de preclusão, não se pode 

deixar de aplicar contra o recorrente o efeito da preclusão, devido à 

ausência de 02 (dois) recursos especiais em relação aos autores das 

ações de impugnação de registro de candidatura promovidas   



BREVE NARRATIVA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO 

ELEITORAL PELO VENCIDO CHARLES LUÍS PINHEIRO 

GOMES 

 

Trata-se de recurso especial interposto por Charles Luís Pinheiro 

Gomes, protocolado no dia 13/10/2020, às 15:19:20, na ação de 

impugnação de registro de candidatura, proposta pelo Ministério 

Público Eleitoral em face de Charles Luís Pinheiro Gomes, à 

Prefeitura do Vale do Paraíso, às eleições de 2020, que registrou o seu 

pedido nesse juízo, do qual fora autuado nos autos de número 

0600186-68.2020.6.22.0028.  

 

QUESTÃO DE MÉRITO 

 

Em sua peça de recurso, o vencido Charles Luís Pinheiro Gomes, 

alegou alguns fatos e fundamentos com o objetivo de tentar reverter 



a decisão do juízo que indeferiu o pedido de registro de candidatura 

do agente político, às eleições de 2020, ao cargo de prefeito do 

Município do Vale do Paraíso. Disse o atual gestor principal dessa 

urbe: “Alegou incidência da alínea “g”, inc. I, do art. 1°, da LC n° 

64/90, que prevê a causa de inelegibilidade por rejeição de contas 2 

públicas, sob o argumento de que o Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia (TCE/RO) desaprovou as contas do Convênio n° 

15/04/GJ/DEVOP-RO e da Prestação de Contas do exercício 

financeiro de 2010 do Consórcio Intermunicipal da Região Centro-

Leste do Estado de Rondônia (CIMCERO), atinentes ao período em 

que CHARLES GOMES exercia, respectivamente, o cargo de Prefeito 

de Vale do Paraíso/RO e de Presidente do CIMCERO. Em sede de 

julgamento antecipado do feito, o juízo eleitoral indeferiu o registro 

de candidatura do Recorrente em decorrência da rejeição das contas 

relativas ao Convênio n° 15/04/GJ/DEVOP-RO sob o fundamento de 

que, a seu ver, haveria presença ato doloso caracterizador de 

improbidade administrativa supostamente praticado pelo 

Recorrente. Argumentou, ainda, que a referida decisão tornou-se 



administrativamente irrecorrível e insanável, pelo o que se encaixaria 

o Recorrente na hipótese de inelegibilidade aventada pelo Ministério 

Público Eleitoral. Rendida as vênias de estilo, necessário demonstrar 

que a r. sentença deve ser reformada, eis que não há falar em 

incidência da inelegibilidade propalada, consoante se passa a expor. 

2020”.  

 

Afirmou também o seguinte: “O recorrente realizou o cotejo analítico 

dos dois acórdãos utilizados pelo Recorrido em sua impugnação, 

demonstrando que o próprio TCERO não apreciou qualquer conduta 

sob a ótica da improbidade administrativa dolosa, tendo inclusive 

registrado a presença formal de culpa por parte do Recorrente 

enquanto Prefeito, não o dolo exigido para fins de inelegibilidade. Foi 

apresentado ainda que no acórdão que ensejou a desaprovação das 

contas relacionadas ao Convênio 15/04/GJ/DEVOP, foi decidido pelo 

TCERO que responsáveis diretos pela fiscalização da realização do 

objeto contratado e a certificação da regularidade da despesa 



subscreveram termo de recebimento definitivo e certidão de execução 

de obras que nortearam a ação do ora recorrente naquele contexto. 

Logo, ele não poderia ser considerado responsável por irregularidade 

em despesa ordenada com base em atos garantidores de regularidade 

praticados por servidores públicos cuja atribuição era justamente 

garantir que a despesa era regular”. Por último, narrou que “cuidou 

de demonstrar que infere-se do relatório técnico da 

Secretaria Geral de Controle Externo do TCE/RO, que 

houve a apresentação de farta documentação 

comprobatória de que os serviços foram realizados, o que 

não foi acatado pela Corte de Contas em razão de falha 

formal, consistente no equívoco acerca da liquidação de 

despesa”. (grifei). É o breve relato.  

DAS IMPROPRIEDADES UTILIZADAS PELO 

RECORRENTE PARA QUERER DESCONSIDERAR A 

DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE INDEFERIU O SEU 

PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA  



Chamo atenção aos nobres julgadores de instância superior sobre os 

argumentos utilizados pelo vencido que teve seu pedido de registro de 

candidatura indeferido pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral da Comarca 

de Ouro Preto. Basicamente, a tese de sua defesa é que não existe o 

ato doloso caracterizador de improbidade administrativa praticado 

quando fora gestor de órgão público tanto estadual quanto municipal. 

Na verdade, o agente político cometera vários ilícitos nas 

administrações públicas junto ao DEVOP, ao CIMCERO e como chefe 

do poder executivo municipal do Vale do Paraíso. Devido ao avanço 

tecnológico da informática, hoje é possível muito bem ter acesso a 

inúmeros processos tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e tantos 

outros que vêm contribuindo para a tutela do direito à cidadania e à 

fiscalização de práticas eivadas de vícios que contaminam a máquina 

administrava.  

DOS PROCESOS NO TJ/RO E TCE/RO QUE CONDENARAM 

O RECORRENTE NO TOCANTE A DANO AO ERÁRIO  



Os processos que serão analisados a seguir são ligados à pessoa do 

agente político Charles Luís Pinheiro Gomes e todos oriundos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, aliados às decisões do 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O registro é para mostrar 

aos membros da corte superior que as afirmações de que o recorrente, 

seja na condição de agente público, como de agente político, são 

inverídicas e distorcidas da realidade consignada nos seguintes autos, 

por ordem de ano: 0006020.55.2013.822.0004; 

000443.12.2015.822.0004;7006036.25.2015.822.0001;70154480.8

2.2015.822.0001;7002906.18.2015.822.0004;7002080.50.2019.82

2.0004 e 0801860.92.2015.822.0000.  

 

DO MANDADO DE SEGURANÇA NO JUÍZO DA COMARCA 

DE OURO PRETO 

 



No dia 10/04/2019, a Câmara Municipal de Vale do Paraíso, 

ingressou com um mandado de segurança suspensivo com pedido de 

liminar em face de Charles Luís Pinheiro Gomes, ora recorrente, 

autuado nos autos de número 7002080-50.2019.8.22.0004, impetrado por 

Junior Alfredo Barbosa de Oliveira, atualmente presidente do poder 

legislativo da urbe,  afirmando o seguinte: “Em data de 26 de 

Fevereiro de 2019 foi encaminhado pelo Presidente da Câmara 

Municipal ao Impetrado o Requerimento nº 02/2019; em 6 de março 

de 2019 foram encaminhados os Requerimentos nº 03,/2019, 

04/2019 e 05/2019, datados de 01 de março de 2019; em 11 de Março 

de 2019 foi encaminhado o Requerimento nº 06/2019, de 08 de 

março de 2019 e em 20 de Fevereiro o Ofício nº 37/CMVP/2019, que 

passados o prazo de respostas, o Impetrado sequer justificou o motivo 

pelo não encaminhamento das informações solicitadas. Além dos 

Requerimentos encaminhados ao Impetrado, sem obtenção de 

respostas, ou quando respondidos, de forma incompleta, vários 

ofícios foram encaminhados por Vereadores, que mesmo reiterados, 



sequer foram respondidos pelo Prefeito ou por secretários 

municipais. É de competência da Câmara Municipal o controle 

externo dos atos do Poder Executivo Municipal, estando o Prefeito 

obrigado à Câmara Municipal, cópias de processos de licitação, 

contratos, empenhos e outros atos administrativos solicitados, pois, 

trata-se de providência indispensável para assegurar o controle 

externo, a transparência do exercício do poder no regime 

democrático, e viabilizar seu controle. É indevida e atentatória à Lei e 

ao Regime Democrático a decisão do Prefeito Municipal do Município 

de Vale do Paraíso/RO, de não atender plenamente as informações e, 

principalmente, não encaminhar as cópias e relações de documentos 

públicos solicitados pelo Poder Legislativo, que objetivem conferir se 

a atividade administrativa está sendo bem ou malconduzida, 

sobretudo, quando há inúmeras ingerências administrativas em 

praticamente todos os setores da administração. Portanto 

demonstrada está a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que 

de maneira contrária a Constituição Federal, fere direito líquido e 

certo do Poder Legislativo de Vale do Paraíso/RO. Cabe ressaltar que 



o pleito dos vereadores, encontra arrimo, ainda, no direito 

fundamental de petição e informação previsto na Carta Suprema, bem 

como no princípio da publicidade que norteia os atos da 

Administração Pública. O direito à informação é essencial em um 

regime democrático, visando à transparência dos atos 

administrativos, sendo inadmissível que o prefeito se omita a prestar 

informações ao Poder Legislativo Municipal”, disse ele.  

 

DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO  

 

 No dia 12/04/2019, o juízo proferiu despacho interlocutório sobre a 

impetração do chefe do poder legislativo, consignando o seguinte: 

“Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO contra ato do Prefeito do 

Município de Vale do Paraíso, CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES. 

A impetrante aforou esta ação de mandado de segurança contra ato 



omissivo do Prefeito de Vale do Paraíso. Informou ter requerido ao 

impetrado documentos e informações, por meio dos Requerimentos 

02, 03, 04, 05 e 06 de 2019, bem como do Ofício nº 37/CMVP/2019, 

mas que escoado o prazo de resposta, o impetrado sequer teria 

justificado o motivo do não encaminhamento das respostas 

solicitadas. Esclareceu que os aludidos documentos devem ser 

fornecidos, uma vez que é de competência da Câmara Municipal o 

controle externo dos atos do Poder Executivo Municipal, estando o 

Prefeito obrigado a fornecer à Câmara Municipal, cópias de processos 

de licitação, contratos, empenhos e outros atos administrativos 

solicitados. Entende que a negativa viola direito líquido e certo dela. 

Requer a concessão de liminar para o fim de determinar à autoridade 

coatora que forneça as informações e documentos solicitados através 

dos Requerimentos n. 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 

06/2019 e do ofício nº 37/CMVP/2019. A concessão de liminar em 

mandado de segurança, sem ouvir a parte impetrada, pressupõe, além 

da caracterização de plano do direito líquido e certo, a presença da 

plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 



irreparável em caso de demora na concessão da tutela (periculum in 

mora). No caso dos autos, não vejo qualquer perigo de dano 

irreparável à impetrante, pois não creio razoável presumir que 

aguardar-se as informações do impetrado inviabilizará as atividades 

da Câmara. Aliás, na inicial menciona-se esse perigo sem 

especificação do conteúdo do risco. Anoto que as informações 

solicitadas ao impetrado ostentam certo grau de complexidade e 

requerem tempo para a efetiva resposta. Referem-se à, dentre outros 

assuntos, prestação de contas sobre aplicação de recursos de grande 

monta, além de descrição pormenorizada de obras realizadas em 

determinados trechos de linhas vicinais e relação de pessoas 

beneficiadas com o Programa Mais Calcário e Pro Leite. Um dos 

ofícios mencionados na inicial solicita: instalação de aparelhos de ar-

condicionado em Hospital de Pequeno Porte; substituição de colchões 

dos leitos de Hospital; instalação de câmaras de segurança para 

monitoramento de Hospital, além de implantação de ponto 

eletrônico. Evidente que tais condutas demandam considerável lapso 

temporal para serem efetivadas e devem respeitar o burocrático 



trâmite estabelecido pela lei para aquisição de produtos e serviços 

pela Administração Pública. Logo, desarrazoado determinar-se o 

imediato cumprimento das solicitações feitas pela Câmara Municipal, 

sobretudo considerando as respectivas datas dos requerimentos, 

sendo prudente a prévia oitiva da autoridade impetrada antes da 

concessão de qualquer tutela jurisdicional, especialmente porque a 

regra é de que as decisões sejam precedidas de amplo debate entre as 

partes. Assim, indefiro a liminar. Notifique-se o impetrado para 

prestar informações no prazo legal. Notifique-se o Município de Vale 

do Paraíso para, querendo, integrar o processo como litisconsorte. 

Vindo as informações, colha-se o parecer do Ministério Público”, 

asseverou o juízo de piso.  

  

 INTERVENÇÃO MINISTERIAL  

 

Instado a se manifestar, no dia 02/09/ 2019, Bruno Ribeiro de 

Almeida, promotor de justiça em substituição, posicionou sobre a 

pretensão do chefe do poder legislativo do Município do Vale do 



Paraíso, registrando o que segue: “A Câmara Municipal do Vale do 

Paraíso impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do 

prefeito CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES, requerendo a 

apresentação de documentos e informações solicitados por meio dos 

Requerimentos nº. 02, 03, 04, 05 e 06/2019, bem como do Ofício nº. 

37/CMVP/2019. E ao final requereu a concessão da liminar (Id. 

26249124). Instruiu a inicial com os documentos que achou 

necessários. A liminar foi indeferida, sendo determinado a notificação 

do impetrado, bem como fosse o Município de Vale do Paraíso 

cientificado sobre a impetração do remédio constitucional para, 

querendo, atuar como parte interessada. O Município de Vale do 

Paraíso foi devidamente cientificado, porém não se manifestou nos 

autos. Intimado, a autoridade apontada como coatora apresentou 

informações. Vieram os autos para manifestação. É o breve relatório. 

A questão subexame cinge-se ao direito da Câmara Municipal de Vale 

do Paraíso de fiscalizar os atos do Poder Executivo e à obrigação do 

Chefe do Poder Executivo em fornecer os documentos e informações 

requisitados para o exercício de tal fiscalização. Pelo que se vê, a 



Câmara Legislativa solicitou ao Prefeito, por meio dos Requerimentos 

nº 02, 03, 04, 05 e 06/2019, bem como do Ofício nº. 37/CMVP/2019, 

afirmando sua competência no controle externo dos atos do Poder 

Executivo Municipal, cópias de processos de licitação, contratos de 

empenho e outros atos administrativos. Entretanto, a aludida 

solicitação, apesar de devidamente recebida, não foi atendida pelo 

então Chefe do Poder Executivo. Como cediço, a Constituição Federal 

consagra, em seu artigo 2º, o princípio da separação dos poderes e, 

não obstante, prevê mecanismos específicos de limitações desses 

poderes. Trata-se de aplicação da teoria dos freios e contrapesos, 

segundo a qual cada poder estatal – Legislativo, Executivo e 

Judiciário – tem o dever de fiscalizar os demais, atuando de modo a 

impedir eventual abuso de poder. No âmbito local, o texto 

constitucional estabelece que a fiscalização dos atos do Poder 

Executivo será exercida pelos membros do Poder Legislativo, com a 

participação do Tribunal de Contas, por meio do controle externo. 

Neste sentido, dispõe o artigo 31, § 1º, da Constituição Federal: Art. 

31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 



Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 

interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. § 1º O controle 

externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 

Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos 

ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. E, na esfera do 

Município de Vale do Paraíso, a obrigação do Prefeito de prestar 

informações solicitadas pela Câmara está prevista na Lei Orgânica 

Municipal, em seu artigo 15, incisos IV e X. Instado a prestar as 

informações o Prefeito absteve-se de fornecê-las, tendo apenas 

afirmado que as informações referentes aos Requerimentos nº 02 e 

03/2019, bem como quanto ao Ofício nº 37/CMVP/2019 são 

facilmente obtidas através do Portal da Transparência, já quanto ao 

Requerimento nº 04/2019 o mesmo já teria sido respondido. Com 

relação ao Requerimento nº 05/2019, alegou ser este relativo ao 

Programa Mais Calcário e Pro Leite que se encontra em fase de 

execução, razão pela qual não foi possível repassar a informação 

solicitada. No que diz respeito ao Requerimento nº. 06/2019 que 

solicita cópia do mapa do perímetro urbano da cidade, assevera que 



tem uma cópia exposta no Setor de Arrecadação do Município. 

Portanto, a conduta da autoridade impetrada também afrontou a Lei 

nº. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que garante a qualquer 

cidadão o direito de acesso à informação, que será proporcionado 

mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios 

da administração pública e as diretrizes previstas em lei. Há ainda o 

direto à informação, como consectário lógico do princípio da 

publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que 

garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações 

de interesse particular, coletivo ou geral. A propósito: Remessa 

necessária. Mandado de segurança. Câmara Municipal. Pedido de 

informações ao Poder Executivo. Publicidade dos atos 

administrativos. Direito líquido e certo. Dever de fiscalização por 

parte do legislativo. Necessidade de acesso à informação. Sentença 

confirmada. O princípio da publicidade é dever que se impõe à 

Administração, por força do que dispõe a Constituição Federal, 

obrigando-a à ampla divulgação de seus atos em virtude do manejo 



da coisa pública. Por isso, ao cidadão, indistintamente, a própria 

Constituição Federal assegura o direito de receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral. O 

acesso à informação é um direito subjetivo assegurado 

constitucionalmente a qualquer cidadão, logo, com maior razão deve 

ser observado quando o pedido é formulado pelo Poder Legislativo 

municipal. Como é sabido, a Câmara Municipal de vereadores possui 

função fiscalizadora, conforme prediz a Magna Carta. O acesso aos 

documentos requeridos ao Poder Executivo do Município do Vale 

Paraíso é medida que se impõe, notadamente porque ausentes as 

ressalvas constantes na Lei Maior referentes às informações de cujo 

sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

REEXAME NECESSÁRIO, Processo nº 7007626-97.2016.822.0002, 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, 

Relator a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de 

julgamento: 04/05/2018. Não restam dúvidas, portanto, do dever 

legal do Poder Executivo Municipal de apresentar as informações e 

documentos requisitados pela Câmara, a fim de viabilizar a 



fiscalização de seus atos. Ex positis, o Ministério Público do Estado de 

Rondônia manifesta-se pela concessão da ordem do presente 

mandado de segurança”, disse o representante da justiça pública. 

 

DECISÃO DO JUÍZO CONCEDENDO A ORDEM  

 

Ao analisar, novamente, o remédio constitucional, após o parecer 

ministerial, o juízo singular concedeu a ordem à impetração buscada 

pelo poder legislativo do Vale do Paraíso, registrando o seguinte: 

“Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado 

pela Câmara Municipal de Vale do Paraíso em face de Charles Luís 

Pinheiro Gomes, prefeito do município de Vale do Paraíso. 

Transcrevo parte da inicial como forma de sumário do pedido 

(transcrição literal): "Em data de 26 de Fevereiro de 2019 foi 

encaminhado pelo Presidente da Câmara Municipal ao Impetrado o 

Requerimento nº 02/2019;  em 6 de março de 2019 foram 



encaminhados os Requerimentos nº 03,/2019, 04/2019 e 05/2019, 

datados de 01 de março de 2019; em 11 de Março de 2019 foi 

encaminhado o Requerimento nº 06/2019, de 08 de março de 2019 e 

em 20 de Fevereiro o Ofício nº 37/CMVP/2019, que passados o prazo 

de respostas, o Impetrado sequer justificou o motivo pelo não 

encaminhamento das informações solicitadas." Além dos 

Requerimentos encaminhados ao Impetrado, sem obtenção de 

respostas, ou quando respondidos, de forma incompleta, vários 

ofícios foram encaminhados por Vereadores, que mesmo reiterados, 

sequer foram respondidos pelo Prefeito ou por secretários 

municipais. Alega que a conduta do impetrado viola direito líquido e 

certo da impetrante e de seus membros, de fiscalização e controle 

externo dos atos do Poder Executivo. Requer a concessão de liminar 

sem oitiva do impetrado, a fim de que seja compelido a fornecer as 

informações solicitadas. Ao final, requer a concessão da ordem em 

definitivo. A inicial foi recebida, com indeferimento da liminar. O 

impetrado foi notificado e prestou informações. Nela afirma que parte 

das informações podem ser conseguidas mediante acesso ao portal da 



transparência. Que outras informações já foram fornecidas. Por fim, 

afirma que a Câmara de Vereadores, em muitos casos, interfere 

indevidamente em atos do Poder Executivo, e que alguns vereadores 

não ficam satisfeitos com as informações prestadas. Requer a 

denegação da ordem. O Ministério Público foi ouvido. O mandado de 

segurança é ação constitucionalmente prevista e visa a proteção de 

direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato ilegal 

praticado pelo Poder Público ou agentes públicos. No caso vertente a 

questão central é o direito da Câmara Municipal de Vale do Paraíso 

de fiscalizar os atos do Poder Executivo e o consequente dever do 

Chefe do Poder Executivo em fornecer os documentos e informações 

requisitados para o exercício de tal fiscalização. Consta que a 

impetrante solicitou ao impetrado diversos requerimentos visando 

obter informações destinadas ao melhor exercício do direito de 

fiscalizar e controle externo da atividade do Poder Executivo 

Municipal, especificamente cópias de processos de licitação, 

contratos de empenho e outros atos administrativos. Não obstante o 

princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Carta 



Maior, também há previsão expressa de que essa separação não exclui 

a possibilidade de um dos poderes exercer fiscalização e controle 

externo, não finalístico, sobre o outro. Nos municípios esse controle e 

fiscalização são feitos pela Câmaras de Vereadores e tribunais de 

contas, caso exista esse último (art. 31, § 1º, da Constituição Federal): 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. § 1º 

O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 

dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos 

Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. No 

município de Vale do Paraíso a obrigação do prefeito em prestar 

informações solicitadas pela Câmara de Vereadores está prevista na 

Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 15, incisos IV e X. Não há nada 

que indique, ao contrário do que foi dito pelo impetrado em suas 

informações, que os ofícios encaminhados ao Poder Executivo 

tenham objetivo de interferir indevidamente nas atividades do Poder 

Executivo ou que decorram de simples divergências políticas. 



Irrelevante que essa ou aquela informação possa ser obtida no Portal 

da Transparência, inclusive porque esse é destinado, precipuamente, 

ao controle pela população de um modo geral e não ao Poder 

Legislativo. De mais a mais, se o impetrado entende que as 

solicitações visam dificultar os trabalhos do Poder Executivo, deve 

buscar proteção através dos meios adequados e não simplesmente 

negar-se a atender os pedidos formulados pelas vias corretas. A 

negativa em fornecer as informações solicitadas, o fornecimento 

parcial ou intempestivo, configuram ato ilegal e violação ao direito de 

fiscalização e controle externo que são conferidos à impetrante por 

força da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. Ante o 

exposto, concedo a ordem, e o faço para determinar ao impetrado que 

forneça à impetrante, no prazo máximo de 15 dias, as informações 

solicitadas através dos ofícios relacionados na inicial, ressalvados 

aqueles que já tenham sido atendidos. Extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Publique-se e intime-se. 

Sentença sujeira ao reexame necessário. Assim, com ou sem recurso 



voluntário, mas decorrido o prazo, encaminhe-se à Superior 

Instância”.  

 

IMPETRADO RESPONDE SATISFATORIAMENTE À 

ORDEM DO JUÍZO 

 

No dia 04/11/2019, Loana Carla dos Santos Marques, procuradora do 

impetrado, peticionou nos autos, à   comprovação de cumprimento do 

disposto na sentença, conforme cópia dos ofícios em anexo. 

  

RECORRENTE INGRESSA COM AÇÃO ORDINÁRIA 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO, EM FACE DO ESTADO DE RONDÔNIA, 

NO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO  

 



No dia 21/08/2016, o recorrente ingressou no 1º Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, com uma ação ordinária 

declaratória de nulidade de ato jurídico administrativo com pedido de 

tutela parcial, em face do Estado de Rondônia, no feito autuado sob o 

número 7006036-25.2015.8.22.0001. Alegou que exerceu o mandato 

de prefeito do Vale do Paraíso no período de 2001 a 2004. Depois foi 

eleito prefeito novamente se elegendo no ano de 2009 a 2012. 

Afirmou que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia instaurou 

um processo de número 1084/2006, de tomada de conta especial, 

para apurar fatos ocorridos em 2004. A decisão da corte de contas foi 

julgar irregular a tomada de conta especial, nos termos do artigo 16, 

inciso III, alínea “d” da Lei Complementar Estadual de número 

154/1996, aplicando responsabilização solidária por débito fiscal no 

valor de R$ 35.001,20, e multas individuais, no valor de R$ 9.039,65, 

em consonância ao artigo 55, II, do mesmo códex, no valor de R$ 

1.250,00. 

 



Alegou, ainda, o recorrente que a tomada de conta especial instaurada 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia foi para apurar 

irregularidades no convênio de número 1514/DEVOP/RO, no 

exercício de 2004 e a corte não poderia manter o nome do gestor de 

contas, à época, com contas reprovadas se não ordenou 

qualquer despesa nesse período e sequer se beneficiou dela. 

Diante do exposto, requereu a nulidade do efeito da decisão do 

acórdão do TCE/RO, de número 03/2015, exarado no processo 

administrativo de número 1084/2006. Atribuiu à causa o valor de R$ 

45.290,85.   

JUÍZO EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO   

  

No dia 18/09/2016, ao apreciar o pedido inaugural do recorrente, o 

juízo extinguiu o feito, de plano, pontuando o que seque: “Vistos. 

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo. In 

casu, o requerente atribuiu a causa o valor de R$ 45.290,85, que não 



representa o valor correto da causa, pois o valor da multa aplicada 

pelo Acórdão impugnado soma: item II. R$ 9.039,65 e item III. 

1.250,00, mais um débito de R$ 132.581,64, referente ao item I, 

perfazendo vantagem econômica total no valor de R$ 142.871,29. 

Considerando que é por simples cálculo que se obtém o valor da 

causa, desnecessário, em atenção aos princípios da economia e da 

celeridade processual, que se determine a emenda. Assim, 

considerando que o real valor da causa ultrapassa os 60 salários 

mínimos estabelecidos pelo art. 2º da Lei 12.153/09, este juízo é 

absolutamente incompetente para processar e julgar a presente 

demanda. Dispositivo. Posto isto, DECLARO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, CPC. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios. Agende-se decurso de prazo recursal, 

transcorrido sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de estilo”.  

 



RECORRENTE DESISTE DO PROCESSO 

 

No dia 11/09/2015, o recorrente postulou ao juízo a desistência o 

processo, afirmando o seguinte: “Vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, por intermédio dos seus procuradores infra-

assinados, com escritório indicado ao rodapé, onde recebem as 

notificações e intimações de estilo, ante a r. sentença, no qual declara 

extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, 

CPC, apresentar desistência do prazo recursal. Isto posto, requer que 

se determine o arquivamento do feito e proceder com as baixas de 

estilo. Termos em que, espera deferimento”.  

  

RECORRENTE ENTRA PELA SEGUNDA VEZ COM O 

MESMO TIPO DA PRIMEIRA AÇÃO PARA 

DESCONSTITUIR OS TÍTULOS DE CRÉDITOS DO FISCO 

PELO QUAL ELE É O PRÓPRIO GESTOR  

 



No dia 08/10/2016, inacreditavelmente, o recorrente ingressou em 

juízo, pela segunda vez, para tentar viabilizar a desconstituição dos 

títulos de créditos e criados pelas decisões do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia. A ação ordinária declaratória de nulidade de ato 

jurídico-administrativo, com pedido de antecipação de tutela parcial, 

em face do Estado de Rondônia, foi distribuída no Juízo da 1ª Vara de 

Fazenda Pública, autuada nos autos de número 7015480-

82.2015.8.22.0001. Na exordial, o recorrente narrou os fatos, os 

fundamentos e os pedidos, nos seguintes termos: “Da tomada de 

contas especial. Irregularidades na execução do Convênio de número 

015/04/GJ/DEVOP/RO. Julgada irregular (inc. I). Imputação de 

Débito (inc. II). Imputação de Multas (inc. III e IV). Processo nº 

1084/2006/TCER/. Acórdão nº 03/2015 - 2ª Câmara. O Autor 

exerceu o cargo de Prefeito do Município de Vale do Paraíso/RO, 

entre 2001 a 2004, sendo que permaneceu no cargo, em seu primeiro 

mandado, até o dia 31/12/2004, fato incontroverso. Depois, foi eleito 

prefeito novamente, exercendo o mandado entre 2009 a 2012, fato 

também incontroverso. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 



instaurou o processo administrativo nº 1084/2006, que trata de 

“Tomada de Contas Especial”, instaurada para apurar fatos ocorridos 

no exercício de 2004 (doc. 02 – acórdão 03/2015/ - 2ª Câmara) na 

íntegra. O julgamento que culminou por “Julgar irregular a Tomada 

de Contas Especial”, nos termos do artigo 16, inc. III, alínea “d” da Lei 

Complementar Estadual nº 154/1996 - Inciso I, aplicando 

responsabilização solidária por débito no valor de R$ 35.001,20 

(trinta e cinco mil, um real e vinte centavos) - inciso II e multas 

individuais, com fulcro no art. 54, no valor de R$ 9.039,65, (nove mil, 

trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) - inciso III e do art. 55, 

II, ambos da Lei Complementar 154/1996, no valor de R$ 1.250,00 

(um mil, duzentos e cinquenta reais) - inciso IV. O r. acórdão ora 

guerreado, tem a seguinte redação, in verbis: "PROCESSO Nº: 

1084/2006 INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE 

DO PARAÍSO ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 

IRREGULARIDADES PRATICADAS NA EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO Nº 15/04/GJ/DEVOP-RO CELEBRADO ENTRE A 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DO DEVOP, E 



O MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO. RESPONSÁVEIS: CHARLES 

LUÍS PINHEIRO GOMES EX-PREFEITO MUNICIPAL CPF Nº 

449.785.025-00 HENRIQUE ANTÔNIO COGO CPF Nº 855.681.049-

72 EX-SECRETÁRIO DE OBRAS JOSÉ CARLOS CRISTINO CPF Nº 

279.789.072-87 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 

REPRESENTADO POR SEU ESPÓLIO, NA PESSOA DA VIÚVA 

NEUSA CRISTINA DE SOUZA CPF Nº 485.732.132-72 REINALDO 

PEREIRA MATOS CPF: 985.534.297-68 MEMBRO DA COMISSÃO 

DE FISCALIZAÇÃO CARLOS APARECIDO LIBERTI CPF Nº 

279.774.802-63 MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

RELATOR: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO ACÓRDÃO Nº 

03/2015 - 2ª CÂMARA EMENTA: Tomada de Contas Especial. 

Município de Vale do Paraíso. Convênio nº 15/04/GJ/DEVOP/RO. 

Irregularidades danosas configuradas. Inexecução Contratual. 

Pagamentos não precedidos da Regular Liquidação da Despesa. 

Falhas Formais Remanescentes. Não apresentação do projeto Básico. 

Inexistência de Planilha com Previsão de Quantitativos. Não 

exigência da comprovação do recolhimento dos encargos 



previdenciários relativos à execução do contrato. Julgamento 

Irregular. Imputação de débito e de multas aos responsáveis. 

UNANIMIDADE Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 

que tratam de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Prefeitura 

Municipal do Vale do Paraíso, com o escopo de apurar irregularidades 

na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio nº 

15/04/GJ/DEVOP/RO, como tudo dos autos consta. ACORDAM os 

Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, 

Conselheiro PAULO CURI NETO, por UNANIMIDADE de votos, em: 

I – Julgar irregular a presente Tomada de Contas Especial relativa ao 

senhor Charles Luís Pinheiro Gomes (ex-Prefeito do Município de 

Vale do Paraíso) e aos senhores Henrique Antônio Cogo (ex-

Secretário Municipal de Obras), José Reinaldo Pereira Matos, Carlos 

Liberti membros Comissão de Fiscalização) e ao espólio do senhor 

José Carlos Cristino (Presidente da Comissão de Fiscalização), com 

supedâneo no artigo 16, inciso III, alínea "d", da Lei Complementar 

nº 154/1996, em razão da irregularidade com dano ao erário no valor 



total de R$ 35.001,20 (trinta e cinco mil, um real e vinte centavos), 

pela ausência da regular liquidação da despesa em questão e também 

pela inexecução contratual; II - Imputar, com fulcro no artigo 19 da 

Lei Complementar 154/96, ao Senhor Charles Luís Pinheiro Gomes 

(ex-Prefeito do Município de Vale do Paraíso) e aos senhores 

Henrique Antônio Cogo (ex-Secretário Municipal de Obras), José 

Reinaldo Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização) e ao espólio do senhor José Carlos Cristino (Presidente 

da Comissão de Fiscalização) representando pela senhora Neusa 

Cristina de Souza ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a 

partilha de bens, até o limite do patrimônio transferido, o débito no 

valor de R$ 35.001,20 (trinta e cinco mil, um real e vinte centavos), o 

qual, ao ser corrigido monetariamente e acrescido de jutos de mora a 

partir de dezembro de 2004 até dezembro de 2014, corresponde ao 

valor atual de R$ 132.581,64 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e 

oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), por terem realizado 

pagamentos sem a regular liquidação da despesa em decorrência da 

inexecução contratual; III - Aplicar multa individual, com fulcro no 



art. 54 da Lei Complementar nº 154/96, no percentual de 15% (quinze 

por cento) do valor atualizado do débito cominado (sem a incidência 

dos juros de mora), totalizando R$ 9.039,65 (nove mil, trinta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), aos senhores Charles Luís Pinheiro 

Gomes (ex-Prefeito do Município de Vale do Paraíso), Henrique 

Antônio Cogo (ex-Secretário Municipal de Obras), José Reinaldo 

Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização), em decorrência das irregularidades danosas 

detectadas, quais sejam, realização de pagamentos não precedidos da 

regular liquidação da despesa e em decorrência da inexecução 

contratual; IV - Aplicar multa individual, no valor de R$ 1.250,00 (um 

mil, duzentos e cinquenta reais), mínimo legal, com fulcro no artigo 

55, II, da Lei Complementar 154/96, aos Senhores Charles Luís 

Pinheiro Gomes (ex-prefeito do Município de Vale do Paraíso), 

Henrique Antônio Cogo (ex-secretário Municipal de Obras), José 

Reinaldo Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização), pelas falhas formais constatadas na execução do 

Convênio nº 15/04/GJ/DEVOP/RO, quais sejam, não apresentação 



do projeto básico, inexistência de planilha com previsão de 

quantitativos e não exigência da comprovação do recolhimento dos 

encargos previdenciários relativos à execução do contrato; V - 

Advertir que o débito (item II) deverá ser recolhido à conta única do 

tesouro municipal de Vale do Paraíso e as multas (itens III e IV) ao 

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, na 

conta corrente nº 8358-5, agência nº 2757-X do Banco do Brasil, com 

fulcro no artigo 25 da Lei Complementar nº 154/96; VI - Fixar o prazo 

de 15(quinze) dias para o recolhimento do débito e multas cominados, 

contado da notificação dos responsáveis, com fulcro no art. 31, III, "a", 

do Regimento Interno; VII - Autorizar, acaso não verificado o 

recolhimento do débito e multas mencionados acima, a formalização 

dos respectivos títulos executivos e as cobranças judiciais, em 

conformidade com o art. 27, II, da Lei Complementar nº 154/96 c/c o 

art. 36, II, do Regimento Interno, sendo que no débito incidirá a 

correção monetária e os juros de mora (art. 19 da Lei Complementar 

nº 154/96) a partir do fato ilícito (julho de 2011), na multa, apenas a 

correção monetária (artigo 56 da Lei Complementar nº 154/96); VIII 



- Dar ciência desta decisão, via Diário Oficial, aos Senhores Charles 

Luís Pinheiro Gomes (ex-Prefeito do Município de Vale do Paraíso) 

Henrique Antônio Cogo (ex-Secretário Municipal de Obras), José 

Reinaldo Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização) e representante do espólio do senhor José Carlos 

Cristino (Presidente da Comissão de Fiscalização) senhora Neusa 

Cristina de Souza, ficando registrado que o voto e o parecer do 

Ministério Público de Contas, em seu inteiro teor, encontram-se 

disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Corte 

(www.tce.ro.gov.br); IX - Sobrestar os autos no Departamento da 

Segunda Câmara para o acompanhamento do cumprimento integral 

da decisão; e X - Arquivar os presentes autos, depois de adotadas as 

medidas pertinentes. Participaram da Sessão o Conselheiro PAULO 

CURI NETO (Relator), o Conselheiro WILBER CARLOS DOS 

SANTOS COIMBRA; os ConselheirosSubstitutos DAVI DANTAS DA 

SILVA e ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA; o Conselheiro VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA, Presidente da 2ª Câmara; o Procurador do 

Ministério Público de Contas, ERNESTO TAVARES VICTORIA. o 



Conselheiro Presidente JOSÉ GOMES DE MELO; o Procurador Geral 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, KAZUNARI 

NAKASHIMA.". (Acórdão Nº 03/2015) - 2ª CÂMARA). Transitado 

em julgado o Acórdão nº 03/2015, originou os Títulos Executivos N. 

232/2015, 233/2015 e 239/2015, imputando ao Autor os seguintes 

débitos (fls.759/767 do processo original em apenso. "TÍTULO 

EXECUTIVO N. 232/2015 (...) que o Senhor CHARLES LUIS 

PINHEIRO GOMES, CPF n. 449.785.025-00 (...) é devedor, 

solidariamente (...) o valor de R$ 132.581,64 (cento e trinta e dois mil, 

quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 

referente ao item II do Acórdão supramencionado, o qual foi 

atualizado monetariamente de 30.12.2014 a 4.5.2015, perfazendo um 

total de R$ 145.067,72 (cento e quarenta e cinco mil, sessenta e sete 

reais e setenta e dois centavos)". (Certidão de Decisão) "TITULO 

EXECUTIVO N. 233/2015 (...) que o Senhor CHARLES LUIS 

PINHEIRO GOMES, CPF n. 449.785.025-00 (...) é devedor aos Cofres 

do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia do valor de R$ 9.039,65 (nove mil, trinta e nove 



reais e sessenta e cinco centavos), referente ao item III do Acórdão 

supramencionado, o qual atualizado monetariamente de 23.3.2015 a 

4.5.2015, perfazendo um total de R$ 9.359,67 (nove mil, trezentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)...". (Certidão de 

Decisão). "TITULO EXECUTIVO N. 239/2015 (...) que o Senhor 

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, CPF n. 449.785.025-00 (...) é 

devedor aos Cofres do Fundo de Desenvolvimento Institucional do 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia do valor de R$ 1.250,00 

(mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao item IV do Acórdão 

supramencionado, o qual foi atualizado monetariamente de 

23.3.2015 a 4.5.2015, perfazendo um total de R$ 1.294,25 (mil, 

duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)...(Certidão 

de Decisão). Ora, a tomada de contas foi instaurada para apurar 

irregularidades praticadas na execução do Convênio nº 

15/04/GJ/DEVOP/RO, no exercício de 2004, portanto, não poderia 

manter o nome do Autor, com contas reprovadas, se não ordenou 

qualquer despesa nesse período, nem foi beneficiário delas. Vê-se que 

o julgamento é totalmente ilegal, porque dissociado do princípio do 



devido processo legal, insculpido no art. 5º incisos LIV da CF, como 

se verá adiante e está a produzir o nefasto efeito de impedir o legitimo 

exercício direito de ocupar cargo público, posto que seu nome está 

inserido no rol de pessoas que tem contas julgadas irregulares do 

TCER, bem como ser submetido a imediato processo de execução por 

parte do Estado de Rondônia. Estas são as razões que fazem o 

Requerente socorrer ao Judiciário, por esta via, a fim de ver 

proclamada a anulação do julgamento consubstanciado no inciso I, 

do r. ACÓRDÃO Nº 03/2015 - 2ª CÂMARA, do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, exarado no processo administrativo nº 

1084/2006 (cópia integral doc. 03). Da pertinência da presente ação. 

Data vênia, os atos do Tribunal de Contas, por serem de natureza 

administrativa, estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, como 

ocorre com os atos administrativos em geral. É extreme de dúvida que 

as decisões do Tribunal de Contas, que imputam débito a 

administrador público, por conduta irregular na gestão, são passíveis 

de exame, para verificar a sua legalidade, em homenagem ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, dentro dos preceitos do 



Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário é a última 

instância a quem pode recorrer o cidadão, com fulcro no já 

mencionado princípio da inafastabilidade do controle do Poder 

Judiciário. Vincular o Judiciário às decisões dos Tribunais de Contas, 

por mais respeitáveis que sejam, viola o Art. 5º, XXXV, da Carta 

Magna. Por outro lado, é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, que conferem natureza administrativa às 

decisões dos Tribunais de Contas, com base na regra disposta no 

Artigo 5º, XXXV, da CF. O maior defensor desta corrente, o jurista 

JOSÉ CRETELLA JÚNIOR ensina com propriedade que a "Corte de 

Contas não julga, não tem funções judicantes, não é órgão integrante 

do Poder Judiciário, pois todas as suas funções, sem exceção, são de 

natureza administrativa". Nesta mesma seara, o professor JOSÉ 

AFONSO DA SILVA, também é contrário à caracterização de algumas 

das suas funções como jurisdicionais, entendendo que "o Tribunal de 

Contas é um órgão técnico, não jurisdicional. Julgar contas ou da 

legalidade dos atos, para registros, é manifestamente atribuição de 

caráter técnico". Esse doutrinador também ensina que, no que toca ao 



sistema de controle externo, é "um controle de natureza política, no 

Brasil, mas sujeito à prévia apreciação técnico-administrativa do 

Tribunal de Contas competente, que, assim, se apresenta como órgão 

técnico, e suas decisões são administrativas, não jurisdicionais". 

Desta forma, conclui-se que os julgamentos proferidos pelos 

Tribunais de Contas não configuram atividade jurisdicional, pois 

neles não se veem nem partes, nem propositura de ação, nem inércia 

inicial e, tampouco, se verifica a presença de órgão integrante do 

Poder Judiciário. O inesquecível prof. Hely Lopes Meireles, em seu 

consagrado DIREITO ADMINISTRATIVO, ensina: “... A legalidade 

do ato administrativo é a condição primeira para sua validade e 

eficácia. Nos Estado de Direito, como o nosso, não há lugares para o 

arbítrio, a prepotência, o abuso de poder. A Administração Pública 

está tão sujeita ao império da lei como qualquer particular, porque o 

direito é a medida-padrão pela qual se aferem os poderes do Estado e 

os direitos do cidadão. Todo ato administrativo, de qualquer 

autoridade ou Poder, para ser legitimo e operante, há que ser 

praticado em conformidade com a norma legal pertinente (princípio 



da legalidade) com a moral da instituição (princípio da moralidade), 

com a destinação pública própria (princípio da finalidade) e com a 

divulgação oficial necessária (princípio da publicidade). Faltando, 

contrariando ou desviando-se desses princípios básicos a 

Administração Pública vicia o ato, expondo-o à anulação por ela 

mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado (ob. 

Citada, pág. 605, 17ª Ed. Malheiros Editores). Prosseguindo em seu 

magistério, arremata o notável professor Hely Lopes Meirelles, 

verbis: “Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, 

infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos 

determinantes, sempre passiveis de verificação em juízo. 

Exemplificando: O Judiciário não poderá dizer da conveniência, 

oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade 

administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento 

e a regularidade formal de sua imposição. Nesse sentido, já decidiu o 

TJSP com inteira razão: ‘Para que o Judiciário bem possa verificar se 

houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da 

sindicância ou processo administrativo, que encerra o fundamento 



legal do ato. Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que a 

‘legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder 

Judiciário, compreende não só a competência para a pratica do ato e 

de suas formalidades extrínsicas, como também os seus requisitos 

substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de 

fato, desde que tais elementos sejam definidos em ele como 

vinculadores do ato administrativo” (obra citada pág. 606). Por sua 

vez, a Doutora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Professora 

Titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP), ao abordar as atribuições e funções 

do Tribunais de Contas do Brasil, previstas no art. 71 da CF, leciona 

que: “... de julgamento, quando julga as contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos e as contas 

daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade 

deque resulte prejuízo ao Erário Público; embora o dispositivo fale em 

julgar (inc. II do art. 71), não se trata de função jurisdicional, porque 

o Tribunal de Contas apenas examina contas, tecnicamente, e não 

aprecia a responsabilidade do agente público, que é de competência 



exclusiva do Poder Judiciário; por isso se diz que é o julgamento das 

contas uma questão prévia, preliminar, de competência do Tribunal 

de Contas, que antecede o julgamento do responsável pelo Poder 

Judiciário. O controle judicial constitui, juntamente com o princípio 

da legalidade, um dos fundamentos em que repousa o Estado de 

Direito. De nada adiantaria sujeitar-se a Administração Pública à lei, 

se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotado de 

garantia de imparcialidade que permitam apreciar e invalidar os atos 

ilícitos por ela praticados...” (DIREITO ADMINISTRATIVO, PÁG. 

591.12ª Ed). Por tais razões, sobeja patente que a nulidade do Acórdão 

n. 03/2015, da lavra do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, pode e deve ser declarada, uma vez que, ao julgar em 

Tomada de Contas Especial na execução do Convênio nº 

15/04/GJ/DEVOP/RO, aplicando penalidade ao Requerente, 

exorbitou sua competência constitucional e feriu o princípio da 

segurança jurídica. 3. Os motivos que ensejam a declaração de 

nulidade do Acórdão nº03/2015. a. Inobservância aos princípios 

constitucionais do “devido processo legal” (art. 5º, inciso LIV da CF). 



b. Da falta de atribuição/competência do Tribunal de Contas Estadual 

para julgar contas de prefeitos municipais e de imputar-lhes débitos 

e multas. c. Inobservância do comando do artigo 71, incisos I e II da 

CF e Artigos 29, inc. VXII da Constituição Estadual; art. 1º, 35 “caput” 

e parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 154/96. O 

Tribunal de Contas do Estado, no caso, lamentavelmente, não 

considerou a questão da competência para o julgamento da questão, 

com a sua natural, peculiar e reconhecida aptidão. É que a 

incompetência do Tribunal de Contas para julgar “contas” do Prefeito 

Municipal tem sustentação na doutrina e na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e em 

remansosa doutrina. Ocorre, que em face do comando constitucional 

insculpido no Art. 71, incisos I e II, o Tribunal não tem competência 

para “julgar” quaisquer contas de Prefeitos Municipais. Mesmo 

contas que se referem à fiscalizações e auditoria de contratos isolados 

da efetiva prestação de contas anual do Município, como é o caso dos 

autos. É regra e orientação do Supremo Tribunal Federal e do c. 

Tribunal Superior Eleitoral, que todos os assuntos, quer com 



apuração isolada das contas ou não, sejam levados a julgamento com 

a Prestação de Contas do Exercício, para que sofram julgamento pelo 

Órgão competente, i.e., o Poder Legislativo, no caso a Câmara 

Municipal do Vale do Paraíso/RO. Ora, a orientação do Supremo 

Tribunal Federal, é colhida em caso análogo ao tratado nestes autos, 

analisado em sede de Recurso Extraordinário nº 132747, de 

07.12.1995, que decidiu: “... não há como o Tribunal de Contas em 

decorrência de exames de contas anuais, submetidas à sua apreciação, 

não a julgamento, a decisão aplicar sanções. É que aplicar sanções é 

decidir punitivamente, julgando como tal, e ao tribunal de contas 

falece competência constitucional de julgar. Em nenhum passo a 

Constituição investiu os Tribunais de Contas do poder de aplicar 

sanções ao Chefe do Poder Executivo. No mesmo sentido o RE. 

129.392 (STF.RDA. 200/105). Trata-se de Recurso interposto por 

Jakson Barreto, então prefeito do município de Aracaju/SE, e que se 

referia à análise de contrato, fato isolado à efetiva prestação de contas 

daquele alcaide. O assunto já mereceu debate no âmbito do Tribunal 

Regional Eleitoral local, onde, em sede de Recurso contra o Registro 



de Candidatura nº 970/208, Classe 16, o TRE afastou a suposta 

inelegibilidade, acatando a tese de incompetência do Tribunal de 

Contas julgar prefeitos, mesmo em contas consideradas isoladas, nos 

termos do r. Acórdão nº 517/2008, de 27 de agosto de 2008, verbis: 

ACÓRDÃO N. 517 DE 27 DE AGOSTO DE 2008 RECURSO 

ELEITORAL N. 970 – CLASSE 30 (ORIGEM: REGISTRO DE 

CHAPAMAJORITÁRIA – PROCESSOS N. 87 E 88/2008 – 14ª ZE) 

PROCEDÊNCIA: PRESIDENTE MÉDICI – RO RELATOR: JUIZ 

JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL RECORRENTES: PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI E JOSÉ 

RIBEIRO DA SILVA FILHO, CANDIDATO A PREFEITO 

ADVOGADOS: APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE 

MATOS E JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR RECORRENTES: PARTIDO 

POPULAR SOCIALISTA – PPS E RONALDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, CANDIDATO A VICEPREFEITO ADVOGADA: 

APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS 

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 



RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL RECORRIDO: 

JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO, CANDIDATO A PREFEITO 

ADVOGADOS: APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE 

MATOS, JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR EMENTA – Recurso Eleitoral. 

Registro de candidatura. Cerceamento de defesa. Tempestividade. 

Tomada de contas. Contas irregulares. Tribunal de Contas. Prefeito. 

Câmara dos vereadores. Competência. Elegibilidade. Inexiste 

cerceamento de defesa, por ser desnecessário a intimação do pré-

candidato a vice-prefeito, no processo principal. Recurso interposto 

no tríduo legal merece ser conhecido. Apenas a Câmara de Vereadores 

é competente para julgar as contas do Chefe do Executivo Municipal. 

Ausente essa condenação o registro de sua candidatura deve ser 

deferido. Preliminares rejeitadas. Recursos providos, exceto o 

interposto pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do 

relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, etc. ACORDAM os 

membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos do 

voto do relator, à unanimidade, em rejeitar a preliminares arguidas. 

No mérito, à unanimidade, dar provimento ao recurso de RONALDO 



PEREIRA DE OLIVEIRA para deferir o pedido de registro sua 

candidatura ao cargo de Vice-Prefeito; por maioria, vencido o Juiz 

Élcio Arruda, dar provimento aos recursos interpostos por pelo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e JOSÉ 

RIBEIRO DA SILVA FILHO para deferir o pedido de registro sua 

candidatura ao cargo de Prefeito, deferindo-se, via de consequência, 

o registro da chapa majoritária da Coligação “UNIDOS PELA 

RECONSTRUÇÃO” (PTB/PP/PSDC/PMDB/PT do B/PPS/PSB); e, 

também por maioria, vencidos os Juízes Élcio Arruda e José Torres 

Ferreira, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério 

Público Eleitoral. Acórdão publicado em sessão. Sala das sessões do 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Acórdão TRE/RO n. 517 de 

27 de agosto de 2008 Recurso Eleitoral n. 970 – Classe 30 Pelos 

importantes posicionamentos, ressaltam-se os votos, verbis: O 

SENHOR JUIZ JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL: MÉRITO VOTO 

O SENHOR JUIZ JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL (Relator): 

Consta dos autos que José Ribeiro da Silva Filho foi prefeito no 

município de Presidente Médici-RO, no período de 2001/2004. Há 



nos autos decisão do Tribunal de Contas do Estado, em tomada de 

contas especial, que lhe imputou débito por acúmulo ilegal de cargo 

público, em descumprimento ao artigo 37, XVI e XVII, da 

Constituição Federal. Vejamos: “Acórdão nº 35/03: [...] I-Julgar 

irregular a Tomada de Contas Especial na forma do artigo 16, III, “c”, 

da Lei Complementar nº 154/96; II- Imputar, na forma do artigo 48, 

II, da Constituição Estadual, aos Senhores José Ribeiro da Silva Filho 

e Valter Dantas da Silva, solidariamente, o débito de R$ 34.395,00 

(trinta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais) por acúmulo 

ilegal de cargo público, descumprindo ao artigo 37, XVI e XVII da 

Constituição Federal; III- Multar em R$ 1.250,00 (um mil, duzentos 

e cinquenta reais), nos termos do artigo 55, II, da Lei Complementar 

nº 154/96, o Senhor José Ribeiro da Silva Filho pela prática de atos 

de gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos, com grave infração 

à norma legal ou regulamentar, que causou prejuízo ao 

Erário Municipal, consoante demonstrado na conclusão do 

Relatório Técnico;[...]” Acórdão TRE/RO n. 517 de 27 de agosto de 

2008 Recurso Eleitoral n. 970 – Classe 30 Da decisão foi interposto 



recurso de reconsideração ao Acórdão 35/2003, sendo-lhe negado 

provimento, tendo sido ratificados os exatos termos do Acórdão nº 

35/2003-TCER, em 21 de julho de 2005, de acordo com a Decisão nº 

61/2005 (fls. 50-51). O pré-candidato ingressou, ainda, com recurso 

de revisão (fls. 59-77), que não foi conhecido, por não cumprir os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 96 da Lei 

Complementar nº 154/96 e no artigo 96 do Regimento Interno da 

Corte do TCE, conforme decisão n. 37/2008-Pleno (fls. 125-126). 

Ocorre que, apesar da existência dessa tomada de contas especial, as 

contas prestadas anualmente pelo candidato foram aprovadas, 

conforme Decreto Legislativo nº 001/2003, n. 14/2004, n. 001/2005 

e n. 001/2007, pela Câmara Municipal de Presidente Médici, único 

órgão competente para fazê-lo. A decisão de tomadas de contas 

especial não se enquadra no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 

Complementar n. 64/90, não gerando a inelegibilidade do candidato, 

tampouco encontra-se na hipótese prevista no artigo 14, § 9º, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal, ao reformar decisão do TSE que havia entendido que, em 



caso de tomada de contas especial, o Tribunal de Contas emite decisão 

geradora de inelegibilidade, nos termos do Acórdão RE n. 132.747. 

Afirma a Corte Suprema que essa atividade meramente auxiliar não 

pode ser transmudada em decisória, nem quando se tratar de 

contratos negociais, para o fim de aplicar a lei de inelegibilidade, pois 

o contrário violaria o princípio da igualdade e independência dos 

poderes. No tocante à vida pregressa (por responder ao crime de 

corrupção eleitoral – fls. 81-83), a Suprema Corte posicionou-se no 

sentido de que apenas os candidatos com condenação transitada em 

julgado poderão ser impedidos de concorrer aos pleitos eleitorais. A 

decisão foi dotada de efeito vinculante, nos termos da Lei n. 

9.882/1999. No presente caso, verificou-se que as certidões acostadas 

aos autos (fls. 08-10), não registram notícia contra o recorrido, de 

condenação criminal ou por ação de improbidade administrativa, 

aplicando-lhe pena de inelegibilidade, com trânsito em julgado. Por 

fim, verifico que o pré-candidato a vice-prefeito RONALDO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, preenche as condições de elegibilidade, encontrando-

se apto a concorrer à disputa eleitoral. NESSAS CONDIÇÕES, à vista 



da fundamentação expendida, conheço dos recursos e dou 

provimento ao recurso de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO e 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, de 

modo a DEFERIR o registro de sua candidatura. Nego provimento ao 

recurso ministerial. Dou provimento ao recurso do vice-prefeito a fim 

de considerá-lo apto a concorrer às eleições. Por fim, com fundamento 

no artigo 48 da Resolução TSE n. 22.717/2008, defiro o registro da 

chapa majoritária da Coligação “UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO”. 

É como voto. O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, também, já 

tornou dominante esse posicionamento, verbis: TSE defere registros 

após reafirmar competência exclusiva de Câmara Municipal para 

apreciar contas de prefeito Os ministros do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) decidiram, por quatro votos a três, que cabe somente 

às Câmaras Municipais o julgamento das contas prestadas pelos 

prefeitos. Num julgamento que tomou boa parte da sessão 

extraordinária da noite desta segunda-feira (22), os ministros do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram, por quatro votos a três, 

que cabe somente às Câmaras Municipais o julgamento das contas 



prestadas pelos prefeitos, tendo como órgão auxiliar o Tribunal de 

Contas do próprio município ou do estado. O presidente do TSE, 

ministro Carlos Ayres Britto, votou no sentido de que o sistema de 

prestação de contas seria misto – submetendo-se a prestação anual 

de contas ao julgamento político dos vereadores e, ao Tribunal de 

Contas, nos casos em que o prefeito atuasse como ordenador de 

despesas. Mas seu posicionamento foi vencido, tendo sido 

acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa e Felix Fischer. Foi 

mantida a atual jurisprudência do TSE segundo a qual a fiscalização 

do município é exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante 

controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer só 

poderá ser rejeitado por maioria qualificada de dois terços dos 

vereadores. A norma está expressa no artigo 71 da Constituição. Mas, 

para a corrente vencida, deveria ser aplicado à esfera municipal o 

disposto no artigo 71 da mesma Constituição, segundo o qual compete 

ao Tribunal de Contas julgar contas dos administradores de dinheiro, 

bens e valores públicos e ainda as contas daqueles que derem causa à 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 



erário público. A decisão foi tomada em recursos apresentados por 

dois candidatos a prefeito – José Edivan Félix e Luiz Ademir 

Hessmann, que concorrem nos municípios de Catingueira (PB) e 

Ituporanga (SC), respectivamente. Em gestões anteriores, ambos 

tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, e por isso seus 

registros como candidatos foram indeferidos pelos TREs da Paraíba e 

de Santa Catarina após impugnação do Ministério Público Eleitoral. 

No caso específico do candidato de Catingueiras, o TRE da Paraíba 

declarou a inelegibilidade de José Edvan Félix com base em acórdãos 

do Tribunal de Contas do estado, que imputaram débitos e multas ao 

candidato impugnado por atos de gestão ilegítimos e antieconômicos, 

que caracterizariam irregularidade insanável para efeito de 

deferimento de registro, segundo a Corte regional. Nos recursos ao 

TSE, os dois candidatos alegaram que as Cortes regionais aplicaram 

dispositivos legais e constitucionais em violação a seus direitos, uma 

vez que a competência exclusiva para o julgamento das contas é da 

Câmara Municipal. Os recursos foram acolhidos pelos respectivos 

relatores – ministros Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani – e o 



ministro Carlos Ayres Britto pediu vista dos autos. O julgamento dos 

dois recursos foi concluído hoje, tendo prevalecido o voto dos 

relatores. Fonte: Site do TSE. Do mesmo modo já se posicionou o e. 

Magistrado Dr. Edenir Sebastião, da h. 2ª Vara da Fazenda Pública, 

em recentes decisões, destacando-se a dos autos de nº 

001.2002.011893-6–2, verbis: "48. Do exposto, e por tudo nos autos 

coligidos, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no o art. 70, 

incs. I e II, 71, 75 da Constituição Federal e, art.49, incs. I, II, VII, VIII, 

§§ 2o e 3o, todos da Constituição do Estado de Rondônia, para 

considerar contida na qualificação de gestão política do orçamento 

pelo Chefe do Poder Executivo Estadual as irregularidades apontadas 

como fundamento da imputação de multa à Autor - carecendo 

competência ao Tribunal de Contas para o julgamento – reconhecer, 

nesse ponto, nulidade ao Acórdão n. 249/99 no PA n. 4321/97/TCER. 

Resolvo a lide com apreciação do mérito, na forma do art. 269, I, do 

CPC. Mas, resolve a questão de uma vez por todas, a decisão do c. STF, 

que tem a garantia e característica de SÚMULA VINCULANTE. 

Trata-se da recentíssima decisão proferida pelo e. Ministro Celso de 



Mello em sede de RECLAMAÇÃO, na qual deferiu a medida cautelar 

pleiteada e trata de “reclamação, com pedido de medida liminar, na 

qual se sustenta que os atos ora questionados teriam desrespeitado a 

autoridade da decisão que esta suprema corte proferiu, com efeito 

vinculante, nos julgamentos da ADI 849/MT, Rel. Min. SEPULVEDA 

PERTENCE, da ADI 1 779/PE, REL. Min. ILMAR GALVÃO e da ADI 

3715/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES.” (sic) Eis a ementa: 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. LEGITIMAÇÃO 

ATIVA DA PARTE RECLAMANTE. PREFEITO MUNICIPAL. 

CONTAS PÚBLICAS. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA, PARA TAL 

FIM, DA CÂMARA DE VEREADORES. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA 

DO PODER LEGISLATIVO LOCAL QUE SE ESTENDE TANTO ÀS 

CONTAS ANUAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

QUANTO ÀS CONTAS DE GESTÃO (OU REFERENTES À FUNÇÃO 

DE ORDENADOR DE DESPESAS) DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. FUNÇÃO OPINATIVA, EM TAIS 

HIPÓTESES, DO TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO 

SUSCETÍVEL DE REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO 



MUNICIPAL (CF, ART. 31, § 2º). SUPREMACIA HIERÁRQUICO-

NORMATIVA DA REGRA CONSTITUCIONAL QUE CONFERE 

PODER DECISÓRIO, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, À 

INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR, SOBRE AS CONTAS DO CHEFE 

DO EXECUTIVO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. No mesmo 

sentido, a decisão mais recente do e. Ministro Gilmar Mendes, do 

mesmo sentido, de 12 de março de 2012, proferida nos autos da 

Reclamação 13292/STF. (doc. 04/05 – cópias de ambas as decisões 

anexas) Dessa forma, Excelência não há qualquer dificuldade em se 

decretar a nulidade do r. acórdão ventilado, face à falta de 

atribuição/competência do Órgão que o expediu. É evidente a 

incompetência do Tribunal de Contas do Estado para proferir 

julgamento quanto à matéria, cuja nulidade se reclama e se espera ver 

proclamada ao final. 4. Da Suspensão imediata da eficácia do r. 

Acórdão nº 03/2015/TCER. Do pedido de liminar Excelência, o 

comando contido no r. acórdão nº 03/2015/TCER, está prestes a ser 

executado, ou seja, a Secretaria do Tribunal de Contas, já expediu 

ofícios e comunicações aos órgãos competentes, bem como as 



noticiadas certidões de títulos executivos. Além disso, é do próprio 

acórdão que no prazo de 15 dias deve ser ressarcido o dano ao erário 

e se efetuar o pagamento da multa. Portanto, o periculum in mora 

reflete no fato de seu patrimônio encontrar sob ataque gerando 

instabilidade social e econômica motivadas pelas ações executivas a 

serem propostas pelo ente municipal. Mas não é só. O Requerente 

exerce o cargo de provimento em comissão junto à Assembleia 

Legislativa do Estado, lotado no Gabinete do Deputado Estadual 

Laerte Gomes (PEN), (doc. 06) razão pela qual a notícia do trânsito 

em julgado da decisão administrativa já provocou dano considerável 

ao Autor, posto que está prestes a ser exonerado do cargo que 

honrosamente ocupa. Some-se que eventual exoneração atingira o 

Requerente e sua Família, posto que sua única fonte de renda 

atualmente, meio de subsistência legítimo. Assim, há o fundado 

receio de que a muito provável procedência desta ação revele-se 

parcialmente inócuo, pois já se terá consumado prejuízo irreparável, 

consistente no enorme e desgastante transtorno aos direitos de 

cidadania do Requerente, conquanto o lapso temporal para o seu 



processamento e julgamento excede os prazos para recomposição de 

sua vida familiar. Na lição de Marcelo Lima Guerra, “o periculum in 

mora consiste no risco iminente de ocorrerem determinadas 

circunstâncias que, uma vez verificadas, impediriam a prestação 

efetiva de tutela jurisdicional com determinado conteúdo”. 

Demonstrado, portanto, a fortemente provável procedência desta 

ação, com o reconhecimento da ilegalidade da decisão do c. Tribunal 

de Contas é evidente que a eficácia da jurisdição a ser prestada pelo 

Poder Judiciário estará, a cada dia que passa, um pouco mais 

comprometida, porquanto jamais se reparará o desgaste ao pleno 

exercício de sua cidadania. O Código de Processo Civil é claro ao 

disciplinar a antecipação da tutela, verbis: Art. 273. O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - 

fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu. § 7o Se o autor, a título de antecipação 



de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, 

quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida 

cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. A prova do 

alegado é inequívoca face os documentos acostados, o que atesta a 

verossimilhança e o bom direito a alicerçar o pedido. A antecipação 

da tutela na forma pleiteada é medida que se impõe, para determinar 

a imediata cessação dos efeitos da decisão contida no r. acórdão nº 

03/2015/TCER, exarado no processo nº 1084/2006. Os requisitos de 

concessão de cautelar, tem-se exuberantemente demonstrados. O 

“fumus boni iuris", refletido na falta de competência do Tribunal de 

Contas do Estado, para o julgamento do processo em questão, 

cerceando o seu direito de ter contra si o “devido processo legal” 

caracteriza-se muito mais do que uma reles fumaça do bom direito, 

mas, sobretudo, um dos Direitos Fundamentais do Cidadão que foi 

ferido mortalmente. Diante da fundamentação apresentada, 

constata-se que o ato atacado feriu o princípio a legalidade, o que já 

nulifica o feito desde o nascedouro. É cristalina a lesão ao direito do 

Autor, qual seja, o de ver o processo administrativo que trata de 



direito seu, se ver processar de acordo com as regras do devido 

processo legal, garantias insculpidas na Magna Carta. Tal lesão, 

evidenciada desde o seu nascedouro, reclama a incontinenti 

intervenção do Poder Judiciário, que exercendo o controle 

jurisdicional dos atos administrativos, no que se refere ao seu 

conformismo com os preceitos legais e constitucionais, deve, a bem 

da justiça, declarar nulo o processo administrativo do TCER nº 

1084/2006, a partir do acórdão ora guerreado, posto que não foi 

amparado no devido processo legal, nos termos acima articulados. 5. 

Dos pedidos Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) em 

sede de liminar determinar a imediata suspensão dos efeitos do 

Acórdão n° 03/2015, exarado no processo nº 1084/2006, do Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia, até decisão posterior deste juízo, 

por encontrar tal medida revestida dos requisitos necessários e 

autorizadores: o periculum in mora e fumus boni iuris, nos termos 

sustentados ao norte; b) a citação do Requerido por meio de Oficial 

de Justiça apontando como endereço de cumprimento o indicado na 

abertura desta inicial para, querendo, contestar a presente, sob pena 



de se presumirem como verdadeiros os fatos ora articulados; c) 

quanto ao mérito, pugna seja julgada procedente a presente ação 

para, confirmando a antecipação de tutela, acaso deferida, 

DECRETAR A NULIDADE do r. ACÓRDÃO n° 03/2015 - 2ª 

CÂMARA, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

nos autos n° 1084/2006, acerca de sua gestão como Prefeito do 

Município de Vale do Paraíso/RO; d) Pede, ainda, a condenação do 

Requerido em honorários advocatícios e demais cominações legais. 

Roga o Autor, pela produção de prova por todos os meios em direito 

admitidos, como a testemunhal, pericial e documental, além de 

requerer a devida apreciação dos documentos que acompanham esta 

peça vestibular, sem prejuízo de outros novos porventura surgidos no 

decorrer da demanda, afora as provas julgadas necessárias, com as 

quais pretende demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme o Artigo 333, I, do CPC; Dá-se à causa do valor de R$ 

142.871,29 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e um reais 

e vinte e nove centavos). Termos em que P. deferimento”, disseram os 

advogados do recorrente. 



JUÍZO NEGA PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER 

PROVISORIAMENTE A EFETIVIDADE DOS TÍTULOS DE 

CRÉDITOS 

 

No dia 20/10/2016, ao apreciar o pedido de liminar postulado pelo 

recorrente para suspender a eficácia dos títulos de créditos dos quais 

ele próprio e seu gestor, o juízo negou a pretensão deduzida na 

exordial, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Declaratória de 

nulidade de Ato Administrativo interposto por Charles Luís Pinheiro 

Gomes em face do Estado de Rondônia, pretendendo antecipação dos 

efeitos da tutela consistente na suspensão dos efeitos do Acórdão nº 

03/2015, exarado no processo nº 1084/2006, do Tribunal de Contas 

do Estado, até decisão final da demanda. Relata ter sido condenado 

por parte do TCE, em procedimento de tomada de especial de contas, 

em virtude de atos praticados quando Prefeito do Município de Alto 

Paraíso – RO, a pagar valores a título de multas, o que seria irregular, 

posto que a competência para julgamento das contas públicas dos 

prefeitos é do Poder Legislativo, exercido pelas Câmaras Municipais, 



não tendo sido lhe possibilitado, inclusive, direito de ampla defesa e 

contraditório. Diz que a multa irregularmente lhe aplicada gerou 

título executivo que poderá lhe causar dano irreparável, caso não seja 

suspensa sua exigibilidade. Assim, requer medida de antecipação de 

tutela, consistindo em suspensão dos efeitos do Acórdão nº 03/2015, 

exarado no processo nº 1084/2006, do Tribunal de Contas do Estado, 

até decisão final da demanda. Com a inicial vieram as documentações. 

É o necessário. Passa-se a decisão. A tutela antecipada é a entrega 

precária dos efeitos da sentença de mérito, podendo ser deferida, 

revogada ou modificada a qualquer tempo. Os rigorosos requisitos do 

art. 273, e incisos, do Código de Processo Civil devem restar 

satisfatoriamente preenchidos, não se falando apenas em 

demonstração de “fumus boni iuris” e “periculum in mora” (STJ – 3a 

T – REsp 131.853-SC, Min. Menezes Direito, DJU 8.2.99). Trata-se de 

hipótese que deve ser interpretada, no que concerne aos Chefes do 

Poder Executivo da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal 

e dos Municípios, em consonância com quanto dispõem os arts. 71, 

inciso I, 75, “caput”, e 31 e seus parágrafos 1º e 2º, todos da Carta 



Política. Esses preceitos constitucionais permitem definir, como 

órgão competente para apreciar as contas públicas do Presidente da 

República, dos Governadores e dos Prefeitos Municipais, o Poder 

Legislativo, a quem foi deferida a atribuição de efetuar, com o auxílio 

opinativo do Tribunal de Contas correspondente, o controle externo 

em matéria financeira e orçamentária. As contas públicas dos Chefes 

do Executivo devem sofrer o julgamento – final e definitivo – da 

instituição parlamentar, cuja atuação, no plano do controle externo 

da legalidade e regularidade da atividade financeira do Presidente da 

República, dos Governadores e dos Prefeitos Municipais, é 

desempenhada com a intervenção “ad coadjuvandum” do Tribunal 

de Contas. A apreciação das contas prestadas pelo Chefe do Poder 

Executivo – que é a expressão visível da unidade institucional desse 

órgão da soberania do Estado – constitui prerrogativa intransferível 

do Legislativo, que não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas, 

no desempenho dessa magna competência, que possui extração 

nitidamente constitucional. No entanto, cabe fazer distinção entre a 

análise quanto a legalidade praticada, nos atos de império e nos atos 



de gestão, por parte dos chefes do poder executivo. No exercício da 

função política de gerência estatal, quando são examinados os atos de 

império na confecção, atuação e realização orçamentária, é o Tribunal 

órgão opinativo e, como tal, assessora tecnicamente o Legislativo, a 

quem compete o julgamento das contas do chefe político: Prefeito, 

Governador e Presidente da República (art. 71, inciso I, c/c o art. 49, 

IX, da CF/88). Diferentemente, quando examina o agir do ordenador 

de despesas, o Tribunal de Contas vai além, porque lhe compete julgar 

tais contas (art. 71, inciso II, CF). O fato de ser Prefeito não significa 

que o ordenador de despesas goza de isenção de responsabilidade, de 

sorte que os atos que importam em gestão de recursos públicos devem 

ser julgados pelo Tribunal de Contas. Assim, quando o Prefeito 

municipal acumula as funções de ordenador de despesa, suas contas 

devem ser julgadas separadamente: a) contas de governo - 

anualmente, as contas de governo pela Câmara Legislativa, sendo 

emitido parecer prévio pelo Tribunal de contas, nos termos do artigo 

71, I e 75 da CF/88; b) contas de gestão - periodicamente ou a 

qualquer tempo (nas chamadas tomadas de contas), através de 



emissão de acórdão pelo Tribunal de Contas com força de título 

executivo, consoante artigos 71, II e §3º e 75, da CF/88. Nas 

organizações estatais mais complexas, é impensável que seja o 

Governador ou o Presidente da República, o ordenador de despesas, 

atividade que é delegada a servidor a ele subordinado. O que não se 

observa em nível de prefeitura, tendo em vista que geralmente os atos 

de gestão também são praticados pelo chefe do executivo. Quando a 

Carta Maior, em seu dispositivo 71, I, assim como a jurisprudência, 

aponta o Tribunal de Contas como órgão parecerista, quis dizer 

quanto aos atos iminentemente de império, não podendo ser aquela 

interpretação estendido aos atos de gestão praticados pelo chefe do 

executivo, os quais devem ser enquadrados no art. 71, II, da CF. Esse, 

inclusive, é o entendimento do STF, que assim decide: “Vistos. Silésio 

Mendonça interpõe recurso extraordinário, com fundamento na 

alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

assim do: “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO 

ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO 



MUNICIPAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS - ATOS DE GESTÃO - 

DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. Certo é que o Chefe do Executivo Municipal, 

quando executa o orçamento, deve ter suas contas julgadas pela 

Câmara Municipal. Mas, quando o Prefeito pratica atos de gestão, tais 

como captação de receitas e ordenação de despesas, não há dúvida de 

que referidos atos podem - e devem - ser julgados pela Corte de 

Contas. A decisão do Tribunal de Contas, que constata irregularidade 

praticada por administrado público, ainda que seja Prefeito 

Municipal, e que resulta em imputação de débito, é título executivo 

extrajudicial, por força do artigo 71, parágrafo 3º, da Constituição 

Federal, artigo 76, parágrafo 3º, da Constituição do Estado, e artigo 

75 da Lei Complementar Estadual nº. 33/94” (fl. 104). Alega o 

recorrente, em suma, violação do artigo 71, incisos I e II, da 

Constituição Federal, em razão do reconhecimento da exigibilidade, 

por meio de ação de execução, de multa que lhe foi imposta pelo 

Tribunal de Contas do Estado. Depois de apresentadas contrarrazões 

(fls. 186 a 189), o recurso extraordinário (fls. 167 a 175) não admitido, 



na origem (fls. 193 a 194), subindo os autos a esta Suprema Corte. O 

recurso especial interposto paralelamente ao extraordinário já foi 

definitivamente rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 199 a 

206). Decido. Anote-se, inicialmente, que o acórdão recorrido foi 

publicado em 16/1/06, como expresso na certidão de fl. 111, não sendo 

exigível a demonstração da existência de repercussão geral das 

questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário, 

conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 

nº 664.567/RS, Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 

6/9/07. A irresignação não merece prosperar, pois o acórdão atacado 

foi proferido em consonância com a posição jurisprudencial desta 

Suprema Corte, a respeito do tema, que reconhece a legitimidade dos 

Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, de impor a multa a 

gestores de recursos públicos. Isso decorre do julgamento, pelo 

Plenário desta Corte, do RE nº 223.037/SE, Relator o Ministro 

Maurício Corrêa, DJ de 2/8/02, cuja ementa assim dispõe, na parte 

em que interessa: “(...). As decisões das Cortes de Contas que impõem 

condenação patrimonial aos responsáveis por irregularidades no uso 



de bens públicos têm eficácia de título executivo (CF, artigo 71, § 3º) 

(...)”. O acórdão recorrido se ajusta a essa orientação. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego 

seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de 

agosto de 2012.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado 

digitalmente (STF - RE: 582978 MG , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 

Data de Julgamento: 01/08/2012, Data de Publicação: DJe-156 

DIVULG 08/08/2012 PUBLIC 09/08/2012)” Ademais, as 

documentações trazidas não são suficientes para comprovar que 

houve cerceamento do direito de defesa do autor, necessitando 

informações por parte do demandado quanto aos procedimentos 

adotados durante a análise da tomada de contas especial para que 

haja uma análise pormenorizada sobre tal supressão. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de liminar pleiteado.  Cite-se para responder a 

ação no prazo legal”, rezou o juízo de piso.  

  

  



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÕNIA NEGA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPETRADO PELO 

RECORRENTE  

 

No dia 03/11/2015, o recorrente ingressou com um agravo de 

instrumento com pedido de liminar em face do Estado de Rondônia, 

no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que foi autuado nos 

autos de número 0801860-92.2015.8.22.0000, distribuído à 

relatoria do eminente desembargador Eurico Montenegro Júnior. A 

decisão foi nos seguintes termos: “Trata-se de agravo (CPC, 557, §1º) 

interposto por Charles Luís Pinheiro Gomes (doc. e-191917 – fls. 1/ 

19) em face da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo 

de instrumento. Em suas razões de agravo, afirma que há contradição 

entre a decisão monocrática e a jurisprudência do STF, haja vista que 

a atuação do Tribunal de Contas limita-se a exarar parecer opinativo, 

sendo que toda e qualquer conta do Prefeito municipal deve ser 

julgada pelo Poder Legislativo correspondente. Conclui que é 



inafastável a conclusão de que a competência do Tribunal de Contas é 

tão somente para emissão de parecer opinativo e não vinculante, não 

podendo ainda aplicar sanções. Traz jurisprudência que sustenta seu 

posicionamento e requer ao final o provimento do agravo, 

reformando-se a decisão atacada, visando o julgamento do agravo de 

instrumento. É a síntese. VOTO. DESEMBARGADOR EURICO 

MONTENEGRO JÚNIOR. A decisão ora recorrida negou seguimento 

ao agravo de instrumento com base nos artigos 527, I e 557 do atual 

Código de Processo Civil, bem como art. 139, inc. IV, do RITJ/RO, por 

ser o recurso manifestamente improcedente. A propósito, transcrevo 

a seguir o teor da decisão agravada (doc. e-176913 – fls. 1/ 3): Charles 

Luis Pinheiro Gomes agrava (doc. e-161161 - fls. 1/ 20) por 

instrumento e com pedido de efeito suspensivo ativo da decisão (doc. 

e- 161210 - fls. 1/ 4) que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela na ação ordinária que tramita junto à 1ª vara da Fazenda 

Pública da comarca de Porto Velho (proc. n. 7015480-

82.2015.8.22.0001) em face do Estado de Rondônia, cujo objeto 

é a anulação do Acórdão nº 03/2015/TCER, exarado pelo Tribunal de 



Contas do Estado no processo nº 1084/2006. Segue trecho da decisão 

recorrida: Ademais, as documentações trazidas não são suficientes 

para comprovar que houve cerceamento do direito de defesa do autor, 

necessitando informações por parte do demandado quanto aos 

procedimentos adotados durante a análise da tomada de contas 

especial para que haja uma análise pormenorizada sobre tal 

supressão. Ante o exposto, indefere-se o pedido de liminar pleiteado. 

Inicialmente, o agravante narra que o juízo a quo não levou em 

consideração que a competência para julgamento das contas do chefe 

do Poder Executivo Municipal é somente do Poder Legislativo, e não 

do Tribunal de Contas. Narra ainda que o referido acórdão já é objeto 

de execução no processo n. 0004434-12.2015.8.22.0004, na comarca 

de Ouro Preto do Oeste, tendo havido que já houve expedição de 

documentos aos órgãos competentes e que seu patrimônio estar sob 

ataque. Por fim, traz jurisprudência que suporta seu posicionamento, 

requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida e que 

o agravo seja provido a fim de reformar a decisão do juízo a quo. É o 

relatório. Decido. A irresignação do agravante se dá quanto ao 



indeferimento do pedido de antecipação de tutela para suspensão do 

Acórdão nº 03/2015/TCER, exarado pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia (TCER) no processo nº 1084/2006, até decisão 

final da demanda. O agravante fundamenta seu pedido na 

impossibilidade do TCER realizar julgamento das contas do Prefeito 

Municipal, que teria somente caráter opinativo. Contudo, não assiste 

razão ao agravante. De fato, o TCER tem dupla atribuição quanto à 

análise de contas: (a) as anuais do chefe do Poder Executivo, tendo 

caráter opinativo para julgamento político posteriormente pela 

respectiva Casa Legislativa e, (b): enquanto gestor financeiro de 

unidade orçamentária, tendo decisão de caráter definitivo. Da análise 

dos autos, verifica-se que o Acórdão nº 03/2015/TCER (doc. e-

161204 – fls. 22/25) faz referência a tomada de contas especial por 

irregularidade em execução de convênio, que também é de 

competência do TCER. O STF já fixou tal entendimento na ADI n. 849 

e no RE n. 132.747, que fundamentaram o RE 471506, abaixo 

transcrito: DECISÃO. 1. Trata-se de recurso extraordinário contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que decidiu não 



ser possível, ao Tribunal de Contas do Estado, a aplicação de multa 

em prestação de contas de prefeito. Opostos embargos de declaração, 

foram rejeitados (fl. 246). Sustenta o recorrente, com base no art. 102, 

III, a, violação ao disposto nos artigos 71, VIII, e 75, da Constituição 

da República. Aduz que “Ora, tais atribuições, já mencionadas, dão 

aos Tribunais de Contas dos Estados a competência para aplicar as 

sanções previstas em leis a aqueles que causarem dano ao patrimônio 

público. Portanto, a decisão hostilizada negou vigência aos arts. 71, 

VIII, e 75, da Constituição Federal, ao julgar que o Tribunal de Contas 

do Estado não tem competência para aplicar ao Prefeito Municipal de 

Pelotas as sanções previstas. ” (fl. 261. 2. Inadmissível o recurso. É 

que esta Corte já fixou a distinção das competências do Tribunal de 

Contas na apreciação de contas de chefes do Poder Executivo e dos 

demais agentes públicos. No julgamento da ADI nº 849 (Rel. 

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 23.4.1999), ficou assentado 

que, na prestação de contas de titulares do Poder Executivo, o 

Tribunal de Contas atua como mero órgão opinativo. O julgamento, 

na expressão técnica do termo, cabe apenas ao Poder Legislativo. 



Consta da ementa: “(...) I. O art. 75, da Constituição Federal, ao incluir 

as normas federais relativas à ‘fiscalização’ nas que se aplicariam aos 

Tribunais de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as 

atinentes às competências institucionais do TCU, nas quais é clara a 

distinção entre a do art. 71, I - de apreciar e emitir parecer prévio 

sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo 

Legislativo - e a do art. 71, II - de julgar as contas dos demais 

administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário. II. A diversidade entre as 

duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita 

a competência do Poder Legislativo para o julgamento às contas 

gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas 

de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial 

adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta unicamente 

como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela 

execução orçamentária: tanto assim que a aprovação política 

das contas presidenciais não libera do julgamento de suas 

contas específicas os responsáveis diretos pela gestão 



financeira das inúmeras unidades orçamentárias do 

próprio Poder Executivo, entregue a decisão definitiva ao 

Tribunal de Contas.” No julgamento do RE nº 132.747 (Rel. 

Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJ de 7.12.1995), esta 

Corte já havia se manifestado quanto ao tema: “Nota-se, mediante 

leitura dos incisos I e II do artigo 71 em comento, a existência de 

tratamento diferenciado, consideradas as contas do Chefe do Poder 

Executivo da União e dos administradores em geral. Dá-se, sob tal 

ângulo, nítida dualidade de competência, ante a atuação do Tribunal 

de Contas. Este aprecia as contas prestadas pelo Presidente da 

República e, em relação a elas, limita-se a exarar parecer, não 

chegando, portanto, a emitir julgamento. Já em relação às contas 

dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da Administração direta e indireta, 

incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 

pelo Poder Público Federal, e às contas daqueles que derem 

causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuízo para o erário, a atuação do Tribunal de 



Contas não se faz apenas no campo opinativo. Extravasa-o, 

para alcançar o do julgamento. ” 3. Ante o exposto, nego seguimento 

ao recurso (arts. 21, § 1º, RISTF, 38 da Lei nº. 8.038, de 28.05.1990, 

e 557 do CPC). Publique-se. Int. Brasília, 1° de fevereiro de 2010. 

Ministro CEZAR PELUSO Relator. (RE 471506, Relator ( a): Min. 

CEZAR PELUSO, julgado em 01/02/2010, publicado em DJe-028 

DIVULG 12/02/2010 PUBLIC 17/02/2010). Sendo assim, tendo sido 

corroborado o embasamento da decisão do magistrado a quo (RE 

582978 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI), resta patente a 

competência do Tribunal de Contas para julgamento de atos de 

gestão e àqueles que derem causa à perda, in 

casu, enquanto gestor ocupante do cargo de chefe do Poder Executivo 

Municipal. Deste modo, a priori, não se identifica qualquer 

cerceamento de defesa no processo que deu origem ao Acórdão nº 

03/2015/TCER, outrossim, não afastando a possibilidade de o juízo a 

quo rever posteriormente sua decisão e conceder antecipação dos 

efeitos da tutela, caso entenda preencherem os requisitos legais. Isto 

posto, com fundamento nos artigos 527, I e 557 do atual Código de 



Processo Civil, bem como art. 139, inc. IV do RITJ/RO, nego 

seguimento ao recurso por ser manifestamente improcedente. O 

ponto central da discussão é a possibilidade do Tribunal de Contas, 

em sede de tomada de contas especial, aplicar sanções diretamente ao 

Prefeito. Contudo, mantenho o posicionamento adotado, baseando-

me nos transcritos do próprio agravante (doc. e-191930 – fl. 

17), que cita decisão de minha relatoria (1ª Câmara Especial, AC n. 

10000120000000028, julgado em 23/11/2005) e do desembargador 

Walter Waltenberg Silva Júnior (2ª Câmara Especial, AI n. 0010373-

24.2011.8.22.0000, julgado em 08/11/2011, DJe de 11/11/2011), as 

quais determinam a competência do TCE/RO e a necessidade de 

abertura de procedimento especial para apuração de irregularidade e 

imposição de sanções ao Prefeito, independente da prestação de 

contas anuais, in casu, tomada de contas especial. Deste modo, o 

agravante não trouxe fatos novos que pudessem modificar o 

convencimento externado na decisão monocrática. Pelo exposto, 

mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao agravo. É como 

voto. EMENTA. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



AÇÃO ORDINÁRIA. PREFEITO. TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. ANULAÇÃO. 

IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal de Contas 

tem competência para apreciar as contas prestadas anualmente pelos 

Chefes do Executivo e oferecer parecer prévio para decisão do 

Legislativo. No bojo do processo de prestação anual de contas dos 

Chefes do Poder Executivo, constatando-se a existência de 

irregularidades, deverá abrir-se procedimento em separado para sua 

apuração e imposição de sanções. 2. O Tribunal de Contas também 

tem competência para apreciar o procedimento autônomo de tomada 

de contas especial, visando apurar e impor penalidade ao gestor 

municipal. 3. Negado provimento ao recurso. ACÓRDÃO. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da 1ª 

Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na 

conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, 

em, NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS 



DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”, disse o juízo de 

instância superior.  

  

 JUÍZO DE PISO JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INAUGURAL DO RECORRENTE  

 

No dia 13/10/2016, Inês Moreira da Costa, juíza de direito da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Porto Velho, ao apreciar o mérito da questão 

pontilhada nos autos de número 7015480-82.2015.8.22.0001, 

postulado pelo autor Charles Luís Pinheiro Gomes, em face do 

requerido Estado de Rondônia, proferiu a seguinte sentença com 

resolução de mérito: “Trata-se de Ação Declaratória de nulidade 

de Ato Administrativo interposto por Charles Luís Pinheiro Gomes 

em face do Estado de Rondônia, pretendendo anulação do Acórdão 

nº 03/2015, exarado no processo nº 1084/2006, do Tribunal de 

Contas do Estado. Relata ter sido condenado por parte do TCE, em 

procedimento de tomada de contas especial, em virtude de atos 

praticados quando Prefeito do Município de Alto Paraíso – RO, a 



pagar valores a título de multas, o que seria irregular, posto que a 

competência para julgamento das contas públicas dos prefeitos é do 

Poder Legislativo, exercido pelas Câmaras Municipais, não tendo sido 

lhe possibilitado, inclusive, direito de ampla defesa e contraditório. 

Diz que a multa irregularmente lhe aplicada gerou título executivo de 

forma irregular, que lhe causará dano, caso não anulada a decisão do 

TCE emitida fora de sua competência.   Com a inicial vieram as 

documentações. Decisão liminar indeferida. Apesar de intimado o 

Estado de Rondônia deixou de apresentar defesa no prazo legal. 

Decisão de Agravo de Instrumento que tramitou pelo e. TJRO 

mantendo-se o indeferimento liminar pelos fundamentos decisório 

deste Juízo. Intimado a se manifestar por duas vezes nos autos para 

prosseguimento do feito, o demandante manteve-se silente. É 

o relatório. Passa-se a decisão. Trata-se de hipótese que deve ser 

interpretada, no que concerne aos Chefes do Poder Executivo da 

União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, 

em consonância com quanto dispõem os arts. 71, inciso I, 75, “caput”, 

e 31 e seus parágrafos 1º e 2º, todos da Carta Política. Esses preceitos 



constitucionais conferem ao Poder Legislativo competência para 

apreciar as contas públicas do Presidente da República, dos 

Governadores e dos Prefeitos Municipais, que exerce, com o auxílio 

opinativo do Tribunal de Contas correspondente, o controle externo 

em matéria financeira e orçamentária. No entanto, cabe fazer 

distinção entre a análise quanto à legalidade praticada, nos atos de 

império e nos atos de gestão, por parte dos chefes do Poder Executivo. 

No exercício da função política de gerência estatal, quando são 

examinados os atos de império na confecção, atuação e realização 

orçamentária, é o Tribunal órgão opinativo e, como tal, assessora 

tecnicamente o Legislativo, a quem compete o julgamento das contas 

do chefe político: Prefeito, Governador e Presidente da República (art. 

71, inciso I, c/c o art. 49, IX, da CF/88). Diferentemente, quando 

examina o agir do ordenador de despesas, o Tribunal de Contas vai 

além, porque lhe compete julgar tais contas (art. 71, inciso II, CF). O 

fato de ser Prefeito não significa que o ordenador de despesas goza de 

isenção de responsabilidade, de sorte que os atos que importam em 

gestão de recursos públicos devem ser julgados pelo Tribunal de 



Contas. Assim, quando o Prefeito municipal acumula as funções de 

ordenador de despesa, suas contas devem ser julgadas 

separadamente: a) contas de governo - anualmente, as contas de 

governo pela Câmara Legislativa, sendo emitido parecer prévio pelo 

Tribunal de contas, nos termos do artigo 71, I e 75 da CF/88; b) 

contas de gestão - periodicamente ou a qualquer tempo (nas 

chamadas tomadas de contas), através de emissão de acórdão pelo 

Tribunal de Contas com força de título executivo, consoante artigos 

71, II e §3º e 75, da CF/88. Nas organizações estatais mais complexas, 

é impensável que seja o Governador ou o Presidente da República, o 

ordenador de despesas, atividade que é delegada a servidor a ele 

subordinado. O que não se observa em nível de prefeitura, tendo em 

vista que geralmente os atos de gestão também são praticados pelo 

chefe do Executivo. Quando a Carta Maior, em seu dispositivo 71, I, 

assim como a jurisprudência, aponta o Tribunal de Contas como 

órgão parecerista, quis dizer quanto aos atos eminentemente de 

império, não podendo ser aquela interpretação estendido aos atos de 

gestão praticados pelo chefe do Executivo, os quais devem ser 



enquadrados no art. 71, II, da CF. Esse, inclusive, é o entendimento 

do STF, que assim decide: “Vistos. Silésio Mendonça interpõe recurso 

extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim do: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - 

JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS - ATOS DE GESTÃO - 

DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. Certo é que o Chefe do Executivo Municipal, 

quando executa o orçamento, deve ter suas contas julgadas pela 

Câmara Municipal. Mas, quando o Prefeito pratica atos de gestão, tais 

como captação de receitas e ordenação de despesas, não há dúvida de 

que referidos atos podem - e devem - ser julgados pela Corte de 

Contas. A decisão do Tribunal de Contas, que constata irregularidade 

praticada por administrado público, ainda que seja Prefeito 

Municipal, e que resulta em imputação de débito, é título executivo 

extrajudicial, por força do artigo 71, parágrafo 3º, da Constituição 



Federal, artigo 76, parágrafo 3º, da Constituição do Estado, e artigo 

75 da Lei Complementar Estadual nº. 33/94” (fl. 104). Alega o 

recorrente, em suma, violação do artigo 71, incisos I e II, da 

Constituição Federal, em razão do reconhecimento da exigibilidade, 

por meio de ação de execução, de multa que lhe foi imposta pelo 

Tribunal de Contas do Estado. Depois de apresentadas contrarrazões 

(fls. 186 a 189), o recurso extraordinário (fls. 167 a 175) não admitido, 

na origem (fls. 193 a 194), subindo os autos a esta Suprema Corte. O 

recurso especial interposto paralelamente ao extraordinário já foi 

definitivamente rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 199 a 

206). Decido. Anote-se, inicialmente, que o acórdão recorrido foi 

publicado em 16/1/06, como expresso na certidão de fl. 111, não sendo 

exigível a demonstração da existência de repercussão geral das 

questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário, 

conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 

nº 664.567/RS, Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 

6/9/07. A irresignação não merece prosperar, pois o acórdão atacado 

foi proferido em consonância com a posição jurisprudencial desta 



Suprema Corte, a respeito do tema, que reconhece a legitimidade dos 

Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, de impor a multa a 

gestores de recursos públicos. Isso decorre do julgamento, pelo 

Plenário desta Corte, do RE nº 223.037/SE, Relator o Ministro 

Maurício Corrêa, DJ de 2/8/02, cuja ementa assim dispõe, na parte 

em que interessa: “(...).  As decisões das Cortes de Contas que impõem 

condenação patrimonial aos responsáveis por irregularidades no uso 

de bens públicos têm eficácia de título executivo (CF, artigo 71, § 3º) 

(...)”. O acórdão recorrido se ajusta a essa orientação. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego 

seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de 

agosto de 2012.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado 

digitalmente (STF - RE: 582978 MG Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 

Data de Julgamento: 01/08/2012, Data de Publicação: DJe-156 

DIVULG 08/08/2012 PUBLIC 09/08/2012)”. Por fim, em que pese 

ao argumento de cerceamento de defesa, é possível constatar através 

da documentação juntada aos autos pelo próprio Requerente, após a 

instrução do Processo de Tomada de Contas, no âmbito do TCE/RO, 



com a juntada de documentos referentes ao Convênio nº. 

015/CG/DEVOP/04, foi apresentado Relatório pelo Técnico de 

Controle Externo, no qual enumeraram-se as falhas e 

responsabilidades (fls. 530/543 do Processo junto ao TCE). Seguiu 

Despacho de Definição de Responsabilidade (fls. 546/547 do Processo 

junto ao TCE) no qual foi determinada a Citação dos Responsáveis, 

dentre os quais o Sr. Charles Luís Pinheiro Gomes). Consta, ainda, a 

juntada de AR positivo, devidamente assinado pelo Requerente (fl. 

582 do Processo junto ao TCE), bem como sua defesa nos autos do 

processo administrativo de Tomada de Contas (fls. 586/591 do 

Processo junto ao TCE). Por fim, a Decisão do Conselheiro Relator 

que julgou irregular a Tomada de Contas (fls. 946/960), foi acolhida 

por unanimidade pelo Acórdão nº. 03/2015 – 2ª Câmara (fls. 

966/968), encaminhada via AR (fl. 977 do Processo junto ao TCE). 

Apesar de ter requerido a juntada de procuração nos autos do 

processo administrativo de Tomada de Contas (fls. 981/982do 

Processo junto ao TCE), o Requerente não recorreu da Decisão 

prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Por tudo 



exposto, não houve qualquer irregularidade no procedimento de 

tomada de constas especial realizado pelo TCE em face do 

demandante, tendo ocorrido todo procedimento de forma regular. 

Ante o exposto, julga-se improcedente a demanda. Resolve-se o 

mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Custa de lei. Honorários 

advocatícios indevidos, tendo em vista não ter o demandado 

apresentado defesa no processo em momento oportuno, sequer 

juntando documentações que pudessem servir de provas a favor do 

Ente Estatal, o que demonstra sua não atuação em defesa nos autos. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, oportunamente 

arquivem-se. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária 

para apresentar contrarrazões e remetam-se os autos ao e. TJRO. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”, encerrou o juízo de piso. 

 

MUNICÍPIO DO VALE DO PARAÍSO INGRESSA COM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA O PREFEITO PARA 

RECEBER CRÉDITO PARA O PRÓPRIO MUNICÍPIO QUE O 



GESTOR CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES GOVERNA 

ATUALMENTE 

 

No dia 28/09/2015, o Município do Vale do Paraíso ingressou com 

uma ação de execução por título extrajudicial em face de Charles Luís 

Pinheiro Gomes; Henrique Antônio Cogo; Reinaldo Pereira Matos; 

Carlos Aparecido Liberti e Espólio de José Carlos Cristino, no juízo 

cível da Comarca de Ouro Preto e o processo foi autuado sob o número 

0004434-12.2015.8.22.0004. No dia 30/09/2015, Jose Antônio 

Barretto, juiz de direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro 

Preto, à época, proferiu despacho monocrático quando recebera a 

inaugural e assim determinou: “Cite-se na forma do art. 652 do CPC. 

Honorários advocatícios fixados inicialmente em 10% do valor do 

débito. Ouro Preto do Oeste-RO, quarta-feira, 30 de setembro de 

2015”. No dia 09/12/2015, o juízo proferiu outro despacho para 

intimar o exequente quanto à não localização de Reinaldo Pereira 

Matos, um dos devedores nos autos de execução. No dia 22/02/2016, 

novamente o juízo despachou nos autos para determinar a suspensão 



da execução em razão dos embargos, até à execução promovidos 

propostos pelos devedores, até ulterior decisão no processo 

secundário de número 0004434-12.2015.8.22.0004. No dia 

28/07/2016, o juízo manifestou nos autos no sentido de afirmar que 

os “embargos à execução foram julgados e a decisão acostada. Intime-

se o exequente para dar prosseguimento à execução, requerendo o que 

for de seu interesse”.  

 

 

PREFEITO INGRESSA COM EMBARGO PARA PROTELAR 

O PAGAMENTO DO CRÉDITO DO QUAL CAUSARA 

ENORME PREJUÍZO AO ERÁRIO DO VALE DO PARAÍSO 

  

No dia 20/11/2016, Charles Luís Pinheiro Gomes ingressou com ação 

de embargo de devedor, no juízo cível da comarca de Ouro Preto, 

distribuído nos autos de número 7002906-18.2015.8.22.0004. O 

juízo proferiu despacho afirmando o seguinte:  



PREFEITO QUESTIONA O VALOR DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA QUE HOJE 

É SEU ORDENADOR DE DESPESA  

 

Charles Luís Pinheiro Gomes entrou com embargo do devedor contra 

o Município do Vale do Paraíso, do qual é seu gestor principal, 

questionando os valores do processo de execução, dizendo ainda o 

seguinte: “DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA PROCESSO Nº 

0004434-12.2015.8.22.0004 CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, 

brasileiro, casado, inscrito no cadastro nacional de contribuintes CPF 

nº 449.785.025-00, residente e domiciliado na Avenida Paraíso, nº 

2039, Setor 04, Vale do Paraíso/RO, CEP 76923-000, por intermédio 

de seus advogados in fine assinados, conforme procuração em anexo 

(Doc. 01), com endereço profissional indicado ao rodapé, onde 

recebem as intimações e notificações de estilo, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 736, do CPC, opor 

EMBARGOS DO DEVEDOR, com pedido de efeito suspensivo em face 



do Município de Vale do Paraíso/RO, CNPJ nº 63.786.990/0001-55, 

com sede na Avenida Paraíso, nº 2601, Centro, na cidade de Vale do 

Paraíso/RO, Cep 76923-000, o qual deverá ser citado na pessoa do 

seu procurador-jurídico em exercício, que pode ser encontrado no 

mesmo endereço, pelos motivos de fato e de direito adiante 

articulados abaixo. SÍNTESE DA DEMANDA O Município de Vale do 

Paraíso/RO propôs execução de título extrajudicial com base no 

Título Executivo nº 232/2015, encaminhado pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia por meio do Ofício nº 72/2015/SPJ-DEAD, 

tendo como fundamento o Acórdão nº 03/2015, transitado em 

julgado em 23/03/2015, no processo nº 1084/2006/TCE-RO, o qual 

tinha por objeto a Tomada de Contas Especial que foi julgada 

irregular. 2. DOS FATOS O Autor exerceu o cargo de Prefeito do 

Município de Vale do Paraíso/RO, entre 2001 a 2004, sendo que 

permaneceu no cargo, em seu primeiro mandado, até o dia 

31/12/2004, fato incontroverso. Depois, foi eleito prefeito 

novamente, exercendo o mandado entre 2009 a 2012, fato também 

incontroverso. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 



instaurou o processo administrativo nº 1084/2006, que trata de 

“Tomada de Contas Especial”, instaurada para apurar fatos ocorridos 

no exercício de 2004 (doc. 02 – acórdão 03/2015/ - 2ª Câmara) na 

íntegra. O julgamento culminou por “Julgar irregular a Tomada de 

Contas Especial”, nos termos do artigo 16, inc. III, alínea “d”, da Lei 

Complementar Estadual nº 154/1996 (Inciso I) aplicando 

responsabilização solidária por débito no valor de R$ 35.001,20 

(trinta e cinco mil, um real e vinte centavos), (inciso II) e multas 

individuais, com fulcro no art. 54, no valor de R$ 9.039,65, (nove mil, 

trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) (inciso III) e do art. 55, 

II, ambos da Lei Complementar 154/1996, no valor de R$ 1.250,00 

(um mil, duzentos e cinquenta reais) (inciso IV). O r. acórdão nº 

03/2015/ - 2ª Câmara, tem a seguinte redação, verbis: "PROCESSO 

Nº: 1084/2006 INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VALE DO PARAÍSO ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 

IRREGULARIDADES PRATICADAS NA EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO Nº 15/04/GJ/DEVOP-RO CELEBRADO ENTRE A 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DO DEVOP, E 



O MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO. RESPONSÁVEIS: CHARLES 

LUÍS PINHEIRO GOMES EX-PREFEITO MUNICIPAL, CPF Nº 

449.785.025-00 HENRIQUE ANTÔNIO COGO, CPF Nº 

855.681.049-72, EX-SECRETÁRIO DE OBRAS JOSÉ CARLOS 

CRISTINO, CPF Nº 279.789.072-87, PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO, REPRESENTADO POR SEU ESPÓLIO, NA PESSOA 

DA VIÚVA NEUSA CRISTINA DE SOUZA, CPF Nº 485.732.132-72 

REINALDO PEREIRA MATOS, CPF: 985.534.297-68, MEMBRO DA 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CARLOS APARECIDO LIBERTI, 

CPF Nº 279.774.802-63, MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

RELATOR: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO ACÓRDÃO Nº 

03/2015 - 2ª CÂMARA EMENTA: Tomada de Contas Especial. 

Município de Vale do Paraíso. Convênio nº 15/04/GJ/DEVOP/RO. 

Irregularidades danosas configuradas. Inexecução Contratual. 

Pagamentos não precedidos da Regular Liquidação da Despesa. 

Falhas Formais Remanescentes. Não apresentação do projeto Básico. 

Inexistência de Planilha com Previsão de Quantitativos. Não 

exigência da comprovação do recolhimento dos encargos 



previdenciários relativos à execução do contrato. Julgamento 

Irregular. Imputação de débito e de multas aos responsáveis. 

UNANIMIDADE Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 

que tratam de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Prefeitura 

Municipal do Vale do Paraíso, com o escopo de apurar irregularidades 

na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio nº 

15/04/GJ/DEVOP/RO, como tudo dos autos consta. ACORDAM os 

Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, 

Conselheiro PAULO CURI NETO, por UNANIMIDADE de votos, em: 

I – Julgar irregular a presente Tomada de Contas Especial relativa ao 

senhor Charles Luís Pinheiro Gomes (ex-Prefeito do Município de 

Vale do Paraíso) e aos senhores Henrique Antônio Cogo (ex-

Secretário Municipal de Obras), José Reinaldo Pereira Matos, Carlos 

Liberti (Membros da Comissão de Fiscalização) e ao espólio do senhor 

José Carlos Cristino (Presidente da Comissão de Fiscalização), com 

supedâneo no artigo 16, inciso III, alínea "d", da Lei Complementar 

nº 154/1996, em razão da irregularidade com dano ao erário no valor 



total de R$ 35.001,20 (trinta e cinco mil, um real e vinte centavos), 

pela ausência da regular liquidação da despesa em questão e também 

pela inexecução contratual; II - Imputar, com fulcro no artigo 19 da 

Lei Complementar 154/96, ao Senhor Charles Luís Pinheiro Gomes 

(ex-Prefeito do Município de Vale do Paraíso) e aos senhores 

Henrique Antônio Cogo (ex-Secretário Municipal de Obras), José 

Reinaldo Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização) e ao espólio do senhor José Carlos Cristino (Presidente 

da Comissão de Fiscalização) representando pela senhora Neusa 

Cristina de Souza ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a 

partilha de bens, até o limite do patrimônio transferido, o débito no 

valor de R$ 35.001,20 (trinta e cinco mil, um real e vinte centavos), o 

qual, ao ser corrigido monetariamente e acrescido de jutos de mora a 

partir de dezembro de 2004 até dezembro de 2014, corresponde ao 

valor atual de R$ 132.581,64 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e 

oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), por terem realizado 

pagamentos sem a regular liquidação da despesa em decorrência da 

inexecução contratual; III - Aplicar multa individual, com fulcro no 



art. 54 da Lei Complementar nº 154/96, no percentual de 15% (quinze 

por cento) do valor atualizado do débito cominado (sem a incidência 

dos juros de mora), totalizando R$ 9.039,65 (nove mil, trinta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), aos senhores Charles Luís Pinheiro 

Gomes (ex-Prefeito do Município de Vale do Paraíso), Henrique 

Antônio Cogo (ex-Secretário Municipal de Obras), José Reinaldo 

Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização), em decorrência das irregularidades danosas 

detectadas, quais sejam, realização de pagamentos não precedidos da 

regular liquidação da despesa e em decorrência da inexecução 

contratual; IV - Aplicar multa individual, no valor de R$ 1.250,00 (um 

mil, duzentos e cinquenta reais), mínimo legal, com fulcro no artigo 

55, II, da Lei Complementar 154/96, aos Senhores Charles Luís 

Pinheiro Gomes (ex-prefeito do Município de Vale do Paraíso), 

Henrique Antônio Cogo (ex-secretário Municipal de Obras), José 

Reinaldo Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização), pelas falhas formais constatadas na execução do 

Convênio nº 15/04/GJ/DEVOP/RO, quais sejam, não apresentação 



do projeto básico, inexistência de planilha com previsão de 

quantitativos e não exigência da comprovação do recolhimento dos 

encargos previdenciários relativos à execução do contrato; V - 

Advertir que o débito (item II) deverá ser recolhido à conta única do 

tesouro municipal de Vale do Paraíso e as multas (itens III e IV) ao 

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, na 

conta corrente nº 8358-5, agência nº 2757-X do Banco do Brasil, com 

fulcro no artigo 25 da Lei Complementar nº 154/96; VI - Fixar o prazo 

de 15(quinze) dias para o recolhimento do débito e multas cominados, 

contado da notificação dos responsáveis, com fulcro no art. 31, III, "a", 

do Regimento Interno; VII - Autorizar, acaso não verificado o 

recolhimento do débito e multas mencionados acima, a formalização 

dos respectivos títulos executivos e as cobranças judiciais, em 

conformidade com o art. 27, II, da Lei Complementar nº 154/96 c/c o 

art. 36, II, do Regimento Interno, sendo que no débito incidirá a 

correção monetária e os juros de mora (art. 19 da Lei Complementar 

nº 154/96) a partir do fato ilícito (julho de 2011), na multa, apenas a 

correção monetária (artigo 56 da Lei Complementar nº 154/96); VIII 



- Dar ciência desta decisão, via Diário Oficial, aos Senhores Charles 

Luís Pinheiro Gomes (ex-Prefeito do Município de Vale do Paraíso) 

Henrique Antônio Cogo (ex-Secretário Municipal de Obras), José 

Reinaldo Pereira Matos, Carlos Liberti (Membros da Comissão de 

Fiscalização) e representante do espólio do senhor José Carlos 

Cristino (Presidente da Comissão de Fiscalização) senhora Neusa 

Cristina de Souza, ficando registrado que o voto e o parecer do 

Ministério Público de Contas, em seu inteiro teor, encontram-se 

disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Corte 

(www.tce.ro.gov.br); IX - Sobrestar os autos no Departamento da 

Segunda Câmara para o acompanhamento do cumprimento integral 

da decisão; e X - Arquivar os presentes autos, depois de adotadas as 

medidas pertinentes. Participaram da Sessão o Conselheiro PAULO 

CURI NETO (Relator), o Conselheiro WILBER CARLOS DOS 

SANTOS COIMBRA; os ConselheirosSubstitutos DAVI DANTAS DA 

SILVA e ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA; o Conselheiro VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA, Presidente da 2ª Câmara; o Procurador do 

Ministério Público de Contas, ERNESTO TAVARES VICTORIA. o 



Conselheiro Presidente JOSÉ GOMES DE MELO; o Procurador Geral 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, KAZUNARI 

NAKASHIMA.". (Acórdão nº 03/2015) - 2ª CÂMARA). Transitado 

em julgado o r. Acórdão nº 03/2015, originou os Títulos Executivos 

N. 232/2015, 233/2015 e 239/2015, imputando ao Embargante os 

seguintes débitos: "TÍTULO EXECUTIVO N. 232/2015 (...) que o 

Senhor CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, CPF n. 449.785.025-00 

(...) é devedor, solidariamente (...) o valor de R$ 132.581,64 (cento e 

trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro 

centavos), referente ao item II do Acórdão supramencionado, o qual 

foi atualizado monetariamente de 30.12.2014 a 4.5.2015, perfazendo 

um total de R$ 145.067,72 (cento e quarenta e cinco mil, sessenta e 

sete reais e setenta e dois centavos)...". (Certidão de Decisão) 

"TITULO EXECUTIVO N. 233/2015 (...) que o Senhor CHARLES 

LUIS PINHEIRO GOMES, CPF n. 449.785.025- 00 (...) é devedor aos 

Cofres do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia do valor de R$ 9.039,65 (nove mil, 

trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao item III 



do Acórdão supramencionado, o qual atualizado monetariamente de 

23.3.2015 a 4.5.2015, perfazendo um total de R$ 9.359,67 (nove mil, 

trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)...". 

(Certidão de Decisão). "TITULO EXECUTIVO N. 239/2015 (...) que o 

Senhor CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, CPF n. 449.785.025-00 

(...) é devedor aos Cofres do Fundo de Desenvolvimento Institucional 

do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia do valor de R$ 

1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao item IV do 

Acórdão supramencionado, o qual foi atualizado monetariamente de 

23.3.2015 a 4.5.2015, perfazendo um total de R$ 1.294,25 (mil, 

duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)...(Certidão 

de Decisão). Ora, a tomada de contas foi instaurada para apurar 

irregularidades praticadas na execução do Convênio nº 

15/04/GJ/DEVOP/RO, no exercício de 2004, portanto, não poderia 

manter o nome do Embargante, com contas reprovadas, se não 

ordenou qualquer despesa nesse período, nem foi beneficiário delas. 

Vê-se que o julgamento é totalmente ilegal, porque dissociado do 

princípio do devido processo legal, insculpido no art. 5º incisos LIV 



da CF, como se verá adiante e está a produzir o nefasto efeito de 

impedir o legítimo exercício direito de ocupar cargo público, posto 

que seu nome está inserido no rol de pessoas que tem contas julgadas 

irregulares do TCE-RO, bem como ser submetido a imediato processo 

de execução por parte do Embargado. Estas são as razões que fazem 

o Embargante socorrer ao Judiciário, por esta via, a fim de ver 

proclamada a anulação do julgamento consubstanciado no inciso I, 

do r. ACÓRDÃO Nº 03/2015 - 2ª CÂMARA, do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, exarado no processo administrativo nº 

1084/2006. 3. OS MOTIVOS QUE ENSEJAM A NULIDADE DO 

TÍTULO EXECUTIVO Nº 232/2015. a. Inobservância aos princípios 

constitucionais do “devido processo legal” (art. 5º, inciso LIV da CF). 

b. Da falta de atribuição/competência do Tribunal de Contas Estadual 

para julgar contas de prefeitos municipais e de imputar-lhes débitos 

e multas. c. Inobservância do comando do artigo 71, incisos I e II da 

CF e Artigos 29, inc. VXII da Constituição Estadual; art. 1º, 35 “caput” 

e parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 154/96. O 

Tribunal de Contas do Estado, no caso, lamentavelmente, não 



considerou a questão da competência para o julgamento da matéria, 

com a sua natural, peculiar e reconhecida aptidão. É que a 

incompetência do Tribunal de Contas para julgar “contas” do Prefeito 

Municipal tem sustentação na doutrina e na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e em 

remansosa doutrina. Ocorre, que em face do comando constitucional 

insculpido no Art. 71, incisos I e II, o Tribunal não tem competência 

para “julgar” quaisquer contas de Prefeitos Municipais. Mesmo 

contas que se referem à fiscalizações e auditoria de contratos isolados 

da efetiva prestação de contas anual do Município, como é o caso dos 

autos. É regra e orientação do Supremo Tribunal Federal e do c. 

Tribunal Superior Eleitoral, que todos os assuntos, quer com 

apuração isolada das contas ou não, sejam levados a julgamento com 

a Prestação de Contas do Exercício, para que sofram julgamento pelo 

Órgão competente, i.e., o Poder Legislativo, no caso a Câmara 

Municipal do Vale do Paraíso/RO. Ora, a orientação do Supremo 

Tribunal Federal, é colhida em caso análogo ao tratado nestes autos, 

analisado em sede de Recurso Extraordinário nº 132747, de 



07.12.1995, que decidiu: “... não há como o Tribunal de Contas em 

decorrência de exames de contas anuais, submetidas à sua apreciação, 

não a julgamento, a decisão aplicar sanções. É que aplicar sanções é 

decidir punitivamente, julgando como tal, e ao tribunal de contas 

falece competência constitucional de julgar. Em nenhum passo a 

Constituição investiu os Tribunais de Contas do poder de aplicar 

sanções ao Chefe do Poder Executivo. No mesmo sentido o RE. 

129.392 (STF.RDA. 200/105). Trata-se de Recurso interposto por 

Jakson Barreto, então prefeito do município de Aracaju/SE, e que se 

referia à análise de contrato, fato isolado à efetiva prestação de contas 

daquele alcaide. O assunto já mereceu debate no âmbito do Tribunal 

Regional Eleitoral local, onde, em sede de Recurso contra o Registro 

de Candidatura nº 970/208, Classe 16, o TRE afastou a suposta 

inelegibilidade, acatando a tese de incompetência do Tribunal de 

Contas julgar prefeitos, mesmo em contas consideradas isoladas, nos 

termos do r. Acórdão Nº 517/2008, de 27 de agosto de 2008, verbis: 

ACÓRDÃO N. 517 DE 27 DE AGOSTO DE 2008 RECURSO 

ELEITORAL N. 970 – CLASSE 30 (ORIGEM: REGISTRO DE 



CHAPAMAJORITÁRIA – PROCESSOS N. 87 E 88/2008 – 14ª ZE) 

PROCEDÊNCIA: PRESIDENTE MÉDICI – RO RELATOR: JUIZ 

JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL RECORRENTES: PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI E JOSÉ 

RIBEIRO DA SILVA FILHO, CANDIDATO A PREFEITO 

ADVOGADOS: APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE 

MATOS E JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR RECORRENTES: PARTIDO 

POPULAR SOCIALISTA – PPS E RONALDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, CANDIDATO A VICE-PREFEITO ADVOGADA: 

APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS 

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL RECORRIDO: 

JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO, CANDIDATO A PREFEITO 

ADVOGADOS: APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE 

MATOS, JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR EMENTA – Recurso Eleitoral. 

Registro de candidatura. Cerceamento de defesa. Tempestividade. 

Tomada de contas. Contas irregulares. Tribunal de Contas. Prefeito. 



Câmara dos vereadores. Competência. Elegibilidade. Inexiste 

cerceamento de defesa, por ser desnecessário a intimação do pré-

candidato a vice-prefeito, no processo principal. Recurso interposto 

no tríduo legal merece ser conhecido. Apenas a Câmara de Vereadores 

é competente para julgar as contas do Chefe do Executivo Municipal. 

Ausente essa condenação o registro de sua candidatura deve ser 

deferido. – Preliminares rejeitadas. Recursos providos, exceto o 

interposto pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do 

relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, etc. ACORDAM os 

membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos do 

voto do relator, à unanimidade, em rejeitar a preliminares arguidas. 

No mérito, à unanimidade, dar provimento ao recurso de RONALDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA para deferir o pedido de registro sua 

candidatura ao cargo de Vice-Prefeito; por maioria, vencido o Juiz 

Élcio Arruda, dar provimento aos recursos interpostos por pelo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e JOSÉ 

RIBEIRO DA SILVA FILHO para deferir o pedido de registro sua 

candidatura ao cargo de Prefeito, deferindo-se, via de consequência, 



o registro da chapa majoritária da Coligação “UNIDOS PELA 

RECONSTRUÇÃO” (PTB/PP/PSDC/PMDB/PT do B/PPS/PSB); e, 

também por maioria, vencidos os Juízes Élcio Arruda e José Torres 

Ferreira, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério 

Público Eleitoral. Acórdão publicado em sessão. Sala das sessões do 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Acórdão TRE/RO n. 517 de 

27 de agosto de 2008 Recurso Eleitoral n. 970 – Classe 30 Pelos 

importantes posicionamentos, ressaltam-se os votos, verbis: O 

SENHOR JUIZ JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL: MÉRITO VOTO 

O SENHOR JUIZ JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL (Relator): 

Consta dos autos que José Ribeiro da Silva Filho foi prefeito no 

município de Presidente Médici-RO, no período de 2001/2004. Há 

nos autos decisão do Tribunal de Contas do Estado, em tomada de 

contas especial, que lhe imputou débito por acúmulo ilegal de cargo 

público, em descumprimento ao artigo 37, XVI e XVII, da 

Constituição Federal. Vejamos: “Acórdão nº 35/03: [...] I-Julgar 

irregular a Tomada de Contas Especial na forma do artigo 16, III, “c”, 

da Lei Complementar nº 154/96; II- Imputar, na forma do artigo 48, 



II, da Constituição Estadual, aos Senhores José Ribeiro da Silva Filho 

e Valter Dantas da Silva, solidariamente, o débito de R$ 34.395,00 

(trinta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais) por acúmulo 

ilegal de cargo público, descumprindo ao artigo 37, XVI e XVII da 

Constituição Federal; III- Multar em R$ 1.250,00 (um mil, duzentos 

e cinquenta reais), nos termos do artigo 55, II, da Lei Complementar 

nº 154/96, o Senhor José Ribeiro da Silva Filho pela prática de atos 

de gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos, com grave infração à 

norma legal ou regulamentar, que causou prejuízo ao Erário 

Municipal, consoante demonstrado na conclusão do Relatório 

Técnico;[...]”. Acórdão TRE/RO n. 517 de 27 de agosto de 2008 

Recurso Eleitoral n. 970 – Classe 30 Da decisão foi interposto recurso 

de reconsideração ao Acórdão 35/2003, sendo-lhe negado 

provimento, tendo sido ratificados os exatos termos do Acórdão nº 

35/2003-TCER, em 21 de julho de 2005, de acordo com a Decisão nº 

61/2005 (fls. 50-51). O pré-candidato ingressou, ainda, com recurso 

de revisão (fls. 59-77), que não foi conhecido, por não cumprir os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 96 da Lei 



Complementar nº 154/96 e no artigo 96 do Regimento Interno da 

Corte do TCE, conforme decisão n. 37/2008-Pleno (fls. 125-126). 

Ocorre que, apesar da existência dessa tomada de contas especial, as 

contas prestadas anualmente pelo candidato foram aprovadas, 

conforme Decreto Legislativo nº 001/2003, n. 14/2004, n. 001/2005 

e n. 001/2007, pela Câmara Municipal de Presidente Médici, único 

órgão competente para fazê-lo. A decisão de tomadas de contas 

especial não se enquadra no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 

Complementar n. 64/90, não gerando a inelegibilidade do candidato, 

tampouco encontra-se na hipótese prevista no artigo 14, § 9º, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal, ao reformar decisão do TSE que havia entendido que, em 

caso de tomada de contas especial, o Tribunal de Contas emite decisão 

geradora de inelegibilidade, nos termos do Acórdão RE n. 132.747. 

Afirma a Corte Suprema que essa atividade meramente auxiliar não 

pode ser transmudadaem decisória, nem quando se tratar de 

contratos negociais, para o fim de aplicar a lei de inelegibilidade, pois 

o contrário violaria o princípio da igualdade e independência dos 



poderes. No tocante à vida pregressa (por responder ao crime de 

corrupção eleitoral – fls. 81-83), a Suprema Corte posicionou-se no 

sentido de que apenas os candidatos com condenação transitada em 

julgado poderão ser impedidos de concorrer aos pleitos eleitorais. A 

decisão foi dotada de efeito vinculante, nos termos da Lei n. 

9.882/1999. No presente caso, verificou-se que as certidões acostadas 

aos autos (fls. 08- 10), não registram notícia contra o recorrido, de 

condenação criminal ou por ação de improbidade administrativa, 

aplicando-lhe pena de inelegibilidade, com trânsito em julgado. Por 

fim, verifico que o pré-candidato a vice-prefeito RONALDO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, preenche as condições de elegibilidade, encontrando-

se apto a concorrer à disputa eleitoral. NESSAS CONDIÇÕES, à vista 

da fundamentação expendida, conheço dos recursos e dou 

provimento ao recurso de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO e 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, de 

modo a DEFERIR o registro de sua candidatura. Nego provimento ao 

recurso ministerial. Dou provimento ao recurso do vice-prefeito a fim 

de considerá-lo apto a concorrer às eleições. Por fim, com fundamento 



no artigo 48 da Resolução TSE n. 22.717/2008, defiro o registro da 

chapa majoritária da Coligação “UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO”. 

É como voto. O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, também, já 

tornou dominante esse posicionamento, verbis: TSE defere registros 

após reafirmar competência exclusiva de Câmara Municipal para 

apreciar contas de prefeito Os ministros do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) decidiram, por quatro votos a três, que cabe somente 

às Câmaras Municipais o julgamento das contas prestadas pelos 

prefeitos. Num julgamento que tomou boa parte da sessão 

extraordinária da noite desta segunda-feira (22), os ministros do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram, por quatro votos a três, 

que cabe somente às Câmaras Municipais o julgamento das contas 

prestadas pelos prefeitos, tendo como órgão auxiliar o Tribunal de 

Contas do próprio município ou do estado. O presidente do TSE, 

ministro Carlos Ayres Britto, votou no sentido de que o sistema de 

prestação de contas seria misto – submetendo-se a prestação anual 

de contas ao julgamento político dos vereadores e, ao Tribunal de 

Contas, nos casos em que o prefeito atuasse como ordenador de 



despesas. Mas seu posicionamento foi vencido, tendo sido 

acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa e Felix Fischer. Foi 

mantida a atual jurisprudência do TSE segundo a qual a fiscalização 

do município é exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante 

controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer só 

poderá ser rejeitado por maioria qualificada de dois terços dos 

vereadores. A norma está expressa no artigo 71 da Constituição. Mas, 

para a corrente vencida, deveria ser aplicado à esfera municipal o 

disposto no artigo 71 da mesma Constituição, segundo o qual compete 

ao Tribunal de Contas julgar contas dos administradores de dinheiro, 

bens e valores públicos e ainda as contas daqueles que derem causa à 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público. A decisão foi tomada em recursos apresentados por 

dois candidatos a prefeito – José Edivan Félix e Luiz Ademir 

Hessmann, que concorrem nos municípios de Catingueira (PB) e 

Ituporanga (SC), respectivamente. Em gestões anteriores, ambos 

tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, e por isso seus 

registros como candidatos foram indeferidos pelos TREs da Paraíba e 



de Santa Catarina após impugnação do Ministério Público Eleitoral. 

No caso específico do candidato de Catingueiras, o TRE da Paraíba 

declarou a inelegibilidade de José Edvan Félix com base em acórdãos 

do Tribunal de Contas do estado, que imputaram débitos e multas ao 

candidato impugnado por atos de gestão ilegítimos e anti-

econômicos, que caracterizariam irregularidade insanável para efeito 

de deferimento de registro, segundo a Corte regional. Nos recursos ao 

TSE, os dois candidatos alegaram que as Cortes regionais aplicaram 

dispositivos legais e constitucionais em violação a seus direitos, uma 

vez que a competência exclusiva para o julgamento das contas é da 

Câmara Municipal. Os recursos foram acolhidos pelos respectivos 

relatores – ministros Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani – e o 

ministro Carlos Ayres Britto pediu vista dos autos. O julgamento dos 

dois recursos foi concluído hoje, tendo prevalecido o voto dos 

relatores. (Fonte: Site do TSE) Do mesmo modo já se posicionou o e. 

Magistrado Dr. Edenir Sebastião, da h. 2ª Vara da Fazenda Pública, 

em recentes decisões, destacando-se a dos autos de nº 

001.2002.011893-62, verbis: "48. Do exposto, e por tudo nos autos 



coligidos, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no o art. 70, 

incs. I e II, 71, 75 da Constituição Federal e, art.49, incs. I, II, VII, VIII, 

§§ 2o e 3o, todos da Constituição do Estado de Rondônia, para 

considerar contida na qualificação de gestão política do orçamento 

pelo Chefe do Poder Executivo Estadual as irregularidades apontadas 

como fundamento da imputação de multa à Autor - carecendo 

competência ao Tribunal de Contas para o julgamento – reconhecer, 

nesse ponto, nulidade ao Acórdão n. 249/99 no PA n. 4321/97/TCER. 

Resolvo a lide com apreciação do mérito, na forma do art. 269, I, do 

CPC. Mas, resolve a questão de uma vez por todas, a decisão do c. STF, 

que tem a garantia e característica de SÚMULA VINCULANTE. 

Trata-se da recentíssima decisão proferida pelo e. Ministro Celso de 

Mello em sede de RECLAMAÇÃO, na qual deferiu a medida cautelar 

pleiteada e trata de “reclamação, com pedido de medida liminar, na 

qual se sustenta que os atos ora questionados teriam desrespeitado a 

autoridade da decisão que esta suprema corte proferiu, com efeito 

vinculante, nos julgamentos da ADI 849/MT, Rel. Min. SEPULVEDA 

PERTENCE, da ADI 1 779/PE, REL. Min. ILMAR GALVÃO e da ADI 



3715/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES.” (sic) Eis a ementa: 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. LEGITIMAÇÃO 

ATIVA DA PARTE RECLAMANTE. PREFEITO MUNICIPAL. 

CONTAS PÚBLICAS. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA, PARA TAL 

FIM, DA CÂMARA DE VEREADORES. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA 

DO PODER LEGISLATIVO LOCAL QUE SE ESTENDE TANTO ÀS 

CONTAS ANUAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

QUANTO ÀS CONTAS DE GESTÃO (OU REFERENTES À FUNÇÃO 

DE ORDENADOR DE DESPESAS) DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. FUNÇÃO OPINATIVA, EM TAIS 

HIPÓTESES, DO TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO 

SUSCETÍVEL DE REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL (CF, ART. 31, § 2º). SUPREMACIA HIERÁRQUICO-

NORMATIVA DA REGRA CONSTITUCIONAL QUE CONFERE 

PODER DECISÓRIO, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, À 

INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR, SOBRE AS CONTAS DO CHEFE 

DO EXECUTIVO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. No mesmo 

sentido, é a mais moderna orientação jurisprudencial do STF, sobre a 



questão da competência para julgamento das contas de Chefe do 

Poder Executivo. Ao deduzir que o Tribunal de Contas tem 

competência para julgar contas do alcaide Municipal, com base no art. 

71, II, da CF, tomou como paradigma uma decisão isolada do Ministro 

Dias Toffoli, advinda em 2012. Entretanto, como já se frisou, o c. STF 

tem orientação jurisprudencial forte, praticamente pacífica, no 

sentido de que toda e quaisquer espécies de contas de prefeitos 

municipais devem ser “julgadas” pelo Poder Legislativo, ex-vi, todo 

exposto no art. 71, I, da CF. Essa matéria, praticamente se encerra 

com a orientação dos e. Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, 

que figuram como relatores das Reclamações 10445 e 10616, 

respectivamente, as quais pelo valor jurídico e total pertinência à 

matéria aqui deduzida, merecem transcrição. A decisão do e. Ministro 

Celso de Mello, proferida na Reclamação 10445/STF, tem a seguinte 

ementa (cópia da decisão em anexo): “EMENTA: RECLAMAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. LEGITIMAÇÃO ATIVA DA PARTE 

RECLAMANTE. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS PÚBLICAS. 

JULGAMENTO. COMPETÊNCIA, PARA TAL FIM, DA CÂMARA DE 



VEREADORES. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER 

LEGISLATIVO LOCAL QUE SE ESTENDE TANTO ÀS CONTAS 

ANUAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO QUANTO ÀS 

CONTAS DE GESTÃO (OU REFERENTES À FUNÇÃO DE 

ORDENADOR DE DESPESAS) DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. FUNÇÃO OPINATIVA, EM TAIS HIPÓTESES, DO 

TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO SUSCETÍVEL DE 

REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CF, ART. 31, 

§ 2º). SUPREMACIA HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA REGRA 

CONSTITUCIONAL QUE CONFERE PODER DECISÓRIO, EM 

SEDE DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, À INSTITUIÇÃO 

PARLAMENTAR, SOBRE AS CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. ” No mesmo sentido, a orientação 

do e. Ministro Gilmar Mendes, na Reclamação 10616/STF, verbis: 

DECISÃO: Antônio Pinheiro Granja, ex-Prefeito do Município de 

Jaguaribara-CE, ajuíza a presente reclamação, com pedido de 

liminar, contra ato do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Ceará (TCM/CE). Em síntese, alega o reclamante que a decisão do 



Tribunal de Contas dos Municípios no Processo n° 3.556/97 (Acórdão 

n° 2306/2003), ao julgar as contas anuais do Chefe do Poder 

Executivo do Município de Jaguaribara-CE, referentes ao exercício de 

1996, período em que exerceu o cargo de Prefeito, teria violado a 

autoridade dos acórdãos proferidos por esta Corte nas Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade n°s 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. A tese é 

a de que, conforme as referidas decisões do Supremo Tribunal 

Federal, o Tribunal de Contas dos Municípios, o qual deve observar o 

modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União 

conformado pelas normas constitucionais dos artigos 71 a 75 da 

Constituição da República, não tem atribuição de julgar as contas 

prestadas pelo Chefe do Poder Executivo local, mas apenas de emitir 

parecer prévio a ser enviado à Câmara Municipal, órgão competente 

para efetivamente exercer o julgamento das contas. A urgência da 

pretensão cautelar estaria no fato de que, nos termos do art. 1º, I, “g”, 

da Lei Complementar n° 64/90 (Lei das Inelegibilidades), na redação 

que lhe conferiu a Lei Complementar n° 135/2010, o reclamante 

poderá ficar inelegível para as próximas eleições. Informa, assim, que 



teve seu nome inscrito na lista de inelegíveis enviada pelo TCM/CE à 

Justiça Eleitoral e que, atualmente, seu registro de candidatura está 

impugnado perante o Tribunal Regional Eleitoral. Decido. Estão 

presentes os pressupostos legais para a concessão do pedido de 

medida liminar. Conforme relatado na petição inicial, e demonstrado 

pelos documentos que a acompanham, o ato impugnado diz respeito 

ao julgamento, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Ceará, de processo de prestação de contas anuais (Processo n° 

3.556/97, Acórdão n° 2306/2003) pelo Chefe do Poder Executivo do 

Município de Jaguaribara-CE. A respeito desse tema, ressalto o 

entendimento que deixei consignado no julgamento do ADI-MC n° 

3.715 (DJ 25.8.2006), no sentido de que a Constituição Federal é clara 

ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que 

conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas 

da União são de observância compulsória pelas Constituições dos 

Estados-membros. Nesse sentido, este Tribunal tem considerado que 

“os Estados-membros estão sujeitos, na organização e composição 

dos seus Tribunais de Contas, a um modelo jurídico heterônomo 



estabelecido pela própria Carta Federal, que lhes restringe o exercício 

e a extensão do poder constituinte decorrente de que se acham 

investidos”. Assim, “a norma consubstanciada no art. 75 do texto 

constitucional torna, necessariamente, extensíveis aos 

Estadosmembros as regras nele fixadas” (ADIMC n° 892-RS, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJ 7.11.1997; ADI nº 2.959-MG, Min. Rel. Eros 

Grau, DJ 11.11.2005; ADI nº 3361-MG, Min. Rel. Eros Grau, DJ 

11.11.2005; ADI nº 397-SP, Min. Rel. Eros Grau, DJ 09.12.2005; ADI 

nº 2.208-DF, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJ 25.06.2004; ADI nº 134-

RS, Min. Rel. Maurício Corrêa, DJ 03.09.2004; ADI nº 1.632-DF, 

Min. Rel. Sydney Sanches, DJ 28.06.2002; ADI nº 892-RS, Min. Rel. 

Sepúlveda Pertence, DJ 26.04.2002; ADI-MC nº 2.502-DF, Min. Rel. 

Sydney Sanches, DJ 14.12.2001; ADI-MC nº 2.117-DF, Min. Rel. 

Maurício Corrêa, DJ 07.11.2003; ADI-MC nº 1.957- AP, Min. Rel. Néri 

da Silveira, DJ 11.06.1999). Dessa forma, esta Corte também tem 

entendido que, no contexto do art. 75 da Constituição Federal, dentre 

as normas constitucionais de observância obrigatória pelos 

Estadosmembros incluem-se as atinentes às competências 



institucionais do Tribunal de Contas da União (ADI n° 849-8/MT, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 23.4.1999). No âmbito das 

competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo 

Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre: 1) a 

competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas 

prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no 

art. 71, inciso I, CF/88; 2) a competência para julgar as contas dos 

demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso II, 

CF/88 (ADI n° 1.779-1/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.9.2001; ADI 

n° 1.140-5/RR, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 26.9.2003; ADI n° 849- 

8/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 23.4.1999). No primeiro 

caso, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer 

prévio, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A 

competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso 

Nacional, por força do art. 49, inciso IX, da Constituição. Na segunda 

hipótese, a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal 

de Contas é de julgamento das contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 



direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio, ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário (art. 71, II, CF/88). Esses entendimentos foram 

corroborados em recente decisão proferida pelo Ministro Celso de 

Mello em caso praticamente idêntico ao versado na presente 

reclamação (RCL n° 10.445, Rel. Min. Celso de Mello, julg. em 

12.8.2010), nos seguintes termos: “Impende verificar, agora, se a 

situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, 

hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo 

Tribunal Federal, proferidas, com eficácia vinculante, em sede de 

fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigmas de 

confronto. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos na 

presente sede reclamatória parecem evidenciar o alegado desrespeito 

à autoridade das decisões que esta Suprema Corte proferiu nos 

julgamentos da ADI 849/MT e da ADI 3.175/TO, revelando-se 

suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão 

cautelar deduzida pelo reclamante. É que, no caso ora em exame, 



trata-se de hipótese que deve ser interpretada, no que concerne aos 

Chefes do Poder Executivo da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, em consonância com quanto 

dispõem os arts. 71, inciso I, 75, “caput”, e 31 e seus parágrafos 1º e 

2º, todos da Carta Política. Esses preceitos constitucionais permitem 

definir, como órgão competente para apreciar as contas públicas do 

Presidente da República, dos Governadores e dos Prefeitos 

Municipais, o Poder Legislativo, a quem foi deferida a atribuição de 

efetuar, com o auxílio opinativo do Tribunal de Contas 

correspondente, o controle externo em matéria financeira e 

orçamentária. As contas públicas dos Chefes do Executivo devem 

sofrer o julgamento - final e definitivo - da instituição parlamentar, 

cuja atuação, no plano do controle externo da legalidade e 

regularidade da atividade financeira do Presidente da República, dos 

Governadores e dos Prefeitos Municipais, é desempenhada com a 

intervenção “ad coadjuvandum” do Tribunal de Contas. A apreciação 

das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo - que é a 

expressão visível da unidade institucional desse órgão da soberania 



do Estado - constitui prerrogativa intransferível do Legislativo, que 

não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas, no desempenho 

dessa magna competência, que possui extração nitidamente 

constitucional. A regra de competência inscrita no art. 71, inciso II, da 

Carta Política - que submete ao julgamento desse importante órgão 

auxiliar do Poder Legislativo as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 

direta e indireta - não legitima a atuação exclusiva do Tribunal de 

Contas, quando se tratar de apreciação das contas do Chefe do 

Executivo, pois, em tal hipótese, terá plena incidência a norma 

especial consubstanciada no inciso I desse mesmo preceito 

constitucional. Há, pois, uma dualidade de regimes jurídicos a que os 

agentes públicos estão sujeitos no procedimento de prestação e 

julgamento de suas contas. Essa diversidade de tratamento jurídico, 

estipulada “ratione muneris” pelo ordenamento constitucional, põe 

em relevo a condição políticoadministrativa do Chefe do Poder 

Executivo. O eminente Ministro MARCO AURÉLIO, em passagem 

expressiva de seu douto voto proferido no julgamento do RE 



132.747/DF, do qual foi Relator, assinalou, com inteira propriedade, 

essa dualidade de situações, dando adequada interpretação às normas 

inscritas nos incisos I e II do art. 71 da Constituição Federal: “Nota-

se, mediante leitura dos incisos I e II do artigo 71 em comento, a 

existência de tratamento diferenciado, consideradas as contas do 

Chefe do Poder Executivo da União e dos administradores em geral. 

Dá-se, sob tal ângulo, nítida dualidade de competência, ante a atuação 

do Tribunal de Contas. Este aprecia as contas prestadas pelo 

Presidente da República e, em relação a elas, limita-se a exarar 

parecer, não chegando, portanto, a emitir julgamento. Já em relação 

às contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 

as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Federal, e às contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo para o erário, a atuação 

do Tribunal de Contas não se faz apenas no campo opinativo. 

Extravasa-o, para alcançar o do julgamento. Isto está evidenciado não 

só pelo emprego, nos dois incisos, de verbos distintos - apreciar e 



julgar - como também pelo desdobramento da matéria, explicitando-

se, quanto às contas do Presidente da República, que o exame se faz 

‘mediante parecer prévio’ a ser emitido, como exsurge com clareza 

solar, pelo Tribunal de Contas. (...) O Presidente da República, os 

Governadores e os Prefeitos igualam-se no que se mostram 

merecedores do ‘status’ de Chefes de Poder. A amplitude maior ou 

menor das respectivas áreas de atuação não é de molde ao agasalho 

de qualquer distinção quanto ao Órgão competente para julgar as 

contas que devem prestar, sendo certa a existência de Poderes 

Legislativos específicos. A dualidade de tratamento, considerados os 

Chefes dos Poderes Executivos e os administradores em geral, a par 

de atender a aspecto prático, evitando a sobrecarga do Legislativo, 

observa a importância política dos cargos ocupados, jungindo o 

exercício do crivo em relação às contas dos Chefes dos Executivos 

Federal, Estaduais e Municipais à atuação não de simples órgão 

administrativo, mas de outro Poder - o Legislativo.” (grifei) Órgão 

competente, portanto, para apreciar as contas prestadas pelo Chefe 

do Poder Executivo, somente pode ser, em nosso sistema de direito 



constitucional positivo, no que se refere ao Presidente da República, 

aos Governadores e aos Prefeitos Municipais, o Poder Legislativo, a 

quem incumbe exercer, com o auxílio meramente técnico-jurídico do 

Tribunal de Contas, o controle externo pertinente à fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das 

pessoas estatais e das entidades administrativas. Somente à Câmara 

de Vereadores - e não ao Tribunal de Contas - assiste a indelegável 

prerrogativa de apreciar, mediante parecer prévio daquele órgão 

técnico, as contas prestadas pelo Prefeito Municipal, condição que 

ostentou a parte ora reclamante. Não se subsume, em consequência, 

à noção constitucional de julgamento das contas públicas, o 

pronunciamento técnico-administrativo do Tribunal de Contas, 

quanto a contratos e a outros atos de caráter negocial celebrados pelo 

Chefe do Poder Executivo. Esse procedimento do Tribunal de Contas, 

referente à análise individualizada de determinadas operações 

negociais efetuadas pelo Chefe do Poder Executivo, tem o claro 

sentido de instruir o exame oportuno, pelo próprio Poder Legislativo 

- e exclusivamente por este -, das contas anuais submetidas à sua 



exclusiva apreciação. Não tem sido diversa a orientação 

jurisprudencial adotada pelo E. Tribunal Superior Eleitoral, cuja 

sucessivas decisões sobre o tema ora análise ajustam-se a esse 

entendimento, afastando, por isso mesmo, para efeito de incidência 

da regra de competência inscrita no art. 71, inciso I, c/c os arts. 31, § 

2º, e 75, todos da Constituição da República, a pretendida distinção 

entre contas relativas ao exercício financeiro e contas de gestão ou 

referentes à atividade de ordenador de despesas, como se vê de 

expressivos acórdãos emanados daquela Alta Corte Eleitoral: 

“Registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da Lei 

Complementar nº 64/90. Competência. 1. A competência para o 

julgamento das contas de prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao 

Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica tanto 

às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas anualmente pelo 

Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de gestão ou atinentes à 

função de ordenador de despesas. 2. Não há falar em rejeição de 

contas de prefeito por mero decurso de prazo para sua apreciação pela 

Câmara Municipal, porquanto constitui esse Poder Legislativo o 



órgão competente para esse julgamento, sendo indispensável o seu 

efetivo pronunciamento. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (REspe n. 33.747-AgR/BA, Rel. Min. ARNALDO 

VERSIANI – grifei) “Registro de candidatura. Inelegibilidade. Art. 1º, 

I, g, da Lei Complementar nº 64/90. Competência. - A competência 

para o julgamento das contas do prefeito é da Câmara Municipal, 

cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se 

aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas 

anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de 

gestão ou atinentes à função de ordenador de despesas. Recurso 

especial provido.” (REspe n. 29.117/SC, Rel. Min. ARNALDO 

VERSIANI - grifei) “CONTAS - PREFEITO - REJEIÇÃO - DECURSO 

DE PRAZO. Consoante dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, 

descabe endossar rejeição de contas considerado o decurso de prazo 

para a Câmara Municipal exercer crivo tendo em conta parecer, até 

então simples parecer, do Tribunal de Contas.” (RO n. 1.247/GO, Rel. 

Min. MARCO AURÉLIO – grifei). Sendo assim, em face das razões 

expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida 



cautelar, em ordem a suspender “os efeitos da decisão administrativa 

prolatada pelo TCM/CE, PROC. Nº. 16498/09, consubstanciada no 

ACÓRDÃO DE Nº. 1480/10, até o julgamento final da presente 

demanda” (grifei).” A decisão do Ministro Celso de Mello está 

resumida na seguinte ementa: “EMENTA: RECLAMAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. LEGITIMAÇÃO ATIVA DA PARTE 

RECLAMANTE. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS PÚBLICAS. 

JULGAMENTO. COMPETÊNCIA, PARA TAL FIM, DA CÂMARA DE 

VEREADORES. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER 

LEGISLATIVO LOCAL QUE SE ESTENDE TANTO ÀS CONTAS 

ANUAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO QUANTO ÀS 

CONTAS DE GESTÃO (OU REFERENTES À FUNÇÃO DE 

ORDENADOR DE DESPESAS) DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. FUNÇÃO OPINATIVA, EM TAIS HIPÓTESES, DO 

TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO SUSCETÍVEL DE 

REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CF, ART. 31, 

§ 2º). SUPREMACIA HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA REGRA 

CONSTITUCIONAL QUE CONFERE PODER DECISÓRIO, EM 



SEDE DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, À INSTITUIÇÃO 

PARLAMENTAR, SOBRE AS CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.” Tais fundamentos são suficientes 

para a concessão da medida cautelar. Assim, com essas breves 

considerações, em juízo sumário de análise preliminar do processo, 

defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da 

decisão proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Ceará no Processo n° 3.556/97, Acórdão n° 2.306/2003. 

Comunique-se, com urgência. Publiquese. Requisitem-se 

informações ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Ceará. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 13 de setembro de 2010. Ministro GILMAR MENDES 

Relator Documento assinado digitalmente (Rcl 10616 MC, Relator(a): 

Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/09/2010, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 16/09/2010 PUBLIC 

17/09/2010) Esta decisão, sofreu agravo regimental sendo mantida, 

com ementa do seguinte teor publicada no DJE 08/10/2014 - ATA Nº 

145/2014. DJE nº 196, divulgado em 07/10/2014, verbis: AG.REG. 



NA RECLAMAÇÃO 10.616 CEARÁ RELATOR :MIN. GILMAR 

MENDES AGTE.(S) :TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 

DO ESTADO DO CEARÁ ADV.(A/S) :BRUNO CAMINHA SCARANO 

AGDO.(A/S) :ANTONIO PINHEIRO GRANJA ADV.(A/S) :JOÃO 

MARCELO LIMA PEDROSA E OUTRO(A/S) INTDO.(A/S) :ESTADO 

DO CEARÁ PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 

DO CEARÁ INTDO.(A/S) :MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA Agravo 

regimental em reclamação. 2. Prefeito do Município de 

Jaguaribara/CE. 3. Cabe ao Tribunal de Contas a apreciação, 

mediante parecer prévio, das contas prestadas pelo Chefe do Poder 

Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder 

Legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda 

Turma, sob a presidência do ministro Teori Zavascki, na 

conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do 

voto do Relator. Brasília, 9 de setembro de 2014. Ministro GILMAR 



MENDES Relator Esta orientação jurisprudencial, vem garantida por 

decisões recentíssimas, no mesmo sentido, destacando-se a título de 

exemplo, verbis: Rcl 10493 AgR PROCESSO ELETRÔNICO, JULG-

09-09-2014, UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES, N.PÁG-

006, DJe-222 DIVULG 11-11- 2014, PUBLIC 12-11-2014 Rcl 14381 

AgR PROCESSO ELETRÔNICO, JULG-09-09-2014, UF-CE 

TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES, N.PÁG-006, DJe-222, 

DIVULG 11-11- 2014, PUBLIC 12-11-2014 Rcl 13917 AgR PROCESSO 

ELETRÔNICO, JULG-09-09-2014, UF-CE TURMA-02, MIN-

GILMAR MENDES, N.PÁG-005, DJe-216, DIVULG 03-11- 2014, 

PUBLIC 04-11-2014. Rcl 14561 AgR PROCESSO ELETRÔNICO, 

JULG-09-09-2014, UF-CE TURMA-02, MIN-GILMAR MENDES, 

N.PÁG-005, DJe-214, DIVULG 30-10- 2014, PUBLIC 31-10-2014. 

AgR PROCESSO ELETRÔNICO, JULG-09-09-2014, UF-CE 

TURMA-02, MIN-GILMAR MENDES, N.PÁG-006, DJe-213, 

DIVULG 29-10- 2014, PUBLIC 30-10-2014. Rcl 14015 AgR 

PROCESSO ELETRÔNICO, JULG-09-09-2014, UF-CE TURMA-02, 

MIN-GILMAR MENDES, N.PÁG-006, DJe-200, DIVULG 13-10- 



2014, PUBLIC 14-10-2014. Dessa forma, Excelência não há qualquer 

dificuldade em se decretar a nulidade do Título Executivo nº 

232/2015, face à falta de atribuição/competência do Órgão que o 

expediu. É evidente a incompetência do Tribunal de Contas do Estado 

para proferir julgamento quanto à matéria, cuja nulidade se reclama 

e se espera ver proclamada ao final. IV. DA SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO Devido à possibilidade de constrição de bens do 

embargante postula-se a suspensão da execução nº 0004434-

12.2015.8.22.0004, na comarca de Ouro Preto do Oeste/RO. O 

periculum in mora reflete no fato de seu patrimônio encontrar sob 

ataque gerando instabilidade social e econômica motivadas pelas 

ações executivas a serem propostas pelo ente municipal. Mas não é só. 

O Embargante exerce o cargo de provimento em comissão junto à 

Assembleia Legislativa do Estado, lotado no Gabinete do Deputado 

Estadual Laerte Gomes (PEN), razão pela qual a notícia do trânsito 

em julgado da decisão administrativa já provocou dano considerável 

ao Embargante, posto que está prestes a ser exonerado do cargo que 

honrosamente ocupa. Some-se que eventual exoneração atingirá o 



Embargante e sua família, posto que sua única fonte de renda 

atualmente, meio de subsistência legítimo. Assim, há o fundado 

receio de que a muito provável procedência da ação originária revele-

se parcialmente inócuo, pois já se terá consumado prejuízo 

irreparável, consistente no enorme e desgastante transtorno aos 

direitos de cidadania do Agravante, conquanto o lapso temporal para 

o seu processamento e julgamento excede os prazos para 

recomposição de sua vida familiar. Na lição de Marcelo Lima Guerra, 

“o periculum in mora consiste no risco iminente de ocorrerem 

determinadas circunstâncias que, uma vez verificadas, impediriam a 

prestação efetiva de tutela jurisdicional com determinado conteúdo” 

Demonstrado, portanto, a altíssima probabilidade de procedência 

desses Embargos, com o reconhecimento da ilegalidade da decisão do 

c. Tribunal de Contas é evidente que a eficácia da jurisdição a ser 

prestada pelo Poder Judiciário estará, a cada dia que se passa, um 

pouco mais comprometida, porquanto jamais se reparará o desgaste 

ao pleno exercício de sua cidadania. O Código de Processo Civil é claro 

ao disciplinar a suspensão da execução, verbis: Art. 739-A. Os 



embargos do executado não terão efeito suspensivo. (Incluído pela Lei 

nº 11.382, de 2006). § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. (Incluído pela Lei nº 11.382, 

de 2006). A prova do alegado é inequívoca face os documentos 

acostados, o que atesta a verossimilhança e o bom direito a alicerçar 

o pedido, tanto que junta integralmente os documentos acostados na 

inicial. In casu, o Embargante já apresentou bens para penhora, 

conforme abaixo: Imóvel Urbano Lote 149 (Cento e quarenta e nove); 

Quadra nº 04 e Setor nº 04, área total de 173,20 m² (cento e setenta 

e três metros e vinte centímetros quadrados), devidamente registrado 

no registro de imóveis na Avenida Paraíso do município de Vale do 

Paraíso/RO; Valor Médio Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) Imóvel Urbano Lote 191 (Cento e noventa e um); Quadra nº 04 

e Setor nº 04, área total de 120,83 m² (cento e vinte metros e oitenta 



e três centímetros quadrados), devidamente registrado no registro de 

imóveis do município de Vale do Paraíso/RO; Valor Médio Estimado: 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais) Somados os valores dos bens 

imóveis indicados à penhora resulta o montante de R$ 160.000,000 

(cento e sessenta mil reais). Tais bens, portanto, são suficientes para 

assegurar o que pleiteado pelo Exequente/Embargado. A concessão 

da suspensão na forma requerida é medida que se impõe, posto restar 

demonstrada a nulidade do Título Executivo nº 232/2015, do r. 

acórdão nº 03/2015/TCE-RO, exarado no processo nº 1084/2006, 

que dá sustentação à execução ora guerreada. Os requisitos de 

concessão de suspensão da execução, tem-se exuberantemente 

demonstrados. O “fumus boni iuris", refletido na falta de competência 

do Tribunal de Contas do Estado, para o julgamento do processo em 

questão, cerceando o seu direito de ter contra si o “devido processo 

legal” caracterizasse muito mais do que uma reles fumaça do bom 

direito, mas, sobretudo, um dos Direitos Fundamentais do Cidadão 

que foi ferido mortalmente. Diante da fundamentação apresentada, 

constata-se que o ato atacado feriu o princípio a legalidade, o que já 



nulifica o título executivo desde o nascedouro. É cristalina a lesão ao 

direito do Embargante, qual seja, o de ver o processo administrativo 

que trata de direito seu, se ver processar de acordo com as regras do 

devido processo legal, garantias insculpidas na Magna Carta. Tal 

lesão, evidenciada desde o seu nascedouro, reclama a incontinenti 

intervenção do Poder Judiciário, que exercendo o controle 

jurisdicional dos atos administrativos, no que se refere ao seu 

conformismo com os preceitos legais e constitucionais, deve, a bem 

da justiça, declarar nulo o Título Executivo nº 232/2015, posto que 

não foi amparado no devido processo legal, nos termos acima 

articulados. 4. DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer-se a Vossa 

Excelência: a) seja decretada a suspensão da execução nº 0004434-

12.2015.8.22.0004; b) a intimação do embargado para que seja 

ouvido no prazo de 15 dias (art. 740 do CPC); c) ao final, a total 

procedência destes embargos para declarar a nulidade do Título 

Executivo nº 232/2015, condenando o embargado ao pagamento das 

custas processuais e honorários de sucumbência em 20% do valor da 

causa, com limite mínimo previsto na Tabela de Honorários da 



OAB/RO; d) o diferimento do recolhimento das custas processuais 

devido ao alto valor destas. Protesta provar todos os fatos alegados 

por todos os meios admitidos em direito. Dá-se a causa valor de R$ 

153.771,78 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e um 

reais, setenta e oito centavos). Nestes termos, P. deferimento. Porto 

Velho/RO, 27 de novembro de 2015. JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR 

OAB/RO Nº 1370 CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA OAB/RO 

Nº 3593 HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA OAB/RO Nº 6.792 

DOCUMENTOS EM ANEXO DOC. 01 – Procuração DOC. 02 – 

Certidão de encaminhamento dos títulos executivos do TCE/RO DOC. 

03 – A íntegra do processo administrativo nº 1084/2006 DOC. 04 – 

O ACÓRDÃO Nº 03/2015 - 2ª CÂMARA, do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, exarado no processo administrativo nº 

1084/2006.  

 

Ao receber a peça de em embargo do devedor Charles Luís Pinheiro 

Gomes aos cofres da Prefeitura do Vale do Paraíso, o qual é seu gestor, 



o magistrado proferiu despacho da seguinte forma: ““Para que seja 

possível atribuir efeito suspensivo aos embargos, o 

embargante deverá comprovar a propriedade dos bens 

descritos na inicial. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 10 

(dez) dias”.  No dia 27/11/2015, o prefeito peticionou nos autos 

indicando os seus bens para serem penhorados, a saber: “Vem 

requerer a juntada da certidão de loteamento que consta que o imóvel 

denominado Lote 191, desmembrado em dois Lotes 149 e 191 

(conforme documentos, da Quadra 04 do Setor 04, Vale do Paraíso-

RO, com a área de 294,00 m2 (duzentos e noventa e quatro metros 

quadrados), medindo 24,01 m na frente; 05,54 m nos fundos; 27,12 m 

no lado direito e 20,00 m no lado esquerdo, não possui matrícula 

própria, sendo, porém integrante do processo de loteamento 

registrado em nome do Município de Vale do Paraíso, em anexo. 

Outrossim, reitera o pedido da inicial para concessão da suspensão da 

execução, nos termos do art. 739-A, §1º do CPC, ante a nulidade do 

Título Executivo nº 232/2015, do r. acórdão nº 03/2015/TCE-RO, 



exarado no processo nº 1084/2006, que dá sustentação à execução 

ora guerreada”.  

 

MUNICÍPIO DO VALE DO PARAÍSO APRESENTA 

IMPUGNAÇÃO À AÇÃO DE EMBARGOS DO PREFEITO QUE 

É DEVEDOR DE ENTEN FAZENDÁRIO DO QUAL É CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO 

 

 

No dia 26/04/2016, o Município do Vale do Paraíso apresentou peça 

de impugnação quanto â ação de embargo proposta pelo devedor 

Charles Luís Pinheiro Gomes, afirmando o seguinte: “O Município de 

Vale do Paraíso, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

63.786.990/0001, com sede na Av. Paraíso, 2601,  representado por 

sua Procuradora Jurídica Municipal, vem respeitosamente perante 

Vossa Excelência apresentar impugnação aos embargos, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir expostos. Preliminarmente, a 



Embargada quer salientar que os Embargos são visivelmente 

protelatórios, uma vez que a petição inicial é de difícil compreensão, 

sem qualquer lógica e fundamento jurídico, não decorrendo um 

pedido possível. Diante disso, requer sejam os Embargos extintos sem 

julgamento do mérito, indeferindo-se a exordial por inépcia. Ainda, 

os Embargos não versam sobre nenhuma das matérias do artigo 917 

do CPC, pelo que devem também ser extintos sem julgamento do 

mérito. No mérito, totalmente improcedentes os Embargos, já que 

desprovidos de fundamentos fáticos e jurídicos capazes de afastar a 

eficácia da sentença exeqüenda. O embargante confirma que o cargo 

de Prefeito do Município de 

Vale do  Paraíso,  entre  2001  a  2004,  sendo  que  permaneceu  no  

cargo, em seu primeiro mandado, até o dia 31/12/2004. 

Depois,  foi   eleito   prefeito   novamente,   exercendo   o mandado 

entre 2009 a 2012. Afirma que 

o   Tribunal   de   Contas   do   Estado   de   Rondônia, instaurou o 

processo administrativo nº 1084/2006, que trata de “Tomada de 

Contasspecial”,  instaurada   para   apurar   fatos   ocorridos   no   exe



rcício   de   2004   (doc.   02   – acórdão 03/2015/ - 2ª Câmara) na 

íntegra. O   julgamento   culminou   por     “Julgar   irregular   a 

Tomada   de   Contas   Especial”,  nos   termos   do     artigo   16,   inc. 

  III,  alínea   “d”,   da   Lei Complementar Estadual nº 154/1996 

(Inciso I) aplicando responsabilização solidária por débito no valor 

de  R$ 35.001,20 (trinta e cinco mil, um real e vinte centavos), (inciso 

II)  e multas individuais, com fulcro no art. 54, no valor de R$ 

9.039,65, (nove mil, trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) 

(inciso III) e do art. 55, II, 

ambos  da   Lei   Complementar   154/1996,   no   valor   de   R$   1.25

0,00   (um   mil,   duzentos   e cinquenta reais)  (inciso IV). Aduz que 

não compete ao Tribunal de Contas do Estado julgar “contas” do 

Prefeito Municipal afirmando ter sustentação na doutrina e na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior 

Eleitoral e em remansosa doutrina. A respeito da realização de 

Tomada de Contas Especial, o Tribunal de Contas regulamentou a 

realização do mesmo conforme disposto na Instrução Normativa n° º 

21/TCE-RO-2007. A instauração da Tomada de Contas especial se dá 



conforme disposto no art 1° da Instrução Normativa acima citada: Art. 

1º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação 

da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município, da 

ocorrência de desfalque, pagamento indevido ou desvio de dinheiros, 

bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à 

instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis e quantificação do dano. Após 

instaurada o órgão deve comunicar o Tribunal de Contas conforme 

disposto no art 2° da Instrução Normativa: Art. 2º O ato de 

instauração da Tomada de Contas Especial deve ser comunicado ao 

Tribunal de Contas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com as seguintes 

informações: I – número do processo da Tomada de Contas Especial; 

II – data da ocorrência do fato e/ou do seu conhecimento; III – 

descrição clara do objeto da apuração; IV – valor real ou estimado do 

prejuízo; V – membros designados para a comissão apuradora. A 



comissão de Tomada de Contas Especial deve ser composta de 

servidores efetivos estranhos ao setor onde ocorreu o fato motivador, 

podendo a escolha, excepcionalmente, recair em servidores efetivos 

de outros órgãos e entidades da Administração Pública. Cabe à 

comissão de Tomada de Contas Especial promover todos os atos 

necessários ao bom andamento dos trabalhos, sobretudo: I - levantar 

ou fazer levantar o valor do prejuízo; II - tomar depoimentos a termo, 

promovendo as apurações necessárias; III - coligir as provas 

necessárias à comprovação dos fatos, bem como realizar diligência no 

sentido de reunir os elementos de convicção indispensáveis à 

atribuição de responsabilidade; IV - expedir aviso ao responsável, no 

sentido de verificar o interesse deste em ressarcir os prejuízos 

apurados; V - apresentar relatório conclusivo sobre as contas, 

devidamente fundamentado; Conforme dispositivos constantes na 

Instrução Normativa do Tribunal de Contas podemos observar que a 

realização da tomada de contas especial é feita através de nomeação 

de Comissão composta por servidores efetivos que devem apurar os 

fatos, quantificar o dano e informar os interessados no sentido de 



verificar o interesse em reparar o dano. O art 12 da Instrução 

normativa estabelece o seguinte: Art. 12. O dirigente máximo do órgão 

ou entidade deve encaminhar o processo de Tomada de Contas 

Especial ao Tribunal de Contas no prazo de 10 (dez) dias, contados de 

sua conclusão, com o pronunciamento a que se refere o art. 4º, XVI. 

Sendo assim, foram observados os dispositivos legais a respeito de 

tomada de Contas Especial, com apuração do dano e envio ao 

Tribunal de Contas que após análise enviou ao Município o Título 

Executivo para providências quanto à execução do mesmo, sob pena 

dos Procuradores Jurídicos responderem solidariamente caso não o 

fizessem. Assim, foram cumpridas as exigências legais para realização 

da Tomada de Contas, bem como a execução do débito, não havendo 

em que se falar em nulidade. O entendimento do STF é no sentido de 

que os Tribunais de Contas têm competência para julgar e aplicar, em 

caso de ilegalidades de despesas ou irregularidades de contas, as 

sanções previstas em lei. Comprovado o pagamento de despesas 

públicas irregulares, configura-se a ocorrência de danos à Fazenda 

Pública. Diante do exposto, se antes não tiver sido extinto o processo 



sem julgamento do mérito, requer a Embargada sejam julgados 

totalmente improcedentes os presentes Embargos à Execução, 

condenando-se a Embargante nas custas, despesas e honorários 

advocatícios que pede sejam fixados na base de 20% do valor da 

execução, e ainda multa por litigância de má-fé. Requer provar o 

alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, 

especialmente prova documental, testemunhal, pericial, depoimento 

pessoal etc”, disse o credor Município do Vale do Paraíso quanto à 

dívida de Charles Luís Pinheiro Gomes ao erário fazendário.  

  

JUIZ REJEITA OS EMBARGOS PROPOSTOS PELO 

DEVEDOR CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES 

 

No dia 31/05/2016, o juízo da causa, ao analisar o os embargos 

propostos e a impugnação feita pelo município, assim decidiu: “o 

contestar a ação o requerido arguiu preliminar de inépcia da inicial, 

sob o argumento de que a petição inicial é de difícil compreensão, sem 



qualquer lógica e fundamento jurídico, dela não decorrendo um 

pedido possível e de que os embargos não versam sobre quaisquer das 

matérias elencadas no art. 917 do CPC, pelo que, passo a analisá-la. A 

inicial não é inepta. Há pedido determinado e causa de pedir, 

inexistem pleitos incompatíveis e da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. A documentação é hábil a suportar a 

pretensão ali contida. Também não subsiste o argumento lançado 

pelo embargado de que os embargos não versam sobre nenhuma 

matéria do art. 917 do CPC, uma vez que a pretensão do requerente 

consiste em reconhecer-se a inexequibilidade do título que se executa, 

ao argumento de que padece de vício de nulidade e essa matéria é 

efetivamente uma das elencadas no supracitado dispositivo legal 

como passível de arguição por meio de embargos à execução. Não 

fosse por isso, os embargos também encontrariam amparo no inciso 

VI do mesmo artigo. Deste modo, rejeito as preliminares arguida pelo 

embargado. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência. 

Prazo de 15 (quinze) dias”.  



 

JUIZ JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO 

DEVEDOR CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES 

 

No dia 27/07/2016, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro 

julgou os embargos propostos pelo devedor Charles Luís Pinheiro 

Gomes improcedentes, ou seja, negou o seu pedido de paralisar a 

execução contra o gestor atual do Município do Vale do Paraíso, 

afirmando o seguinte: “Cuida-se de embargos à execução opostos por 

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES em face do MUNICÍPIO DE 

VALE DO PARAÍSO. Narra o embargante ter exercido cargo de 

prefeito do Município de Vale do Paraíso/RO, entre 2001 e 2004, 

permanecendo no cargo até 31/12/2004 e que, posteriormente, foi 

novamente eleito, exercendo mandato entre 2009 e 2012. Diz que o 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia instaurou processo 

administrativo n. 1084/2006 para apuração de fatos ocorridos em 

2004 e que o julgamento culminou por “Julgar irregular a Tomada de 



Contas Especial”, nos termos do artigo 16, inc. III, alínea “d”, da Lei 

Complementar Estadual nº 154/1996 (Inciso I) aplicando 

responsabilização solidária por débito no valor de R$ 35.001,20 

(trinta e cinco mil, um real e vinte centavos), (inciso II) e multas 

individuais, com fulcro no art. 54, no valor de R$ 9.039,65, (nove mil, 

trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) (inciso III) e do art. 55, 

II, ambos da Lei Complementar 154/1996, no valor de R$ 1.250,00 

(um mil, duzentos e cinquenta reais), circunstância que ensejou à 

propositura de execução de título extrajudicial com base no Título 

Executivo nº 232/2015, encaminhado pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia por meio do Ofício nº 72/2015/SPJ-DEAD, 

tendo como fundamento o Acórdão nº 03/2015, transitado em 

julgado em 23/03/2015. Argui que a tomada de contas foi instaurada 

para apurar irregularidades praticadas na execução do Convênio nº 

15/04/GJ/DEVOP/RO, no exercício de 2004, portanto, não poderia 

manter o nome do embargante, com contas reprovadas, se não 

ordenou qualquer despesa nesse período, nem foi beneficiário delas. 

Defende a incompetência do Tribunal de Contas para julgar “contas” 



do Prefeito Municipal, em razão do que dispõe o art. 71, I e II, da CF. 

Assevera que cabia ao Poder Legislativo, no caso, a Câmara Municipal 

do Vale do Paraíso, a apuração de contas do chefe do executivo local. 

Sustenta que os Tribunais Superiores têm orientação formada no 

sentido de que toda e qualquer espécie de conta de prefeitos 

municipais devem ser “julgadas” pelo Poder Legislativo. Requer a 

suspensão da execução de n. 0004434-12.2015.822.0004, bem como 

a procedência dos embargos para declarar a nulidade do título 

executivo n. 232/2015. Ante o oferecimento de caução idônea, aos 

embargos foi atribuído efeito suspensivo (id. 2401341). O embargado 

foi intimado e apresentou manifestação onde arguiu, 

preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito sustentou que foram 

observados os dispositivos legais a respeito de tomada de Contas 

Especial, com apuração do dano e envio ao Tribunal de Contas que, 

após análise, enviou ao Município o Título Executivo para 

providências quanto à execução do mesmo. Defendeu que STF tem 

entendimento no sentido de que os Tribunais de Contas têm 

competência para julgar e aplicar, em caso de ilegalidades de despesas 



ou irregularidades de contas, as sanções previstas em lei. Requereu a 

extinção do processo sem apreciação do mérito e, não sendo o caso, a 

improcedência dos embargos. As matérias preliminares arguidas 

foram rechaçadas na decisão de id. 4106302. Não houve interesse na 

produção de outras provas além das constantes dos autos, pelo que a 

instrução processual foi encerrada (id. 4686686). É o relatório. 

Decido. A irresignação do embargante ampara-se no argumento de 

que não foram observadas as regras de competência para julgamento 

das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal. Pois bem. Em que 

pesem os judiciosos argumentos levantados pelo embargante, sua 

pretensão não merece prosperar. De fato, a regra é de que quanto aos 

Chefes do Poder Executivo Municipal, a competência para julgamento 

das contas é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas 

apenas a emissão de parecer prévio, nos moldes do que disciplina o 

art. 31 da CF/1988. Todavia, como exceção à aludida regra, nos casos 

em que a matéria em julgamento referir-se às contas relativas a 

convênios, o órgão competente para deliberar sobre as contas 

prestadas pelo prefeito será o Tribunal de Contas e não a Câmara 



Municipal. A propósito: Recurso contra expedição de diploma. 

Prefeito. Rejeição das contas pelo Tribunal de Contas Estadual. Causa 

de inelegibilidade. Julgamento da prestação de contas do chefe do 

Poder Executivo municipal. Competência da Câmara de Vereadores. 

Precedentes. [...]. 1. À exceção das contas  elativas à aplicação 

de recursos oriundos de convênios, a competência para o 

julgamento das contas prestadas por prefeito, inclusive no 

que tange às de gestão relativas a atos de ordenação de 

despesas, é da respectiva Câmara Municipal, cabendo aos 

Tribunais de Contas tão somente a função de emitir parecer 

prévio, conforme o disposto no art. 31 da Constituição 

Federal. [...]” . RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, 

alínea g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONTAS DE 

PREFEITO. ORDENADOR DE DESPESAS. JULGAMENTO. 

COMPETÊNCIA. CÂMARA MUNICIPAL. CONTAS DO CHEFE DO 

EXECUTIVO. CONVÊNIO. COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. 

TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO PROVIMENTO.. Nos termos do 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=65895&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140520


art. 71, I c/c art. 31 e 75 da Constituição Federal, a Câmara Municipal 

é o órgão competente para o julgamento das contas de Prefeito, ainda 

que ele seja ordenador de despesas, cabendo ao Tribunal de Contas 

tão somente a emissão de parecer prévio. Jurisprudência do TSE. RO 

nº 751-79/TO, Rel. Min. Arnaldo Versiani, PSESS de 8.9.2010. 2.Na 

apreciação das contas do Chefe do Executivo relativas a 

convênio, a competência dos tribunais de contas é de 

julgamento, e não opinativa, inteligência do art. 71, II, 

da Constituição Federal. 3. Recurso não provido. (RE 53141 TO. 

Relator (a):JUIZ ZACARIAS LEONARDO. Julgamento:20/09/2012. 

Publicação: Data 20/09/2012). Como a decisão que deu origem à 

demanda executiva foi proferida em processo administrativo 

(Tomada de Contas Especial) instaurado para apuração de 

irregularidades praticadas na execução do Convênio n. 

15/04/GJ/DEVOP – RO, celebrado entre a Administração Estadual e 

o Município de Vale do Paraíso em 2004, quando o embargante ainda 

estava em exercício, o Tribunal de Contas detinha competência para 

julgamento. Ressalto, ademais, ser entendimento do Tribunal de 



Justiça de Rondônia que o Tribunal de Contas tem competência para 

aplicação de multa quando do julgamento de irregularidade das 

contas dos administradores em processo de Tomada de Contas 

Especial. Veja-se: Apelação cível. Execução fiscal. Multa aplicada pelo 

TCE. Tomada de Contas Especial. Possibilidade. Nulidade da CDA. 

Ausência. Recurso provido. O Tribunal de Contas tem 

competência para aplicação de multa quando julga 

irregulares as contas dos administradores em processo de 

Tomada de Contas Especial. Somente se verificaria a nulidade da 

sanção caso tivesse sido aplicada em mero procedimento de prestação 

de contas, pois, neste, a competência para julgamento seria do Poder 

Legislativo, cabendo ao TCE atividade meramente opinativa. Caso a 

multa tenha sido aplicada no processo de Tomada de Contas Especial, 

em que é garantido às partes o contraditório e a ampla defesa, não há 

qualquer nulidade. Recurso provido para o fim de anular a sentença e 

determinar o prosseguimento da execução fiscal. (Apelação, Processo 

nº 0002952-74.2011.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) Des. Walter Waltenberg 



Silva Junior, Data de julgamento 16/10/2012). (Destaquei). Porque é 

competente o Tribunal de Contas para julgamento de contas relativas 

à aplicação de recursos oriundos de convênios, bem como para 

aplicação de multa quando do julgamento pela irregularidade das 

contas prestadas pelo prefeito em processo de Tomada de Contas 

Especial, não há falar em nulidade do título executivo que embasou a 

execução impugnada, razão pela qual os embargos à execução opostos 

merecem total improcedência. Observo que não cabe, neste 

momento, aferir o mérito do julgamento feito pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia, porquanto matéria alheia à pretensão destes 

autos e porque já houve, inclusive, trânsito em julgado do acórdão 

condenatório. Cabia nesta demanda verificar-se a existência de 

nulidade do título que deu origem ao processo de execução e isso, 

como mencionado alhures, não restou demonstrado. Ao exposto, 

julgo improcedentes os embargos à execução opostos por 

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES. Em consequência, 

resolvo o mérito da causa, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas finais, porquanto incabíveis 



à espécie. O embargante arcará com o pagamento de honorários 

advocatícios em favor do embargado pela sucumbência, os quais fixo 

em 10% do valor atribuído à causa. Traslade-se cópia desta sentença 

para a execução de n. 0004434-12.2015.8.22.0004. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se”.  

 

PREFEITO RECORRE DA DECISÃO AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA  

 

No dia 30/08/2016, o prefeito devedor do município do Vale do 

Paraíso, Charles Luís Pinheiro Gomes, ingressou com um recurso de 

apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia contra 

a decisão do juiz de Ouro Preto que negou os embargos propostos pelo 

agente político, candidato à reeleição às eleições de 2020 ao cargo de 

prefeito do ente público fazendário, alegando o seguinte: “PROCESSO 

Nº 7002906-18.2015.8.22.0004 EMBARGANTE: CHARLES LUIS 



PINHEIRO GOMES EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VALE DO PARAISO CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, já 

qualificado, por intermédio de seus advogados in fine assinados, 

conforme procuração acostadas nos autos, com endereço profissional 

indicado ao rodapé, onde recebem as intimações e notificações de 

estilo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos termos 

do art. 1.009 do Código de Processo Civil/2015, inconformado com 

teor da r. sentença ID 5143324, interpor o presente RECURSO DE 

APELAÇÃO o que faz com fundamento nas razões em anexo, que 

passam a integrar o presente. Requer-se, ainda, a juntada da guia do 

preparo recursal, bem como, o seu recebimento em nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. Requer-se, também, seja intimado o Apelado 

para apresentar suas contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Por 

fim, a remessa à Superior Instância para apreciação. Nestes termos, 

pede deferimento. EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE RONDÔNIA COLENDA CÂMARA NOBRE RELATOR 

PROCESSO Nº 7002906-18.2015.8.22.0004 APELANTE: CHARLES 

LUIS PINHEIRO GOMES APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL 



DE VALE DO PARAISO RAZÕES DO RECORRENTE Senhores 

Desembargadores, I. TEMPESTIVIDADE A intimação (572933) da r. 

sentença foi realizada por meio de expedição eletrônica, e, o registro 

da ciência pelo sistema efetuou-se em 08/08/2016 às 23:59:59, 

segunda-feira, iniciando-se o prazo em 09/09/2016, terça-feira. 

Desta forma, considerando o prazo de 15 dias úteis, conforme art. 219 

c/c art. 1003 § 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, o prazo 

final para apresentação do Recurso de Apelação findar-se-á em 

30/08/2016 as 23:59:59, terça-feira, conforme disposto na janela de 

expedientes da consulta processual no PJE. Portanto, é tempestivo o 

presente Recurso. II. BREVE RELATO DA SENTENÇA O Magistrado 

a quo proferiu a sentença julgando improcedente o Embargos à 

execução nos seguintes termos. Decido. A irresignação do embargante 

ampara-se no argumento de que não foram observadas as regras de 

competência para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo 

Municipal. Pois bem. Em que pesem os judiciosos argumentos 

levantados pelo embargante, sua pretensão não merece prosperar. De 

fato, a regra é de que quanto aos Chefes do Poder Executivo 



Municipal, a competência para julgamento das contas é da Câmara 

Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas apenas a emissão de 

parecer prévio, nos moldes do que disciplina o art. 31 da CF/1988. 

Todavia, como exceção à aludida regra, nos casos em que a matéria 

em julgamento referir-se às contas relativas a convênios, o órgão 

competente para deliberar sobre as contas prestadas pelo prefeito 

será o Tribunal de Contas e não a Câmara Municipal. A propósito: 

Recurso contra expedição de diploma. Prefeito. Rejeição das contas 

pelo Tribunal de Contas Estadual. Causa de inelegibilidade. 

Julgamento da prestação de contas do chefe do Poder Executivo 

municipal. Competência da Câmara de Vereadores. Precedentes. [...]. 

1. À exceção das contas relativas à aplicação de recursos oriundos de 

convênios, a competência para o julgamento das contas prestadas por 

prefeito, inclusive no que tange às de gestão relativas a atos de 

ordenação de despesas, é da respectiva Câmara Municipal, cabendo 

aos Tribunais de Contas tão somente a função de emitir parecer 

prévio, conforme o disposto no art. 31 da Constituição Federal. [...]” 

(Ac. de 20.5.2014 no AgR-REspe nº 65895, rel. Min. Laurita Vaz). 



RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. 

PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, alínea g, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONTAS DE PREFEITO. 

ORDENADOR DE DESPESAS. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. 

CÂMARA MUNICIPAL. CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. 

CONVÊNIO. COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. TRIBUNAL DE 

CONTAS. NÃO PROVIMENTO. Nos termos do art. 71, I c/c art. 31 e 

75 da Constituição Federal, a Câmara Municipal é o órgão competente 

para o julgamento das contas de Prefeito, ainda que ele seja 

ordenador de despesas, cabendo ao Tribunal de Contas tão somente a 

emissão de parecer prévio. Jurisprudência do TSE. RO nº 751-79/TO, 

Rel. Min. Arnaldo Versiani, PSESS de 8.9.2010. 2.Na apreciação das 

contas do Chefe do Executivo relativas a convênio, a competência dos 

tribunais de contas é de julgamento, e não opinativa, inteligência do 

art. 71, II, da Constituição Federal. 3. Recurso não provido. (RE 53141 

TO. Relator (a):JUIZ ZACARIAS LEONARDO. 

Julgamento:20/09/2012. Publicação: Data 20/09/2012). Como a 

decisão que deu origem à demanda executiva foi proferida em 



processo administrativo (Tomada de Contas Especial) instaurado 

para apuração de irregularidades praticadas na execução do Convênio 

n. 15/04/GJ/DEVOP – RO, celebrado entre a Administração Estadual 

e o Município de Vale do Paraíso em 2004, quando o embargante 

ainda estava em exercício, o Tribunal de Contas detinha competência 

para julgamento. Ressalto, ademais, ser entendimento do Tribunal de 

Justiça de Rondônia que o Tribunal de Contas tem competência para 

aplicação de multa quando do julgamento de irregularidade das 

contas dos administradores em processo de Tomada de Contas 

Especial. Veja-se: Apelação cível. Execução fiscal. Multa aplicada pelo 

TCE. Tomada de Contas Especial. Possibilidade. Nulidade da CDA. 

Ausência. Recurso provido. O Tribunal de Contas tem competência 

para aplicação de multa quando julga irregulares as contas dos 

administradores em processo de Tomada de Contas Especial. 

Somente se verificaria a nulidade da sanção caso tivesse sido aplicada 

em mero procedimento de prestação de contas, pois, neste, a 

competência para julgamento seria do Poder Legislativo, cabendo ao 

TCE atividade meramente opinativa. Caso a multa tenha sido aplicada 



no processo de Tomada de Contas Especial, em que é garantido às 

partes o contraditório e a ampla defesa, não há qualquer nulidade. 

Recurso provido para o fim de anular a sentença e determinar o 

prosseguimento da execução fiscal. (Apelação, Processo nº 0002952- 

74.2011.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Especial, Relator (a) Des. Walter Waltenberg Silva Junior, 

Data de julgamento 16/10/2012). (Destaquei). Porque é competente 

o Tribunal de Contas para julgamento de contas relativas à aplicação 

de recursos oriundos de convênios, bem como para aplicação de 

multa quando do julgamento pela irregularidade das contas prestadas 

pelo prefeito em processo de Tomada de Contas Especial, não há falar 

em nulidade do título executivo que embasou a execução impugnada, 

razão pela qual os embargos à execução opostos merecem total 

improcedência. Observo que não cabe, neste momento, aferir o 

mérito do julgamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, porquanto matéria alheia à pretensão destes autos e 

porque já houve, inclusive, trânsito em julgado do acórdão 

condenatório. Cabia nesta demanda verificar-se a existência de 



nulidade do título que deu origem ao processo de execução e isso, 

como mencionado alhures, não restou demonstrado. Ao exposto, 

julgo improcedentes os embargos à execução opostos por CHARLES 

LUIS PINHEIRO GOMES. Em consequência, resolvo o mérito da 

causa, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas finais, porquanto incabíveis à espécie. O embargante arcará 

com o pagamento de honorários advocatícios em favor do embargado 

pela sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa. 

Traslade-se cópia desta sentença para a execução de n. 0004434-

12.2015.8.22.0004. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ouro Preto 

do Oeste, 27 de julho de 2016 JOSÉ ANTONIO BARRETTO - Juiz de 

Direito Contudo, o DD. magistrado a quo que sempre decide com 

clareza e justiça, desta vez, com a devida vênia, laborou em equívoco. 

III. MOTIVOS QUE ENSEJAM O PROVIMENTO DO RECURSO DE 

APELAÇÃO 1. A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Nº 232/2015. 

a. Inobservância aos princípios constitucionais do “devido processo 

legal” (art. 5º, inciso LIV da CF). b. Da falta de 

atribuição/competência do Tribunal de Contas Estadual para julgar 



contas de prefeitos municipais e de imputar-lhes débitos e multas. c. 

Inobservância do comando do artigo 71, incisos I e II da CF e Artigos 

29, inc. VXII da Constituição Estadual; art. 1º, 35 “caput” e parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 154/96. O Tribunal de 

Contas do Estado, no caso, lamentavelmente, não considerou a 

questão da competência para o julgamento da questão, com a sua 

natural, peculiar e reconhecida aptidão. É que a incompetência do 

Tribunal de Contas para julgar “contas” do Prefeito Municipal tem 

sustentação na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, Tribunal Superior Eleitoral e em remansosa doutrina. 

Ocorre, que em face do comando constitucional insculpido no Art. 71, 

incisos I e II, o Tribunal não tem competência para “julgar” quaisquer 

contas de Prefeitos Municipais. Mesmo contas que se referem à 

fiscalizações e auditorias de contratos isolados da efetiva prestação de 

contas anual do Município, como é o caso dos autos. É regra e 

orientação do Supremo Tribunal Federal e do c. Tribunal Superior 

Eleitoral, que todos os assuntos, quer com apuração isolada das 

contas ou não, sejam levados a julgamento com a Prestação de Contas 



do Exercício, para que sofram julgamento pelo Órgão competente, 

i.e., o Poder Legislativo, no caso a Câmara Municipal do Vale do 

Paraíso/RO. Ora, a orientação do Supremo Tribunal Federal, é 

colhida em caso análogo ao tratado nestes autos, analisado em sede 

de Recurso Extraordinário nº 132747, de 07.12.1995, que decidiu: “... 

não há como o Tribunal de Contas em decorrência de exames de 

contas anuais, submetidas à sua apreciação, não a julgamento, a 

decisão aplicar sanções. É que aplicar sanções é decidir 

punitivamente, julgando como tal, e ao tribunal de contas falece 

competência constitucional de julgar. Em nenhum passo a 

Constituição investiu os Tribunais de Contas do poder de aplicar 

sanções ao Chefe do Poder Executivo. No mesmo sentido o RE. 

129.392 (STF.RDA. 200/105). Trata-se de Recurso interposto por 

Jakson Barreto, então prefeito do município de Aracaju/SE, e que se 

referia à análise de contrato, fato isolado à efetiva prestação de contas 

daquele alcaide. O assunto já mereceu debate no âmbito do Tribunal 

Regional Eleitoral local, onde, em sede de Recurso contra o Registro 

de Candidatura nº 970/208, Classe 16, o TRE afastou a suposta 



inelegibilidade, acatando a tese de incompetência do Tribunal de 

Contas julgar prefeitos, mesmo em contas consideradas isoladas, nos 

termos do r. Acórdão Nº 517/2008, de 27 de agosto de 2008, verbis: 

ACÓRDÃO N. 517 DE 27 DE AGOSTO DE 2008 RECURSO 

ELEITORAL N. 970 – CLASSE 30 (ORIGEM: REGISTRO DE 

CHAPAMAJORITÁRIA – PROCESSOS N. 87 E 88/2008 – 14ª ZE) 

PROCEDÊNCIA: PRESIDENTE MÉDICI – RO RELATOR: JUIZ 

JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL RECORRENTES: PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI E JOSÉ 

RIBEIRO DA SILVA FILHO, CANDIDATO A PREFEITO 

ADVOGADOS: APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE 

MATOS E JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR RECORRENTES: PARTIDO 

POPULAR SOCIALISTA – PPS E RONALDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, CANDIDATO A VICE-PREFEITO ADVOGADA: 

APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS 

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL RECORRIDO: 



JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO, CANDIDATO A PREFEITO 

ADVOGADOS: APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE 

MATOS, JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR EMENTA – Recurso Eleitoral. 

Registro de candidatura. Cerceamento de defesa. Tempestividade. 

Tomada de contas. Contas irregulares. Tribunal de Contas. Prefeito. 

Câmara dos vereadores. Competência. Elegibilidade. Inexiste 

cerceamento de defesa, por ser desnecessário a intimação do pré-

candidato a vice-prefeito, no processo principal. Recurso interposto 

no tríduo legal merece ser conhecido. Apenas a Câmara de Vereadores 

é competente para julgar as contas do Chefe do Executivo Municipal. 

Ausente essa condenação o registro de sua candidatura deve ser 

deferido. – Preliminares rejeitadas. Recursos providos, exceto o 

interposto pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do 

relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, etc. ACORDAM os 

membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos do 

voto do relator, à unanimidade, em rejeitar a preliminares arguidas. 

No mérito, à unanimidade, dar provimento ao recurso de RONALDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA para deferir o pedido de registro sua 



candidatura ao cargo de Vice-Prefeito; por maioria, vencido o Juiz 

Élcio Arruda, dar provimento aos recursos interpostos por pelo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e JOSÉ 

RIBEIRO DA SILVA FILHO para deferir o pedido de registro sua 

candidatura ao cargo de Prefeito, deferindo-se, via de consequência, 

o registro da chapa majoritária da Coligação “UNIDOS PELA 

RECONSTRUÇÃO” (PTB/PP/PSDC/PMDB/PT do B/PPS/PSB); e, 

também por maioria, vencidos os Juízes Élcio Arruda e José Torres 

Ferreira, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério 

Público Eleitoral. Acórdão publicado em sessão. Sala das sessões do 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Acórdão TRE/RO n. 517 de 

27 de agosto de 2008 Recurso Eleitoral n. 970 – Classe 30 Pelos 

importantes posicionamentos, ressaltam-se os votos, verbis: O 

SENHOR JUIZ JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL: MÉRITO VOTO 

O SENHOR JUIZ JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL (Relator): 

Consta dos autos que José Ribeiro da Silva Filho foi prefeito no 

município de Presidente Médici-RO, no período de 2001/2004. Há 

nos autos decisão do Tribunal de Contas do Estado, em tomada de 



contas especial, que lhe imputou débito por acúmulo ilegal de cargo 

público, em descumprimento ao artigo 37, XVI e XVII, da 

Constituição Federal. Vejamos: “Acórdão nº 35/03: [...]. Julgar 

irregular a Tomada de Contas Especial. II- Imputar, na forma do 

artigo 48, II, da Constituição Estadual, aos Senhores José Ribeiro da 

Silva Filho e Valter Dantas da Silva, solidariamente, o débito de R$ 

34.395,00 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais) por 

acúmulo ilegal de cargo público, descumprindo ao artigo 37, XVI e 

XVII da Constituição Federal; III- Multar em R$ 1.250,00 (um mil, 

duzentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 55, II, da Lei 

Complementar nº 154/96, o Senhor José Ribeiro da Silva Filho pela 

prática de atos de gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos, com 

grave infração à norma legal ou regulamentar, que causou prejuízo ao 

Erário Municipal, consoante demonstrado na conclusão do Relatório 

Técnico;[...]”. Acórdão TRE/RO n. 517 de 27 de agosto de 2008 

Recurso Eleitoral n. 970 – Classe 30 Da decisão foi interposto recurso 

de reconsideração ao Acórdão 35/2003, sendo-lhe negado 

provimento, tendo sido ratificados os exatos termos do Acórdão nº 



35/2003-TCER, em 21 de julho de 2005, de acordo com a Decisão nº 

61/2005 (fls. 50-51). O pré-candidato ingressou, ainda, com recurso 

de revisão (fls. 59-77), que não foi conhecido, por não cumprir os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 96 da Lei 

Complementar nº 154/96 e no artigo 96 do Regimento Interno da 

Corte do TCE, conforme decisão n. 37/2008-Pleno (fls. 125-126). 

Ocorre que, apesar da existência dessa tomada de contas especial, as 

contas prestadas anualmente pelo candidato foram aprovadas, 

conforme Decreto Legislativo nº 001/2003, n. 14/2004, n. 001/2005 

e n. 001/2007, pela Câmara Municipal de Presidente Médici, único 

órgão competente para fazê-lo. A decisão de tomadas de contas 

especial não se enquadra no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 

Complementar n. 64/90, não gerando a inelegibilidade do candidato, 

tampouco encontra-se na hipótese prevista no artigo 14, § 9º, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal, ao reformar decisão do TSE que havia entendido que, em 

caso de tomada de contas especial, o Tribunal de Contas emite decisão 

geradora de inelegibilidade, nos termos do Acórdão RE n. 132.747. 



Afirma a Corte Suprema que essa atividade meramente auxiliar não 

pode ser transmudadaem decisória, nem quando se tratar de 

contratos negociais, para o fim de aplicar a lei de inelegibilidade, pois 

o contrário violaria o princípio da igualdade e independência dos 

poderes. No tocante à vida pregressa (por responder ao crime de 

corrupção eleitoral – fls. 81-83), a Suprema Corte posicionou-se no 

sentido de que apenas os candidatos com condenação transitada em 

julgado poderão ser impedidos de concorrer aos pleitos eleitorais. A 

decisão foi dotada de efeito vinculante, nos termos da Lei n. 

9.882/1999. No presente caso, verificou-se que as certidões acostadas 

aos autos (fls. 08-10), não registram notícia contra o recorrido, de 

condenação criminal ou por ação de improbidade administrativa, 

aplicando-lhe pena de inelegibilidade, com trânsito em julgado. Por 

fim, verifico que o pré-candidato a vice-prefeito RONALDO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, preenche as condições de elegibilidade, encontrando-

se apto a concorrer à disputa eleitoral. NESSAS CONDIÇÕES, à vista 

da fundamentação expendida, conheço dos recursos e dou 

provimento ao recurso de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO e 



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, de 

modo a DEFERIR o registro de sua candidatura. Nego provimento ao 

recurso ministerial. Dou provimento ao recurso do vice-prefeito a fim 

de considerá-lo apto a concorrer às eleições. Por fim, com fundamento 

no artigo 48 da Resolução TSE n. 22.717/2008, defiro o registro da 

chapa majoritária da Coligação “UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO”. 

É como voto. O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, também, já 

tornou dominante esse posicionamento, verbis: TSE defere registros 

após reafirmar competência exclusiva de Câmara Municipal para 

apreciar contas de prefeito Os ministros do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) decidiram, por quatro votos a três, que cabe somente 

às Câmaras Municipais o julgamento das contas prestadas pelos 

prefeitos. Num julgamento que tomou boa parte da sessão 

extraordinária da noite desta segunda-feira (22), os ministros do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram, por quatro votos a três, 

que cabe somente às Câmaras Municipais o julgamento das contas 

prestadas pelos prefeitos, tendo como órgão auxiliar o Tribunal de 

Contas do próprio Município ou do Estado. O presidente do TSE, 



ministro Carlos Ayres Britto, votou no sentido de que o sistema de 

prestação de contas seria misto – submetendo-se a prestação anual 

de contas ao julgamento político dos vereadores e, ao Tribunal de 

Contas, nos casos em que o prefeito atuasse como ordenador de 

despesas. Mas seu posicionamento foi vencido, tendo sido 

acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa e Felix Fischer. Foi 

mantida a atual jurisprudência do TSE segundo a qual a fiscalização 

do município é exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante 

controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer só 

poderá ser rejeitado por maioria qualificada de dois terços dos 

vereadores. A norma está expressa no artigo 71 da Constituição. Mas, 

para a corrente vencida, deveria ser aplicado à esfera municipal o 

disposto no artigo 71 da mesma Constituição, segundo o qual compete 

ao Tribunal de Contas julgar contas dos administradores de dinheiro, 

bens e valores públicos e ainda as contas daqueles que derem causa à 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público. A decisão foi tomada em recursos apresentados por 

dois candidatos a prefeito – José Edivan Félix e Luiz Ademir 



Hessmann, que concorrem nos municípios de Catingueira (PB) e 

Ituporanga (SC), respectivamente. Em gestões anteriores, ambos 

tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, e por isso seus 

registros como candidatos foram indeferidos pelos TREs da Paraíba e 

de Santa Catarina após impugnação do Ministério Público Eleitoral. 

No caso específico do candidato de Catingueiras, o TRE da Paraíba 

declarou a inelegibilidade de José Edvan Félix com base em acórdãos 

do Tribunal de Contas do estado, que imputaram débitos e multas ao 

candidato impugnado por atos de gestão ilegítimos e anti-

econômicos, que caracterizariam irregularidade insanável para efeito 

de deferimento de registro, segundo a Corte regional. Nos recursos ao 

TSE, os dois candidatos alegaram que as Cortes regionais aplicaram 

dispositivos legais e constitucionais em violação a seus direitos, uma 

vez que a competência exclusiva para o julgamento das contas é da 

Câmara Municipal. Os recursos foram acolhidos pelos respectivos 

relatores – ministros Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani – e o 

ministro Carlos Ayres Britto pediu vista dos autos. O julgamento dos 

dois recursos foi concluído hoje, tendo prevalecido o voto dos 



relatores. Fonte: Site do TSE. Do mesmo modo já se posicionou o e. 

Magistrado Dr. Edenir Sebastião, da h. 2ª Vara da Fazenda Pública, 

em recentes decisões, destacando-se a dos autos de nº 

001.2002.011893-62, verbis: "48. Do exposto, e por tudo nos autos 

coligidos, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no o art. 70, 

incs. I e II, 71, 75 da Constituição Federal e, art.49, incs. I, II, VII, VIII, 

§§ 2o e 3o, todos da Constituição do Estado de Rondônia, para 

considerar contida na qualificação de gestão política do orçamento 

pelo Chefe do Poder Executivo Estadual as irregularidades apontadas 

como fundamento da imputação de multa à Autor - carecendo 

competência ao Tribunal de Contas para o julgamento – reconhecer, 

nesse ponto, nulidade ao Acórdão n. 249/99 no PA n. 4321/97/TCER. 

Resolvo a lide com apreciação do mérito, na forma do art. 269, I, do 

CPC. No mesmo sentido, é a mais moderna orientação jurisprudencial 

do STF, sobre a questão da competência para julgamento das contas 

de Chefe do Poder Executivo. Ao deduzir que o Tribunal de Contas 

tem competência para julgar contas do alcaide Municipal, com base 

no art. 71, II, da CF, tomou como paradigma uma decisão isolada do 



Ministro Dias Toffoli, advinda em 2012. Entretanto, como já se frisou, 

o c. STF tem orientação jurisprudencial forte, praticamente pacífica, 

no sentido de que toda e quaisquer espécies de contas de prefeitos 

municipais devem ser “julgadas” pelo Poder Legislativo, ex-vi, todo 

exposto no art. 71, I, da CF. Essa matéria, praticamente se encerra 

com a orientação dos e. Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, 

que figuram como relatores das Reclamações 10445 e 10616, 

respectivamente, as quais pelo valor jurídico e total pertinência à 

matéria aqui deduzida, merecem transcrição. A decisão do e. Ministro 

Celso de Mello, proferida na Reclamação 10445/STF, tem a seguinte 

ementa (cópia da decisão em anexo): “EMENTA: RECLAMAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. LEGITIMAÇÃO ATIVA DA PARTE 

RECLAMANTE. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS PÚBLICAS. 

JULGAMENTO. COMPETÊNCIA, PARA TAL FIM, DA CÂMARA DE 

VEREADORES. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER 

LEGISLATIVO LOCAL QUE SE ESTENDE TANTO ÀS CONTAS 

ANUAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO QUANTO ÀS 

CONTAS DE GESTÃO (OU REFERENTES À FUNÇÃO DE 



ORDENADOR DE DESPESAS) DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. FUNÇÃO OPINATIVA, EM TAIS HIPÓTESES, DO 

TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO SUSCETÍVEL DE 

REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CF, ART. 31, 

§ 2º). SUPREMACIA HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA REGRA 

CONSTITUCIONAL QUE CONFERE PODER DECISÓRIO, EM 

SEDE DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, À INSTITUIÇÃO 

PARLAMENTAR, SOBRE AS CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.” No mesmo sentido, a orientação 

do e. Ministro Gilmar Mendes, na Reclamação 10616/STF, verbis: 

DECISÃO: Antônio Pinheiro Granja, ex-Prefeito do Município de 

Jaguaribara-CE, ajuíza a presente reclamação, com pedido de 

liminar, contra ato do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Ceará (TCM/CE). Em síntese, alega o reclamante que a decisão do 

Tribunal de Contas dos Municípios no Processo n° 3.556/97 (Acórdão 

n° 2306/2003), ao julgar as contas anuais do Chefe do Poder 

Executivo do Município de Jaguaribara-CE, referentes ao exercício de 

1996, período em que exerceu o cargo de Prefeito, teria violado a 



autoridade dos acórdãos proferidos por esta Corte nas Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade n°s 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. A tese é 

a de que, conforme as referidas decisões do Supremo Tribunal 

Federal, o Tribunal de Contas dos Municípios, o qual deve observar o 

modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União 

conformado pelas normas constitucionais dos artigos 71 a 75 da 

Constituição da República, não tem atribuição de julgar as contas 

prestadas pelo Chefe do Poder Executivo local, mas apenas de emitir 

parecer prévio a ser enviado à Câmara Municipal, órgão competente 

para efetivamente exercer o julgamento das contas. A urgência da 

pretensão cautelar estaria no fato de que, nos termos do art. 1º, I, “g”, 

da Lei Complementar n° 64/90 Lei das Inelegibilidades), na redação 

que lhe conferiu a Lei Complementar n° 135/2010, o reclamante 

poderá ficar inelegível para as próximas eleições. Informa, assim, que 

teve seu nome inscrito na lista de inelegíveis enviada pelo TCM/CE à 

Justiça Eleitoral e que, atualmente, seu registro de candidatura está 

impugnado perante o Tribunal Regional Eleitoral. Decido. Estão 

presentes os pressupostos legais para a concessão do pedido de 



medida liminar. Conforme relatado na petição inicial, e demonstrado 

pelos documentos que a acompanham, o ato impugnado diz respeito 

ao julgamento, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Ceará, de processo de prestação de contas anuais (Processo n° 

3.556/97, Acórdão n° 2306/2003) pelo Chefe do Poder Executivo do 

Município de Jaguaribara-CE. A respeito desse tema, ressalto o 

entendimento que deixei consignado no julgamento do ADI-MC n° 

3.715 (DJ 25.8.2006), no sentido de que a Constituição Federal é clara 

ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que 

conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas 

da União são de observância compulsória pelas Constituições dos 

Estados-membros. Nesse sentido, este Tribunal tem considerado que 

“os Estados-membros estão sujeitos, na organização e composição 

dos seus Tribunais de Contas, a um modelo jurídico heterônomo 

estabelecido pela própria Carta Federal, que lhes restringe o exercício 

e a extensão do poder constituinte decorrente de que se acham 

investidos”. Assim, “a norma consubstanciada no art. 75 do texto 

constitucional torna, necessariamente, extensíveis aos Estados-



membros as regras nele fixadas” (ADIMC n° 892-RS, Rel. Min. Celso 

de Mello, DJ 7.11.1997; ADI nº 2.959-MG, Min. Rel. Eros Grau, DJ 

11.11.2005; ADI nº 3361-MG, Min. Rel. Eros Grau, DJ 11.11.2005; ADI 

nº 397-SP, Min. Rel. Eros Grau, DJ 09.12.2005; ADI nº 2.208-DF, 

Min. Rel. Gilmar Mendes, DJ 25.06.2004; ADI nº 134-RS, Min. Rel. 

Maurício Corrêa, DJ 03.09.2004; ADI nº 1.632-DF, Min. Rel. Sydney 

Sanches, DJ 28.06.2002; ADI nº 892-RS, Min. Rel. Sepúlveda 

Pertence, DJ 26.04.2002; ADI-MC nº 2.502-DF, Min. Rel. Sydney 

Sanches, DJ 14.12.2001; ADI-MC nº 2.117-DF, Min. Rel. Maurício 

Corrêa, DJ 07.11.2003; ADIMC nº 1.957-AP, Min. Rel. Néri da 

Silveira, DJ 11.06.1999). Dessa forma, esta Corte também tem 

entendido que, no contexto do art. 75 da Constituição Federal, dentre 

as normas constitucionais de observância obrigatória pelos Estados-

membros incluem-se as atinentes às competências institucionais do 

Tribunal de Contas da União (ADI n° 849- 8/MT, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 23.4.1999). No âmbito das competências institucionais 

do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido 

a clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir parecer 



prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder 

Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) a competência 

para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, 

definida no art. 71, inciso II, CF/88 (ADI n° 1.779-1/PE, Rel. Min. 

Ilmar Galvão, DJ 14.9.2001; ADI n° 1.140-5/RR, Rel. Min. Sydney 

Sanches, DJ 26.9.2003; ADI n° 849- 8/MT, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 23.4.1999). No primeiro caso, cabe ao Tribunal de 

Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, as contas prestadas 

pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas 

contas fica a cargo do Congresso Nacional, por força do art. 49, inciso 

IX, da Constituição. Na segunda hipótese, a competência conferida 

constitucionalmente ao Tribunal de Contas é de julgamento das 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 

as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público 

federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio, ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II, 

CF/88). Esses entendimentos foram corroborados em recente decisão 



proferida pelo Ministro Celso de Mello em caso praticamente idêntico 

ao versado na presente reclamação (RCL n° 10.445, Rel. Min. Celso 

de Mello, julg. Em 12.8.2010), nos seguintes termos: “Impende 

verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode 

traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões 

emanadas do Supremo Tribunal Federal, proferidas, com eficácia 

vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas 

como paradigmas de confronto. E, ao fazê-lo, observo que os 

elementos produzidos na presente sede reclamatória parecem 

evidenciar o alegado desrespeito à autoridade das decisões que esta 

Suprema Corte proferiu nos julgamentos da ADI 849/MT e da ADI 

3.175/TO, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o 

acolhimento da pretensão cautelar deduzida pelo reclamante. É que, 

no caso ora em exame, trata-se de hipótese que deve ser interpretada, 

no que concerne aos Chefes do Poder Executivo da União, dos 

Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, em 

consonância com quanto dispõem os arts. 71, inciso I, 75, “caput”, e 

31 e seus parágrafos 1º e 2º, todos da Carta Política. Esses preceitos 



constitucionais permitem definir, como órgão competente para 

apreciar as contas públicas do Presidente da República, dos 

Governadores e dos Prefeitos Municipais, o Poder Legislativo, a quem 

foi deferida a atribuição de efetuar, com o auxílio opinativo do 

Tribunal de Contas correspondente, o controle externo em matéria 

financeira e orçamentária. As contas públicas dos Chefes do Executivo 

devem sofrer o julgamento - final e definitivo - da instituição 

parlamentar, cuja atuação, no plano do controle externo da legalidade 

e regularidade da atividade financeira do Presidente da República, 

dos Governadores e dos Prefeitos Municipais, é desempenhada com a 

intervenção “ad coadjuvandum” do Tribunal de Contas. A apreciação 

das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo - que é a 

expressão visível da unidade institucional desse órgão da soberania 

do Estado - constitui prerrogativa intransferível do Legislativo, que 

não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas, no desempenho 

dessa magna competência, que possui extração nitidamente 

constitucional. A regra de competência inscrita no art. 71, inciso II, da 

Carta Política - que submete ao julgamento desse importante órgão 



auxiliar do Poder Legislativo as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 

direta e indireta - não legitima a atuação exclusiva do Tribunal de 

Contas, quando se tratar de apreciação das contas do Chefe do 

Executivo, pois, em tal hipótese, terá plena incidência a norma 

especial consubstanciada no inciso I desse mesmo preceito 

constitucional. Há, pois, uma dualidade de regimes jurídicos a que os 

agentes públicos estão sujeitos no procedimento de prestação e 

julgamento de suas contas. Essa diversidade de tratamento jurídico, 

estipulada “ratione muneris” pelo ordenamento constitucional, põe 

em relevo a condição políticoadministrativa do Chefe do Poder 

Executivo. O eminente Ministro MARCO AURÉLIO, em passagem 

expressiva de seu douto voto proferido no julgamento do RE 

132.747/DF, do qual foi Relator, assinalou, com inteira propriedade, 

essa dualidade de situações, dando adequada interpretação às normas 

inscritas nos incisos I e II do art. 71 da Constituição Federal: “Nota-

se, mediante leitura dos incisos I e II do artigo 71 em comento, a 

existência de tratamento diferenciado, consideradas as contas do 



Chefe do Poder Executivo da União e dos administradores em geral. 

Dá-se, sob tal ângulo, nítida dualidade de competência, ante a atuação 

do Tribunal de Contas. Este aprecia as contas prestadas pelo 

Presidente da República e, em relação a elas, limita-se a exarar 

parecer, não chegando, portanto, a emitir julgamento. Já em relação 

às contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 

as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Federal, e às contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo para o erário, a atuação 

do Tribunal de Contas não se faz apenas no campo opinativo. 

Extravasa-o, para alcançar o do julgamento. Isto está evidenciado não 

só pelo emprego, nos dois incisos, de verbos distintos - apreciar e 

julgar - como também pelo desdobramento da matéria, explicitando-

se, quanto às contas do Presidente da República, que o exame se faz 

‘mediante parecer prévio’ a ser emitido, como exsurge com clareza 

solar, pelo Tribunal de Contas. (...). O Presidente da República, os 

Governadores e os Prefeitos igualam-se no que se mostram 



merecedores do ‘status’ de Chefes de Poder. A amplitude maior ou 

menor das respectivas áreas de atuação não é de molde ao agasalho 

de qualquer distinção quanto ao Órgão competente para julgar as 

contas que devem prestar, sendo certa a existência de Poderes 

Legislativos específicos. A dualidade de tratamento, considerados os 

Chefes dos Poderes Executivos e os administradores em geral, a par 

de atender a aspecto prático, evitando a sobrecarga do Legislativo, 

observa a importância política dos cargos ocupados, jungindo o 

exercício do crivo em relação às contas dos Chefes dos Executivos 

Federal, Estaduais e Municipais à atuação não de simples órgão 

administrativo, mas de outro Poder - o Legislativo.” (grifei) Órgão 

competente, portanto, para apreciar as contas prestadas pelo Chefe 

do Poder Executivo, somente pode ser, em nosso sistema de direito 

constitucional positivo, no que se refere ao Presidente da República, 

aos Governadores e aos Prefeitos Municipais, o Poder Legislativo, a 

quem incumbe exercer, com o auxílio meramente técnico-jurídico do 

Tribunal de Contas, o controle externo pertinente à fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das 



pessoas estatais e das entidades administrativas. Somente à Câmara 

de Vereadores - e não ao Tribunal de Contas - assiste a indelegável 

prerrogativa de apreciar, mediante parecer prévio daquele órgão 

técnico, as contas prestadas pelo Prefeito Municipal, condição que 

ostentou a parte ora reclamante. Não se subsume, em consequência, 

à noção constitucional de julgamento das contas públicas, o 

pronunciamento técnico-administrativo do Tribunal de Contas, 

quanto a contratos e a outros atos de caráter negocial celebrados pelo 

Chefe do Poder Executivo. Esse procedimento do Tribunal de Contas, 

referente à análise individualizada de determinadas operações 

negociais efetuadas pelo Chefe do Poder Executivo, tem o claro 

sentido de instruir o exame oportuno, pelo próprio Poder Legislativo 

- e exclusivamente por este -, das contas anuais submetidas à sua 

exclusiva apreciação. Não tem sido diversa a orientação 

jurisprudencial adotada pelo E. Tribunal Superior Eleitoral, cuja 

sucessivas decisões sobre o tema ora análise ajustam-se a esse 

entendimento, afastando, por isso mesmo, para efeito de incidência 

da regra de competência inscrita no art. 71, inciso I, c/c os arts. 31, § 



2º, e 75, todos da Constituição da República, a pretendida distinção 

entre contas relativas ao exercício financeiro e contas de gestão ou 

referentes à atividade de ordenador de despesas, como se vê de 

expressivos acórdãos emanados daquela Alta Corte Eleitoral: 

“Registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da Lei 

Complementar nº 64/90. Competência. 1. A competência para o 

julgamento das contas de prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao 

Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica tanto 

às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas anualmente pelo 

Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de gestão ou atinentes à 

função de ordenador de despesas. 2. Não há falar em rejeição de 

contas de prefeito por mero decurso de prazo para sua apreciação pela 

Câmara Municipal, porquanto constitui esse Poder Legislativo o 

órgão competente para esse julgamento, sendo indispensável o seu 

efetivo pronunciamento. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (REspe n. 33.747- AgR/BA, Rel. Min. ARNALDO 

VERSIANI – grifei) “Registro de candidatura. Inelegibilidade. Art. 1º, 

I, g, da Lei Complementar nº 64/90. Competência. - A competência 



para o julgamento das contas do prefeito é da Câmara Municipal, 

cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se 

aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas 

anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de 

gestão ou atinentes à função de ordenador de despesas. Recurso 

especial provido.” (REspe n. 29.117/SC, Rel. Min. ARNALDO 

VERSIANI - grifei) “CONTAS - PREFEITO - REJEIÇÃO - DECURSO 

DE PRAZO. Consoante dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, 

descabe endossar rejeição de contas considerado o decurso de prazo 

para a Câmara Municipal exercer crivo tendo em conta parecer, até 

então simples parecer, do Tribunal de Contas.” (RO n. 1.247/GO, Rel. 

Min. MARCO AURÉLIO – grifei). Sendo assim, em face das razões 

expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida 

cautelar, em ordem a suspender “os efeitos da decisão administrativa 

prolatada pelo TCM/CE, PROC. Nº. 16498/09, consubstanciada no 

ACÓRDÃO DE Nº. 1480/10, até o julgamento final da presente 

demanda” (grifei).” A decisão do Ministro Celso de Mello está 

resumida na seguinte ementa: “EMENTA: RECLAMAÇÃO. 



ADMISSIBILIDADE. LEGITIMAÇÃO ATIVA DA PARTE 

RECLAMANTE. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS PÚBLICAS. 

JULGAMENTO. COMPETÊNCIA, PARA TAL FIM, DA CÂMARA DE 

VEREADORES. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER 

LEGISLATIVO LOCAL QUE SE ESTENDE TANTO ÀS CONTAS 

ANUAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO QUANTO ÀS 

CONTAS DE GESTÃO (OU REFERENTES À FUNÇÃO DE 

ORDENADOR DE DESPESAS) DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. FUNÇÃO OPINATIVA, EM TAIS HIPÓTESES, DO 

TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO SUSCETÍVEL DE 

REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CF, ART. 31, 

§ 2º). SUPREMACIA HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA REGRA 

CONSTITUCIONAL QUE CONFERE PODER DECISÓRIO, EM 

SEDE DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, À INSTITUIÇÃO 

PARLAMENTAR, SOBRE AS CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.” Tais fundamentos são suficientes 

para a concessão da medida cautelar. Assim, com essas breves 

considerações, em juízo sumário de análise preliminar do processo, 



defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da 

decisão proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Ceará no Processo n° 3.556/97, Acórdão n° 2.306/2003. 

Comunique-se, com urgência. Publique-se. Requisitem-se 

informações ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Ceará. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

Brasília, 13 de setembro de 2010. Ministro GILMAR MENDES 

Relator Documento assinado digitalmente (Rcl 10616 MC, Relator 

(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/09/2010, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 16/09/2010 PUBLIC 

17/09/2010) Esta decisão, sofreu agravo regimental sendo mantida, 

com ementa do seguinte teor: Agravo regimental em reclamação. 2. 

Prefeito do município de Ibicuitinga/CE. 3. Cabe ao Tribunal de 

Contas a apreciação, mediante parecer prévio, das contas prestadas 

pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-las fica a 

cargo do Poder Legislativo. Precedentes.4. Agravo regimental a que se 

nega provimento (Rcl 10616 MC, Relator (a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DATA DE 



PUBLICAÇÃO DJE 08/10/2014 - ATA Nº 145/2014. DJE nº 196, 

divulgado em 07/10/2014) Esta orientação jurisprudencial, vem 

garantida por decisões recentíssimas, no mesmo sentido, destacando-

se a título de exemplo, verbis: Rcl 10493 AgR PROCESSO 

ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR 

MENDES N.PÁG-006 DJe-222 DIVULG 11-11-2014 PUBLIC 12-11-

2014 Rcl 14381 AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 

UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-006 DJe-222 

DIVULG 11-11-2014 PUBLIC 12-11-2014 Rcl 14381 AgR-segundo 

PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 UF-CE TURMA-02 

MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-006 DJe-222 DIVULG 11-11-2014 

PUBLIC 12-11-2014 Rcl 13917 AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-

09-09-2014 UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-

005 DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014 Rcl 14561 AgR 

PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 UF-CE TURMA-02 

MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-214 DIVULG 30-10-2014 

PUBLIC 31-10-2014 Rcl 14561 AgR-segundo PROCESSO 

ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR 



MENDES N.PÁG-005 DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-

2014 Rcl 10456 AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 

UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-006 DJe-214 

DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014 Rcl 10456 AgR-terceiro 

PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 UF-CE TURMA-02 

MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-006 DJe-214 DIVULG 30-10-2014 

PUBLIC 31-10-2014 Rcl 10551 AgR PROCESSO ELETRÔNICO 

JULG-09-09-2014 UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES 

N.PÁG-006 DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 Rcl 

10551 AgR-segundo PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 

UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-213 

DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 Rcl 14015 AgR PROCESSO 

ELETRÔNICO JULG-09-09-2014 UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR 

MENDES N.PÁG-006 DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-

2014 Rcl 14015 AgR-segundo PROCESSO ELETRÔNICO JULG-09-

09-2014 UF-CE TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 

DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014 Dessa forma, 

Excelência não há qualquer dificuldade em se decretar a nulidade do 



Título Executivo nº 232/2015, face à falta de atribuição/competência 

do Órgão que o expediu. É evidente a incompetência do Tribunal de 

Contas do Estado para proferir julgamento quanto à matéria, cuja 

nulidade se reclama e se espera ver proclamada ao final. 2. TESES 

FIXADAS EM REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA CONFORME ART. 

927, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. Agora, em 

10.08.2016, o c. Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses 

em sede de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário, quanto 

aos fundamentos apresentados da incompetência de julgamento dos 

Tribunais de Contas em relação às contas dos Prefeitos Municipais, a 

saber: RE 729744 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Decisão: O 

Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos 

seguintes termos: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de 

Contas tem natureza meramente opinativa, competindo 

exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas 

anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o 

julgamento ficto das contas por decurso de prazo”, vencidos os 



Ministros Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux. 

Ausentes, justificadamente, os Ministros Cármen Lúcia e Teori 

Zavascki. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 

17.08.2016. ATA Nº 23, de 17/08/2016. DJE nº 178, divulgado em 

22/08/2016 RE 848826 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Decisão: 

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Ricardo 

Lewandowski (Presidente), que redigirá o acórdão, fixou tese nos 

seguintes termos: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei 

Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei 

Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de 

prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas 

Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas 

competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por 

decisão de 2/3 dos vereadores”, vencidos os Ministros Luiz Fux e Rosa 

Weber. Ausentes, justificadamente, os Ministros Cármen Lúcia e 

Teori Zavascki. Plenário, 17.08.2016. ATA Nº 23, de 17/08/2016. DJE 

nº 178, divulgado em 22/08/2016 Cumpre, então, aos Magistrados e 

Tribunais de Justiça obrigatoriamente observar das disposições nas 



teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de causar 

instabilidade jurídica perante o jurisdicionado, nos termos do art. 926 

e art. 927, III, ambos do Código de Processo Civil: LIVRO III DOS 

PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO 

DAS DECISÕES JUDICIAIS TÍTULO I DA ORDEM DOS 

PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DOS TRIBUNAIS CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 926. Os 

tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os 

pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 

enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência 

dominante. § 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem 

ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua 

criação. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário 

e especial repetitivos; Devido a fixação de tese em julgamento de 

recurso extraordinário deve ser obrigatória a observação dos juízes e 



tribunais deste julgado, para uniformizar a jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente. Portanto, de acordo com as teses fixadas 

pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe o julgamento das contas de 

Prefeito Municipal pelo Tribunal de Contas Estadual. IV. 

PREQUESTIONAMENTO Ao ensejo, prequestiona-se a matéria, ante 

a inobservância o disposto no art. 5º, inciso LIV da CF; art. 926 e art. 

927, III, ambos do Código de Processo Civil; art. 1º, I, "g", da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990; art. 71, I e II da CF; art. 

29, VXII da Constituição Estadual; art. 1º e art. 35 “caput” e parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 154/96; na forma dos 

fundamentos articulados alhures. Desta feita, prequestiona-se a 

matéria, atento à exigência legal, para eventual e ulterior interposição 

de recurso excepcional para superiores instâncias. Destarte, ante todo 

o exposto nas presentes razões recursais e de todo o conjunto 

probatório constante dos autos, patente se verifica, a necessidade de 

reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz a quo, não 

expressando, assim, o melhor direito. V. PEDIDO Ante o exposto, 

requer-se a Vossa Excelência o recebimento recurso de apelação para 



reformar in totum a sentença, julgando totalmente procedente a 

inicial, condenando o recorrido em honorários de sucumbência em 

20% do valor da causa, por ser medida de inteira e cristalina justiça. 

Nestes termos, pede deferimento Porto Velho/RO, 30 de agosto de 

2016. JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR OAB/RO Nº 1370 CARLOS 

EDUARDO ROCHA ALMEIDA OAB/RO Nº 359 

  

PROCESSO ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE RONDÕNIA 

 

No dia 17/11/2016, o magistrado José Antônio Barreto, titular, à 

época, da 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, determinou o 

encaminhamento do recurso do devedor Charles Luís Pinheiro Gomes 

para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. No Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, o recurso foi autuado sob o número 

7002906-18.2015.8.22.0004 e distribuído ao eminente 

desembargador Gilberto Barbosa, que foi escolhido, por sorteio, como 



relator. No dia 19/07/2018, o caso foi resolvido pela corte de justiça 

com a seguinte decisão: “Cuida-se de Apelação interposta por Charles 

Luís Pinheiro Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara 

Cível de Ouro Preto do Oeste, que, julgando improcedentes embargos 

à execução, manteve execução de título extrajudicial, id. 1213959. 

Argumentando que o Tribunal de Contas não tem atribuição para 

julgar contas do Chefe do Executivo municipal, tampouco para aplicar 

sanções, afirma ser orientação dos tribunais superiores que a atuação 

da Corte de Contas se restringe a emitir parecer opinativo, devendo 

essa manifestação ser levada para julgamento pelo Poder Legislativo, 

no caso a Câmara Municipal de Vale do Paraíso.  Afirma que o 

Supremo Tribunal Federal fixou teses em repercussão geral no que 

respeita à incompetência de julgamento do Tribunal de Contas em 

relação às contas de prefeitos.  Trazendo à colação jurisprudência que 

embase sua tese, pugna pela reforma da sentença e, por fim, postula, 

para efeitos de prequestionamento, manifestação sobre todo o 

alegado, id.1213962. Sem contrarrazões, id.1213972. É o relatório. 

VOTO. DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA. Pretende 



o apelante anular acórdão do Tribunal de Contas que, em tomada de 

contas especial, solidariamente com o então secretário de obras 

Henrique Antônio Cogo, com os membros da comissão de fiscalização 

José Reinaldo Pereira Matos e Carlos Liberti e com o espólio de José 

Carlos Cristino (presidente da comissão de fiscalização), lhe impôs 

ressarcir R$ 35.001.20. A pretensão de nulidade está alicerçada em 

assertiva de que a Corte de Contas não detém competência para julgar 

contas do Chefe do Poder Executivo. Pois bem, em que pese 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que à Corte 

de Contas não compete julgar contas anuais de prefeitos, mister se 

tenha em conta que aqui se está a tratar de tomada de contas especial, 

processo de natureza administrativa que tem por finalidade 

quantificar prejuízo suportado pelos cofres públicos e responsabilizar 

o agente que praticou o ato ilegal. Este procedimento é previsto na 

LCE154/1996, verbis: Art. 44 – Ao exercer a fiscalização, se 

configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, 

desde logo, a conversão de processo em tomada de contas especial, 



salvo a hipótese no art. 92, desta Lei Complementar. Parágrafo único. 

O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo 

tramitará em separado das respectivas contas anuais.  A respeito do 

tema já se pronunciou esta e. Corte: AGRAVO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREFEITO. TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. ANULAÇÃO. IRREGULARIDADE. 

INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal de Contas tem competência para 

apreciar as contas prestadas anualmente pelos Chefes do Executivo e 

oferecer parecer prévio para decisão do Legislativo. No bojo do 

processo de prestação anual de contas dos Chefes do Poder Executivo, 

constatando-se a existência de irregularidades, deverá abrir-se 

procedimento em separado para sua apuração e imposição de 

sanções. 2. O Tribunal de Contas também tem competência para 

apreciar o procedimento autônomo de tomada de contas especial, 

visando apurar e impor penalidade ao gestor municipal. 3. Negado 

provimento ao recurso. (Ag nº 0801860-92.2015.822.0000, 1ª 

Câmara Especial. Rel. Des. Eurico Montenegro, j. 28.01.2016). 



Administrativo. Agente público. Apuração de irregularidade. 

Condenação. Corte de contas. Discussão judicial. Mérito. 

Administrativo. Impossibilidade. Apreciação. Legalidade. Acórdão 

administrativo. É vedada a discussão judicial de fatos e matérias 

atinentes ao mérito administrativo de decisão proferida pelo Tribunal 

de Contas, impondo responsabilização a agente por irregularidade 

nas contas, uma vez que, segundo o que se extrai da Carta Magna, 

nestas hipóteses compete ao Judiciário tão somente a apreciação do 

aspecto da legalidade, sob pena de substituição indevida da função 

constitucional da Corte de Contas pela Corte Judicial. É legítimo o 

acórdão do Tribunal de Contas que imputa responsabilidade a agente 

público, apurada em sede de tomada de contas especial, mormente 

quando respeitadas todas as formalidades legais e o 

contraditório. (AC 0014347-32.2012.822.0001, 2ª Câmara Especial. 

Rel. Des. Renato Mimessi, j. 30.07.2014). Apelação cível. Execução 

fiscal. Multa aplicada pelo TCE. Tomada de Contas Especial. 

Possibilidade. Nulidade da CDA. Ausência. Recurso provido. O 

Tribunal de Contas tem competência para aplicação de multa quando 



julga irregulares as contas dos administradores em processo de 

Tomada de Contas Especial. Somente se verificaria a nulidade da 

sanção caso tivesse sido aplicada em mero procedimento de prestação 

de contas, pois, neste, a competência para julgamento seria do Poder 

Legislativo, cabendo ao TCE atividade meramente opinativa. Caso a 

multa tenha sido aplicada no processo de Tomada de Contas Especial, 

em que é garantido às partes o contraditório e a ampla defesa, não há 

qualquer nulidade. Recurso provido para o fim de anular a sentença e 

determinar o prosseguimento da execução fiscal. (AC 0002952-

74.2011.822.00002, 2ª Câmara Especial, Rel. Des. Walter 

Waltenberg Junior, j. 16.10.2012). Resta evidente, portanto, que o 

Tribunal de Contas detém atribuição para julgar procedimento 

administrativo de tomada de contas especial e, se necessário, aplicar 

sanções, pois se trata de processo diverso da prestação de contas, para 

a qual se faz indispensável manifestação final do Poder Legislativo.  À 

luz destes fundamentos, nego provimento ao recurso e, por 

consequência, mantenho incólume a sentença.  É como voto. 

EMENTA. Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. 



Acordão do Tribunal de Contas. Tomada de contas especial. 

Competência de Julgamento. 1. O Tribunal de Contas tem atribuição 

para aplicar sanções quando julga irregulares contas de 

administradores em processo de Tomada de Contas Especial. 2. É 

legítimo o acórdão do Tribunal de Contas que imputa 

responsabilidade a agente público, apurada em sede de tomada de 

contas especial, mormente quando respeitadas todas as formalidades 

legais e o contraditório. 3. RECURSO NÃO 

PROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Magistrados da 1ª Câmara Especial do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de 

julgamentos das notas taquigráficas, em, NEGOU-SE 

PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 

RELATOR, À UNANIMIDADE”.  

  

PREFEITO ENTRA COM OUTRO RECURSO E DESSA VEZ É 

PARA O PROCESSO SER ENCAMINHADO DE PORTO 

VELHO PARA BRASILIA  



 

 

No dia 30/09/2016, o prefeito devedor Charles Luís Pinheiro Gomes 

entrou com mais um recurso em razão de ter perdido da causa no 

Tribunal de Justiça do Estado. O recurso especial foi encaminhado 

para o Supremo Tribunal Federal em Brasília, conforme mostra 

petição do devedor: “Processo de número  7002906-

18.2015.8.22.0004, de  Charles Luís Pinheiro Gomes, já qualificado, 

por intermédio de seus advogados in fine assinados, conforme 

procuração acostadas nos autos, com endereço profissional indicado 

ao rodapé, onde recebem as intimações e notificações de estilo, vem, 

respeitosamente com a devida vênia, a presença de Vossa Excelência, 

com fulcro no art. 105, III, c, da Constituição Federal, interpor o 

presente recurso especial ao E. Superior Tribunal de Justiça, 

inconformado com acórdão (Id 4174667) prolatado pelo MM. 

Desembargador Relator, Gilberto Barbosa DA 1ª Câmara Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, conforme razões de fato 

e de direito em anexo, requerendo sua admissão e processamento 

devidos legalmente. Requer o recebimento do recurso em seu efeito 



devolutivo, e, que seja intimado o Recorrido para ofertar 

contrarrazões se o desejar, no prazo legal, bem como a juntada das 

custas devidamente recolhidas. Após, os autos sejam remetidos à 

superior instância. Nestes termos, pede deferimento”.  

 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

ENCAMINHA PROCESSO DO DEVEDOR CHARLES LUÍS 

PINHEIRO GOMES PARA BRASÍLIA  

 

 

No dia 19/11/2019, Walter Waltenberg Silva Junior, desembargador 

e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, à época, 

despachou o processo e determinou a remessa do feito ao Supremo 

Tribunal Federal, afirmando o seguinte: “Alega a embargante a 

existência contradição na decisão mencionada. Para tanto, informou 

que a demanda não se funda em texto da Constituição Estadual, bem 

como não se sustenta apenas no art. 5º, LIV, da CF, mas sim, no art. 



71, I e II, da Constituição Federal. Ao final, requer seja recebido e 

provido os presentes Embargos de Declaração, de modo a sanar vício 

de erro material, admitindo-se o recurso especial interposto.  Sem 

contraminuta. É o relatório. Pois bem. Inicialmente, importante 

consignar que o STF entende que são incabíveis embargos de 

declaração contra decisão do Presidente do Tribunal de origem que 

não admite recurso extraordinário. Todavia, recebo estes aclaratórios 

como pedido de reconsideração, tendo em vista que a decisão 

impugnada deixou de analisar os arts. 32 e 71, I e II, da Constituição 

Federal, apontados no recurso como violados. Assim, verifica-se 

preenchido o requisito constitucional do prequestionamento quanto 

à matéria referente aos dispositivos mencionados, motivo pelo qual 

admito o recurso extraordinário quanto aos supracitados. Em relação 

à suposta violação aos arts. 926 e 927, III, do Código de Processo Civil; 

art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990; arts. 

1º e 35, “caput” e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

154/96, não cabe recurso extraordinário por violação à legislação 

infraconstitucional. Desse modo, revejo a decisão que inadmitiu o 



recurso extraordinário para admiti-lo parcialmente, porquanto 

prequestionados os artigos 32 e 71, I e II, da Constituição Federal. 

Subam os autos ao Supremo Tribunal Federal. Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia, outubro de 2019. Desembargador Walter 

Waltenberg Silva Junior. Presidente”.  

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECEBE O RECURSO DO 

DEVEDOR CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES 

 

No 12/12/2019, o cartório de distribuição do Supremo Tribunal 

Federal certificou o recebimento do recurso extraordinário interposto 

pelo devedor Charles Luís Pinheiro Gomes. O departamento do STF 

informou o seguinte quando recebeu o recurso do prefeito: “ O recurso 

foi autuado sob número e-RE 1245265 no Supremo Tribunal Federal, 

interposto por Charles Luís Pinheiro Gomes e como parte contrária a 



Prefeitura Municipal do Vale do Paraiso, nos termos da resolução 

574/2016-stf, em 12/12/2019. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NEGA RECURSO DO 

DEVEDOR CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES E DEVOLVE 

O PROCESSO PARA OURO PRETO  

 

No dia 24/06/2020, ao analisar o recurso extraordinário interposto 

pelo devedor Charles Luís Pinheiro Gomes, Ricardo Lewandowski, 

ministro do Supremo Tribunal Federal e escolhido por sorteio como 

relator do processo na corte, manifestou nos autos de número 

1245265, para a secretaria do tribunal adotar os seguintes 

parâmetros: ”O recurso extraordinário versa sobre temas já 

examinados por esta Corte na sistemática da repercussão geral 

(RE 729.744-RG/MG – Tema 157 e RE 848.826/CE – Tema 835). Isso 

posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja 



observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Brasília. No dia 30/06/2020, a Secretaria 

Judiciária do STF fez a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia.  

 

RESULTADO DO PROCESSO: CHARLES LUÍS PINHEIRO 

GOMES DEU UM PREJUÍZO AO ERÁRIO (MUNICÍPIO DO 

VALE DO PARAÍSO) NO VALOR DE R$ 389.025,57 

 

Para sabermos exatamente o valor atual das dívidas geradas no dia 

01/06/2015, quando Charles Luís Pinheiro Gomes foi condenado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, usamos a tabela de 

cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que faz corrige 

com juros legais, de acordo com a Constituição da República 

Brasileira. O resultado final de toda a dívida que o candidato à 

reeleição deve ao próprio município do qual quer governar mais um 



mandato é de R$ 389.025,57. Na verdade, houve má-fé do prefeito 

de empurrar o processo por cinco anos, começando em Ouro Preto do 

Oeste até o Brasília, para evitar a quitação de sua dívida com os 

contribuintes, os moradores e porque não dizer os eleitores que vão 

votar no dia 15/15/2020 para prefeito, vice-prefeito e vereador. Essa 

dívida que ele protelou tanto tempo assim jamais será paga porque o 

crédito prescreveu e o prefeito está ciente disso, gerando um prejuízo 

significativo à prefeitura que passa por dificuldades financeiras. O 

dinheiro que o município deixou de arrecadar por manobras 

irresponsáveis de Charles Luís Pinheiro Gomes fará muita falta para 

a melhoria da educação, para investir na saúde, para construir mais 

pontes, para ajudar os cidadãos mais pobres que não têm emprego, 

enfim direta e indiretamente todos os cidadãos do Município do Vale 

do Paraíso perderam um dinheiro por culpa do próprio prefeito que 

fez de tudo para não quitar sua dívida com a prefeitura. Uma pena 

para um agente político que prega tanto a moralização da coisa 

pública deixou essa situação ser encerrada sem nenhum resultado 



satisfatório para a população, um dano ao erário que jamais será 

esquecido.  

 

DA INVERDADE QUE O CASO DE CASO DE SÃO 

FRANCISCO É IGUAL À SITUAÇÃO DO RECORRENTE 

CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES 

 

No recurso interposto pelo vencido Charles Luís Pinheiro Gomes, foi 

ventilado pelo candidato que sua situação é semelhante ao caso 

julgado pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral da Comarca de Costa Marques, 

nos autos de número 0600199-39.2020.6.22.0005, referente à 

candidatura de prefeito no Município de São Francisco, ABRAO 

PAULINO DE ARAUJO, que já foi chefe do poder executivo dessa 

urbe há anos e teve suas contas anuais reprovadas pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia. Ocorre que a Câmara de Vereador do 

Município de São Francisco do Guaporé não seguiu o entendimento 

da corte de contas e resolveu aprovar as contas anuais do ex-prefeito 



desse município Abrão Paulino de Araújo, o que levou o poder 

judiciário eleitoral a deferir o seu pedido de registro de candidatura 

ao cargo de prefeito por esse município.  

 

CASO DE CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES É 

DIFERENTE 

 

Tentando induzir o juízo ao erro, o recorrente Charles Luís Pinheiro 

Gomes juntou a decisão do juízo da 5ª Zona Eleitoral da Comarca de 

Costa Marques, para dizer que o seu caso é semelhante, o que é uma 

inverdade. Em relação ao agente político candidato ao cargo de 

prefeito do Vale do Paraíso, Charles Luís Pinheiro Gomes foi 

condenado em processo administrativo que tramitou no Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia que trata sobre tomada de conta 

especial, ou seja, totalmente situação divergente ao caso de São 

Francisco do Guaporé. Diante do que foi alegado, pede-se para que 

seja rejeitado o argumento do agente político Charles Luís Pinheiro 



Gomes, que além de sua condenação, deixou de ressarcir à 

municipalidade um prejuízo de quase R$ 400.000,00 aos cofres do 

Município do Vale do Paraíso, em razão de sua má gestão quando 

atuou no DEVOP.  

 

CASO DE CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES É 

SEMELHANTE AO DE WILLIAMES PIMENTEL QUANDO 

FOI GESTOR (SECRETÁRIO) DE ROBERTO SOBRINHO NA 

PREFEITURA DE PORTO VELHO 

 

O caso de Charles Luís Pinheiro Gomes que fora condenado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é semelhante à de 

Williames Pimentel quando foi gestor (secretário) de Roberto 

Sobrinho na Prefeitura de Porto Velho. O processo do qual o 

candidato ao cargo de prefeito ao paço municipal dessa urbe às 

eleições de 2020, está relacionado ao processo de número 00951/10, 

julgado em 28/02/2019, referente ao APL-TC 00056/19, publicado 



pelo diário de número 1827, transitado em julgado no dia 

02/04/2019. O relator do processo na corte é o conselheiro Omar 

Pires Dias. Além de Pimentel, outros agentes políticos também foram 

condenados, como Roberto Sobrinho, Israel Xavier Batista, ex-

secretário municipal de Projetos e Obras Especiais (SEMPRE); Mauro 

Sérgio Martins Frade, engenheiro fiscal das Obras; Simony Freitas de 

Menezes, engenheira fiscal Obras Empresa Boa Marca Comércio e 

Serviços Ltda.; Empresa contratada, representada pelo senhor Iane 

de Melo Nogueira. DO RELATÓRIO “Trata-se de análise da auditoria 

realizada no Município de Porto Velho, referente ao exercício 

financeiro de 2009, nas seguintes áreas: Gestão Fiscal, Gestão da 

Educação, Gestão da Saúde, Gestão de Pessoal e Gestão dos Controles 

Administrativos. 02. Em Sede de análise técnica inicial, fls. 

2262/2314, o Corpo Técnico desta Corte detectou supostas 

irregularidades como a acumulação de cargo público por servidor, 

com indícios de irregularidade e o pagamento do secretariado 

municipal em desconformidade com o art. 39, §4º da Constituição 

Federal de 1988 c/c art. 4º da Lei Municipal n. 1.795/2008, ipsis 



verbis: DE RESPONSABILIDADE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO - PREFEITO MUNICIPAL, 

SOLIDARIAMENTE COM A SENHORA EPIFÂNIA BARBOSA DA 

SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR: Não 

conformidade ao item 2.3 (objetivos e metas do ensino fundamental) 

do anexo da Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de 

Educação -, uma vez que, repise-se, conforme analisado no subitem 

3.3.2.a.5 deste Relatório Técnico: as escolas não oferecem educação 

infantil (creches), oferecem ensino apenas do 1º ao 5º ano. DE 

RESPONSABILIDADE DO SR. ROBERTO EDUARDO SOBRINHO – 

PREFEITO MUNICIPAL, SOLIDARIAMENTE COM O SENHOR 

WILLIAMS PIMENTEL DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e SID ORLEANS CRUZ, POR: O Poder 

Executivo de Porto Velho tem permitido a acumulação remunerada 

de cargos públicos de seus servidores, ocupantes de cargos 

comissionados ou mesmo os estatutários, caracterizando-se como 

uma não conformidade ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, 

conforme demonstrado a seguir, conforme analisado no subitem 



3.3.14.1, do Relatório Técnico: Nome Cadastro Cargo Lotação Sid 

Orleans Cruz 231853 Enfermeiro SEMUSA Sid Orleans Cruz 230491 

Enfermeiro SEMUSA DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR 

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO – PREFEITO MUNICIPAL 

SOLIDARIAMENTE COM OS SENHORESEPIFÂNIA BARBOSA DA 

SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOSÉ MÁRIO 

DO CARMO MELO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E 

LAZER, AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS – SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOELCIMAR SAMPAIO DA 

SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO – CONTROLADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO, MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES – 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CRICÉLIA FROES 

SIMÕES – CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO e WILSON 

CORREIA DA SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA e 

WILLIAMS PIMENTEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, POR: Descumprimento ao que prescreve o § 4º do artigo 

39 da Constituição Federal de 1988 c/c o artigo 4º da Lei Municipal 



nº 1.795/2008, pelos pagamentos em não conformidade com as 

normas vigentes, conforme analisado no subitem 3.3.15.1 deste 

Relatório Técnico. DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR 

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO – PREFEITO MUNICIPAL, 

SOLIDARIAMENTE COM A SENHORA CRICÉLIA FRÓES SIMÕES 

– CONTROLADORA GERAL, E MÁRIO JONAS FREITAS 

GUTERRES – PROCURADOR GERAL, POR: Não conformidade com 

o que dispõe o art. 1º e 2º da Instrução Normativa nº 20/TCE-RO, 

por não informar a propositura da execução judicial dos títulos 

executórios nos processos números 286/02; 075/94; 1997/90; 

1501/94; 2815/92; 2224/93; 382/87; 712/88; 2394/94; 2599/94; 

273/95; 996/96; 1090/97; 365/96; 2921/98; 1417/95; 1774/95; 

346/96; 1360/91; 986/97, conforme analisado no subitem 3.3.16.1 

deste Relatório Técnico. 03. Posteriormente, os autos foram 

submetidos ao Ministério Público de Contas que por meio de seu 

Procurador Sérgio Ubiratã Marchiori de Moura, opinou que fossem 

os autos convertidos em Tomada de Contas Especial para o fim de 

apurar o suposto dano ao erário constatado no Relatório Técnico, é o 



que se observa do Parecer n. 0031/2013, ipsis litteris: I) a presente 

auditoria deva ser convertida em tomada de contas especial para 

quantificação e identificação dos responsáveis pelo (a): a) pagamento 

irregular de parcelas remuneratórias aos secretários municipais, em 

desacordo com o §4º do art. 39 e com o Parecer Prévio nº 24/2007; 

b) acumulação remunerada de cargos públicos pelos servidor Sid 

Orleans Cruz, ante a ausência de comprovação quanto a 

compatibilidade de horários entre os cargos ocupados e a prova de 

efetivo labor em prol do município de Porto Velho. II) mantenham-

se, para fins de responsabilização e aplicação de sanção, não sem 

antes garantir a oportunidade para o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, as seguintes não conformidades, determinando-se a 

citação dos responsáveis, assinando-lhes o prazo para apresentação 

de defesa: De Responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Roberto 

Eduardo Sobrinho – Prefeito Municipal, solidariamente com a 

senhora Epifânia Barbosa da Silva – Secretária Municipal de 

Educação, por: 1 - Não conformidade ao item 2.3 (objetivos e metas 

do ensino fundamental) do anexo da Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 



2001 - Plano Nacional de Educação -, uma vez que, repise-se, 

conforme analisado no subitem 3.3.2.a.5 deste Relatório Técnico: a) 

as escolas não oferecem educação infantil (creches), mas apenas do 1º 

ao 5º ano. De Responsabilidade do Senhor Roberto Eduardo 

Sobrinho – Prefeito Municipal, solidariamente com a Senhora 

Cricélia Fróes Simões – Controladora Geral, e Mário Jonas Freitas 

Guterres – Procurador Geral, por: 2 - Não conformidade com o que 

dispõe o art. 1º e 2º da Instrução Normativa nº 20/TCE-RO, por não 

informar a propositura da execução judicial dos títulos executórios 

nos processos números 286/02; 075/94; 1997/90; 1501/94; 2815/92; 

2224/93; 382/87; 712/88; 2394/94; 2599/94; 273/95; 996/96; 

1090/97; 365/96; 2921/98; 1417/95; 1774/95; 346/96; 1360/91; 

986/97, tudo conforme exposição do subitem 3.3.16.1 do Relatório 

Técnico. 04. Em seguida, o Senhor José Raimundo Martins do 

Nascimento, Coordenador Municipal de Recursos 

Humanos/SEMAD, protocolou nesta Corte o Ofício n. 

1954/CMRH/GAB/SEMAD, encaminhando cópia do Relatório 

Técnico objeto do processo n. 07-01240-000/10, cujo assunto é 



auditoria realizada no período de janeiro a dezembro de 2009. 05. 

Após a juntada aos autos da auditoria retro citada, os autos foram 

novamente encaminhados à Unidade Técnica para manifestação e, ao 

final, opinou para que fossem observados na integralidade os 

apontamentos feitos no Parecer Técnico inicial. 06. Ato posterior, os 

autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, 

e opinou fossem os autos convertidos em Tomada de Contas Especial, 

entre outras providências, ipsis verbis: Sendo assim, opina o 

ministério público de contas que: i) a presente auditoria deva ser 

convertida em tomada de contas especial para quantificação e 

identificação dos responsáveis pelas seguintes impropriedades: a) 

pagamento irregular de parcelas remuneratórias aos Secretários 

municipais, em desacordo com o § 4º do art. 39 e com o Parecer 

Prévio nº 24/2007; b) acumulação remunerada de cargos públicos 

pelos servidor Senhor Sid Orleans Cruz, ante a ausência de 

comprovação quanto a compatibilidade de horários entre os cargos 

ocupados e a prova de efetivo labor em prol do Município de Porto 

Velho; II – Seja negada executoriedade, com fulcro na Súmula nº 347 



do Supremo Tribunal Federal, ao art. 1º da Lei Municipal nº 

277/2007, por contrariar flagrantemente o disposto no art. 39, § 4º 

da Constituição Federal, com efeitos a partir do trânsito em julgado 

no âmbito administrativo; III – seja recomendado ao Senhor Mauro 

Nazif, Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Administração 

que determinem a imediata cessação dos pagamentos, eventualmente 

ainda pagos, decorrentes da previsão legal contida na norma 

inconstitucional (art. 1º da Lei Municipal nº 277/2007), pena de 

responsabilização solidária por dano causado ao erário, sem prejuízo 

de outros consectários legais; IV – Seja estipulada multa diária no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos gestores acima nominados, 

de forma individual, por cada pagamento que seja, doravante, 

efetivado com base na referida legislação; V – seja mantida, para fins 

de responsabilização e aplicação de sanção, não sem antes garantir a 

oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, as 

seguintes não conformidades, determinando-se a citação dos 

responsáveis e assinando-lhes prazo para apresentação de defesa: De 

Responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Roberto Eduardo 



Sobrinho – Prefeito Municipal, solidariamente com a Senhora 

Epifânia Barbosa da Silva – Secretária Municipal de Educação, por: 1 

- Não conformidade ao item 2.3 (objetivos e metas do ensino 

fundamental) do anexo da Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - 

Plano Nacional de Educação, uma vez que, repise-se, conforme 

analisado no subitem 3.3.2.a.5 deste Relatório Técnico: a) as escolas 

não oferecem educação infantil (creches), mas apenas do 1º ao 5º ano. 

De Responsabilidade do Senhor Roberto Eduardo Sobrinho – 

Prefeito Municipal, solidariamente com a Senhora Cricélia Fróes 

Simões – Controladora Geral, e Mário Jonas Freitas Guterres – 

Procurador Geral, por: 2 - Não conformidade com o que dispõe o art. 

1º e 2º da Instrução Normativa nº 20/TCE-RO, por não informar a 

propositura da execução judicial dos títulos executórios nos Processos 

números: 286/02; 075/94; 1997/90; 1501/94; 2815/92; 2224/93; 

382/87; 712/88; 2394/94; 2599/94; 273/95; 996/96; 1090/97; 

365/96; 2921/98; 1417/95; 1774/95; 346/96; 1360/91; 986/97, tudo 

conforme exposição do subitem 3.3.16.1 do Relatório Técnico. 07. A 

seguir, vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o relatório”. 



DO VOTO “Como relatado acima, o Corpo Técnico detectou além de 

irregularidades formais, a ocorrência de possíveis danos em desfavor 

do erário, decorrentes da prática de atos lesivos à administração. 09. 

O Ministério Público de Contas, por meio de seu Procurador Sérgio 

Ubiratã Marchiori de Moura, opinou que fossem os autos convertidos 

em Tomada de Contas Especial para o fim de apurar o suposto dano 

ao erário constatado no Relatório Técnico, conforme se observa dos 

relatórios de fls. 2324/2326 e 2475/2479. 10. Tenho que, a meu juízo, 

razão assiste à Unidade Técnica e ao Ministério Público de Contas 

quanto à necessidade de conversão do presente feito em Tomada de 

Contas Especial – TCE. Explico. 11. Aduz a Carta Federativa do Brasil 

que qualquer pessoa física ou jurídica, quer seja pública ou privada, 

que utilize, gerencie ou administre dinheiros públicos, deve prestar 

contas acerca da aplicação de tais recursos, vez que, investida nesta 

qualidade, sujeita-se a pessoa ao sistema de controle tanto interno 

quanto externo, consoante preceito normativo inserto no art. 70, 

caput, e Parágrafo Único, da Constituição Federal de 1988, com 

redação dada pela Emenda Constitucional n. 19 de 04 de junho de 



1998, in verbis: Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará 

contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998) (grifei) 12. Para 

a correta apuração dos fatos com a quantificação do dano e 

identificação dos responsáveis, faz-se necessária a conversão dos 

autos em Tomada de Contas Especial, nos termos estabelecidos pelo 

artigo 44 da Lei Complementar nº 154/96, sob pena de violação dos 

princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa. 13. Vejamos o teor do art. 44 da LC n. 154/96: Art. 44. Ao 

exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, 



desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, 

o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada 

de contas especial, salvo a hipótese do artigo 921 desta Lei 

Complementar. 14. Com efeito, uma vez efetuada a conversão do 

processo em Tomada de Contas Especial, ocorre verdadeira 

transmutação da natureza do feito, que passa de simples fiscalização 

de atos, a julgamento de contas. 15. Para além disso, as infringências 

detectadas, de per si, apresenta-se como elemento indiciário de dano 

ao erário, razão por que, em homenagem ao postulado do devido 

processo legal, há que se converter o presente feito em Tomada de 

Contas Especial (TCE), com fundamento na norma inserida no art. 

44, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, já citado. 16. Após a 

Conversão do feito em Tomada de Contas Especial, impõe-se que seja 

exarado Despacho de Definição de Responsabilidade, a teor do art. 12 

da LC n. 154/96, como propugnara o Corpo Instrutivo, e bem como 

destacara o Ministério Público de Contas. Do dispositivo. Ex positis, 

pelos fundamentos acima expostos, proponho a esta Egrégia Câmara 

o seguinte voto: I – converter os presentes autos em Tomada de 



Contas Especial, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 

154/96, ante os indícios de irregularidades causadoras de dano ao 

erário, consistentes no: a) pagamento irregular de parcelas 

remuneratórias aos Secretários municipais, em desacordo com o § 4º 

do art. 39 e com o Parecer Prévio nº 24/2007; b) acumulação 

remunerada de cargos públicos pelo servidor Senhor Sid Orleans 

Cruz, ante a ausência de comprovação quanto a compatibilidade de 

horários entre os cargos ocupados e a prova de efetivo labor em prol 

do Município de Porto Velho; II – determinar o retorno dos autos a 

este Gabinete para prolação dos Despachos de Definição de 

Responsabilidade, nos termos dispostos na Lei Complementar 

Estadual nº 154/96, artigo 12, incisos I e II, e na Resolução 

Administrativa nº 005/96, artigo 19, incisos I e II, pelas 

irregularidades apontadas na conclusão do relatório técnico; III – dar 

conhecimento da decisão aos interessados Expeça-se o que necessário 

na forma regimental. Sala das sessões, 26 de março de 2014. 

Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, relator”. DO 

ACÓRDÃO PROCESSO: 951/10 ASSUNTO: Tomada de Contas 



Especial INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Porto Velho 

RESPONSÁVEIS: Roberto Eduardo Sobrinho- CPF n. 006.661.088- 

54; Epifânia Barbosa da Silva– CPF nº 386.991.172-72; Williames 

Pimentel de Oliveira– CPF nº 085.341.442-49; José Mário do Carmo 

Melo- CPF nº 142.824.294-53; Joelcimar Sampaio da Silva– CPF nº 

192.029.202-06; Sérgio Luiz Pacífico– CPF nº 360.312.672- 68; 

Mário Jonas Freitas Guterres– CPF nº 177.849.803-53; Cricélia Fróes 

Simões– CPF nº 711.386.509-78; Wilson Correia da Silva– CPF nº 

203.598.962-00; Agnaldo Ferreira dos Santos– CPF nº 177.849.803- 

53; RELATOR: Conselheiro-Substituto Francisco Júnior Ferreira da 

Silva GRUPO: II SESSÃO: 2ª Sessão Ordinária do Pleno, de 28 de 

fevereiro de 2019 CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL IRREGULAR SEM DÉBITO. EMISSÃO PARECER 

PRÉVIO PELA NÃO APROVAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL À CÂMARA MUNICIPAL, PARA OS FINS DO DISPOSTO 

NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

64, DE 18 DE MAIO DE 1990 (ALTERADO PELA LEI 



COMPLEMENTAR Nº 135, DE 04 DE JUNHO DE 2010) 1. Tomada 

de Contas Especial convertida a partir da Auditoria de Gestão 

realizada na Prefeitura Municipal de Porto Velho, relativamente ao 

exercício de 2009, nas áreas de Gestão Fiscal, da Educação, da Saúde, 

de Pessoal e dos Controles Administrativos. 2. Irregularidades de 

natureza formal, em infringência ao item 2.3 (objetivos e metas do 

ensino fundamental) do anexo da Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 

2001 - Plano Nacional de Educação; e ao art. 1º e 2º da Instrução 

Normativa nº 20/TCE-RO, por não informar a propositura da 

execução judicial de títulos executórios. 3. Julgamento irregular, com 

efeitos ex nunc, dos pagamentos de verbas decorrentes dos 

vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego público de 

origem, cumuladas com o subsídio, conforme previsto no art. 1º da 

Lei Complementar Municipal nº 277/2007, por ofensa ao § 4º do 

artigo 39 da Constituição Federal de 1988 c/c a Lei Complementar 

Municipal nº 1.795/2008. 4. Prescrição da Pretensão Punitiva das 

irregularidades formais. 5. Tomada de Contas Especial julgada 

irregular, sem imputação de débito, com fulcro no artigo 16, III, “b” e 



“c”, da Lei Complementar n. 154/96. 6. Emissão de Parecer Prévio 

pela não aprovação da Tomada de Contas Especial, a ser submetido à 

Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do disposto no art. 1º, 

inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 

(alterado pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010). 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de 

Tomada de Contas Especial, convertida a partir da Auditoria de 

Gestão realizada na Prefeitura Municipal de Porto Velho, 

relativamente ao exercício de 2009, nas áreas de Gestão Fiscal, da 

Educação, da Saúde, de Pessoal e dos Controles Administrativos, 

como tudo dos autos consta. ACORDAM os Senhores Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o 

Voto do Relator, Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR 

FERREIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: I - Por força 

da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, Emitir Parecer Prévio pela Não 

Aprovação da Tomada de Contas Especial convertida a partir da 

Auditoria de Gestão realizada na Prefeitura Municipal de Porto Velho, 



relativamente ao exercício de 2009, nas áreas de Gestão Fiscal, da 

Educação, da Saúde, de Pessoal e dos Controles Administrativos, sob 

a responsabilidade do Senhor Roberto Eduardo Sobrinho, CPF n. 

006.661.088-54, na qualidade de Prefeito Municipal, com supedâneo 

no art. 1º, I, da Resolução nº 266/2018/TCE-RO, exclusivamente 

para fins do disposto no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, 

em virtude dos pagamentos irregulares, com efeitos ex nunc, de 

verbas decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, ou do 

cargo/emprego público de origem, cumuladas com o subsídio, 

conforme previsto no art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 

277/2007, por ofensa ao § 4º do artigo 39 da Constituição Federal de 

1988 c/c a Lei Complementar Municipal nº 1.795/2008, bem ainda, 

pela não conformidade ao item 2.3 (objetivos e metas do ensino 

fundamental) do anexo da Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - 

Plano Nacional de Educação -, uma vez que, as escolas não oferecem 

educação infantil (creches), oferecem ensino apenas do 1º ao 5º ano, 

e pela não conformidade com o que dispõe o art. 1º e 2º da Instrução 

Normativa nº 20/TCE-RO, por não informar a propositura da 



execução judicial dos títulos executórios nos processos números 

286/02; 075/94; 1997/90; 1501/94; 2815/92; 2224/93; 382/87; 

712/88; 2394/94; 2599/94; 273/95; 996/96; 1090/97; 365/96; 

2921/98; 1417/95; 1774/95; 346/96; 1360/91; 986/97. II – Julgar 

irregular a Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 16, inciso 

III, “b”, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, e artigo 25, II da 

Resolução Administrativa nº 05/96- TCER, ante a subsistência de 

irregularidades de natureza formal praticadas pelo Senhor Roberto 

Eduardo Sobrinho, ex-prefeito, CPF n. 006.661.088-54, 

solidariamente com Epifânia Barbosa da Silva- Secretário Municipal 

de Educação, CPF nº 386.991.172-72, pela não conformidade ao item 

2.3 (objetivos e metas do ensino fundamental) do anexo da Lei n. 

10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação -, uma 

vez que, conforme analisado no item IX do Relatório Técnico Inicial, 

às fls. 2007/2080: as escolas não oferecem educação infantil 

(creches), oferecem ensino apenas do 1º ao 5º ano; e solidariamente 

com Mário Jonas Freitas Guterres – Procurador-Geral do Município, 

CPF nº 177.849.803-53; Cricélia Froes Simões – Controladora-Geral 



do Município, CPF nº 711.386.509-78, pela não conformidade com o 

que dispõe o art. 1º e 2º da Instrução Normativa nº 20/TCE-RO, por 

não informar a propositura da execução judicial dos títulos 

executórios nos processos números 286/02; 075/94; 1997/90; 

1501/94; 2815/92; 2224/93; 382/87; 712/88; 2394/94; 2599/94; 

273/95; 996/96; 1090/97; 365/96; 2921/98; 1417/95; 1774/95; 

346/96; 1360/91; 986/97, conforme analisado no item IX do 

Relatório Técnico Inicial, às fls. 2007/2080 e no item 3.3 do relatório; 

III - Julgar irregular a presente Tomada de Contas Especial, sem a 

imputação de dano ao erário, nos termos constantes do art. 16, III, “b” 

e “c” da Lei Complementar nº 154/96, e, ato contínuo, julgar 

irregulares, com efeitos ex nunc, os pagamentos irregulares de verbas 

decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego 

público de origem, cumuladas com o subsídio, conforme previsto no 

art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 277/2007, por ofensa ao § 

4º do artigo 39 da Constituição Federal de 1988 c/c a Lei 

Complementar Municipal nº 1.795/2008, irregularidades praticadas 

pelos Senhores Roberto Eduardo Sobrinho, ex-prefeito, CPF n. 



006.661.088-54, solidariamente com Epifânia Barbosa da Silva - 

Secretária Municipal de Educação, CPF nº 386.991.172-72; José 

Mário do Carmo Melo – Secretário Municipal de Esportes e Lazer, 

CPF nº 142.824.294- 53; Agnaldo Ferreira dos Santos – Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, CPF nº 177.849.803-53; Joelcimar 

Sampaio da Silva – Secretário Municipal de Administração, CPF nº 

192.029.202-06; Sérgio Luiz Pacífico – Controlador-Geral do 

Município, CPF nº 360.312.672- 68; Mário Jonas Freitas Guterres – 

Procurador Geral do Município, CPF nº 177.849.803-53; Cricélia 

Froes Simões – Controladora-Geral do Município, CPF nº 

711.386.509-78; Wilson Correia da Silva – Secretário Municipal de 

Fazenda, CPF nº 203.598.962-00 e Williames Pimentel de Oliveira - 

Secretário Municipal de Saúde, CPF nº 085.341.442-49; IV - Observar 

que o julgamento irregular da presente Tomada de Contas especial 

não produzirá efeitos para os fins do art. 1º, I, g, da Lei Complementar 

nº 64/90, em relação ao ex-prefeito Roberto Eduardo Sobrinho, por 

força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no 

Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; V – Reconhecer, de ofício, a 



prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, pelas irregularidades 

formais elencadas no item II deste acórdão, com fundamento nos 

artigos 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, uma vez que, da data em que os 

autos foram encaminhados ao Corpo Técnico para análise das defesas 

(30/8/2010) até a conversão dos autos em TCE (26.03.2014), 

passaram-se mais de 3 (três) anos, sem a pratica de atos que 

importassem em interrupção do prazo; VI – Determinar, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, do art. 3.º-A da Lei 

Complementar estadual n. 154/1996 e do art. 108-A do Regimento 

interno desta Corte, a imediata cessação dos pagamentos de verbas 

decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego 

público de origem, cumuladas com o subsídio, com base no art. 1º da 

Lei Complementar Municipal nº 277/2007, facultando-lhes que 

optem, alternativamente, pelo recebimento do correspondente 

subsídio ou a remuneração do cargo efetivo ou do cargo/emprego 

público de origem; VII – Recomendar ao Chefe do Poder Executivo 

do Município de Porto Velho e ao Secretário Municipal de 

Administração que adotem providências para a revisão do modelo 



legal de remuneração dos Secretários Municipais e dos agentes 

públicos a eles equiparados (Procurador-Geral, Controlador-Geral e 

Chefe de Gabinete), adequando, especialmente o disposto no art. 1º 

da Lei Municipal n. 277/2007, ou legislação superveniente, ao sistema 

de subsídio constitucionalmente estabelecido, em parcela única, 

impondo-se a opção por este ou pela remuneração do cargo de 

origem, aos que forem servidores efetivos, sem acréscimos a título de 

função gratificada, ou verba de representação, em observância aos 

contornos delineados nos Pareceres Prévios de n. 24/2007 e 25/2010 

deste Tribunal de Contas; VIII – Notificar, via ofício, o Chefe do Poder 

Executivo Municipal e o atual Secretário Municipal de Administração 

para conhecimento das recomendações supra e para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar do recebimento, comprovem nos autos o 

cumprimento da determinação contida no item VII, sob pena de 

multa, com fulcro no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar estadual 

n. 154/1996. IX – Dar ciência deste acórdão aos responsáveis 

indicados no cabeçalho, via Diário Oficial eletrônico, cuja data de 

publicação deve ser observada como marco inicial para interposição 



de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da 

Lei Complementar n. 154/1996, informando que seu inteiro teor está 

disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br; X 

– Determinar ao Departamento do Pleno que, após adoção das 

medidas de praxe, encaminhe cópia deste processo à Câmara 

Municipal de Porto Velho, para julgamento, por força da tese fixada 

pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário 

nº 848.826/DF, em 17/08/2016, expedindo-se, para tanto, o 

necessário, após o trânsito em julgado deste Acórdão; XI – Arquivar 

os presentes autos, depois de adotadas as medidas pertinentes. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE 

SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO, 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e o Conselheiro 

Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (Relator), o 

Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; e a 

Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, YVONETE 

FONTINELLE DE MELO. Ausente, devidamente justificado, o 



Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES. Porto Velho, quinta-

feira, 28 de fevereiro de 2019. FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA 

SILVA, conselheiro-substituto-relator. EDILSON DE SOUSA SILVA, 

conselheiro presidente. PROPOSTA DE DECISÃO “PROPOSTA DE 

DECISÃO 16. Preliminarmente, passo a analisar, de ofício, a 

ocorrência de prescrição no caso concreto. 17. Ressalte-se que, este 

Tribunal de Contas por meio do Acórdão APL-TC 00380/17, referente 

ao processo 01449/16, reconheceu a aplicabilidade, por analogia legis, 

da Lei Federal n. 9.873/1999 (que estabelece prazo prescricional da 

ação punitiva decorrente do exercício do poder de polícia pela 

administração federal). 18. No tocante à prescrição da pretensão 

punitiva propriamente dita, o art. 1° da Lei n. 9.873/1999 dispõe que: 

“Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública 

Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, 

objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data 

da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, 

do dia em que tiver cessado”. (Grifou-se) 19. Quanto à prescrição 

intercorrente inserida na norma entabulada no § 1º do art. 1º da Lei 



n. 9.873/1999: “Incide a prescrição no procedimento administrativo 

paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou 

despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”. 

(Grifou-se) 20. À título de orientação e aplicação aos processos no 

âmbito desta Corte, o Acórdão APL-TC 00380/17 traz elencadas, de 

forma exemplificativa, as hipóteses interruptivas da prescrição em 

um processo de tomada de contas especial (ID 488627, fls. 79/86)6 , 

por ser o mais amplo e complexo, considerando seu rito especial. 21. 

Conforme afirma referido acórdão, as hipóteses interruptivas da 

prescrição propriamente dita são, também, circunstâncias fáticas da 

consumação da prescrição intercorrente, zerando-se, dessa maneira, 

os seus respectivos prazos prescricionais e iniciando-se um novo 

cômputo destes períodos (trienal ou quinquenal). 22. Ademais, o § 1º 

do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, dispõe que incidirá a prescrição 

intercorrente nos procedimentos paralisados por mais de 3 (três) 

anos, quando estiverem pendentes de julgamento ou despacho. 23. 



Como ressaltado no acórdão, não se pode considerar, para efeito de 

incidência da prescrição intercorrente, os simples/singelos despachos 

de encaminhamentos entre os setores deste TCE/RO, com diminuta 

relevância jurídica, notadamente aqueles de impulso errático, 

meramente procrastinatórios, ou que não tenham o condão de 

impulsionar a marcha processual na forma regimental. 24. Com 

efeito, o presente caso trata de Tomada de Contas Especial instaurada 

a partir da conversão do processo de Auditoria de Gestão realizada na 

Prefeitura Municipal de Porto Velho, relativamente ao exercício de 

2009. 25. O relatório de auditoria restou materializado pelo o Corpo 

Técnico em 09/04/2010 (ID 32147), com apontamentos de diversas 

irregularidades. 26. Em 27/06/2010 (ID 32147), os agentes 

envolvidos foram notificados para se manifestarem sobre os achados 

da auditoria. 27. Com a apresentação das defesas, os autos foram 

encaminhados para apreciação do Corpo Técnico em 30/08/2010 (fl. 

2229-v). Em 20/10/2011 a Unidade Técnica emitiu relatório 

conclusivo sugerindo a conversão do processo em TCE (ID 32150). 

Em 29/01/2013 o Ministério Público de Contas (fl. 2324/2326-v), 



convergiu com corpo instrutivo opinando pela conversão do processo 

em Tomada de Contas. 28. Em 04/07/2013, foi exarado Despacho 

(ID=32152) determinando nova análise processual, a qual restou 

materializada pelo corpo técnico em 27/11/2013 (ID=32153), e pelo 

MPC, em 26/02/2014 (ID=32154), ambas ratificando a necessidade 

de conversão dos autos em TCE. 29. Em 26.03.2014, os autos foram 

convertidos em Tomada de Contas Especial, por meio da Decisão n. 

075/2014-2ª Câmara. 30. Com efeito, nesse momento processual, 

houve a incidência, na hipótese, da prescrição intercorrente, eis que, 

da data em que os autos foram encaminhados ao Corpo Técnico para 

análise das defesas (30/08/2010) até a conversão dos autos em TCE 

(26.03.2014), passaram-se mais de 3 (três) anos, sem a pratica de atos 

que importassem em interrupção do prazo. Isso porque, as peças 

apresentadas pelos órgãos técnico e ministerial, nesse meio tempo, 

não trouxeram fatos novos, mas tão somente reafirmaram a 

manutenção das irregularidades apontadas no relatório de auditoria 

exarado em 09/04/2010 (ID 32147). 31. Assim, como dever de oficio, 

entendo ocorrida a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, 



consoante o art. 1.º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, e como consequência 

deixo de aplicar a sanção de multa pelas infringências não causadoras 

de dano que remanescem nos autos. 32. No mérito, verifico que o 

corpo técnico, acompanhado pelo MPC, concluiu pela permanência 

das seguintes impropriedades: V. Conclusão. Em face do exame 

procedido nas justificativas oferecidas aos descumprimentos 

apontados no Relatório Técnico, referente à Auditoria realizada na 

Prefeitura Municipal de Porto Velho, relativa ao exercício de 2009, 

convertida em Tomada de Contas Especial, com as devidas 

imputações consubstanciadas no Despacho em Definição de 

Responsabilidade, e, a luz dos comentários supra expendidos, 

entendemos que persistem as seguintes irregularidades: 5.1 - DE 

RESPONSABILIDADE DO SENHOR ROBERTO EDUARDO 

SOBRINHO - PREFEITO MUNICIPAL, CPF Nº 006.661.088-54, 

SOLIDARIAMENTE COM A SENHORA EPIFÂNIA BARBOSA DA 

SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CPF Nº 

386.991.172-72, POR: 5.1.1 - Não conformidade ao item 2.3 (objetivos 

e metas do ensino fundamental) do anexo da Lei n. 10.172, de 9 de 



janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação -, uma vez que, repise-

se, conforme analisado no item IX do Relatório Técnico Inicial, ás fls. 

2007/2080: as escolas não oferecem educação infantil (creches), 

oferecem ensino apenas do 1º ao 5º ano; 5.2 - DE 

RESPONSABILIDADE DO SENHOR ROBERTO EDUARDO 

SOBRINHO – PREFEITO MUNICIPAL, CPF Nº 006.661.088-54, 

SOLIDARIAMENTE COM OS SENHORES EPIFÂNIA BARBOSA DA 

SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CPF Nº 

386.991.172-72; JOSÉ MÁRIO DO CARMO MELO – SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ESPORTES ELAZER, CPF Nº 142.824.294- 53; 

AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE MEIO AMBIENTE, CPF Nº 177.849.803-53; JOELCIMAR 

SAMPAIO DA SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, CPF Nº 192.029.202-06; SÉRGIO LUIZ 

PACÍFICO – CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CPF Nº 

360.312.672- 68; MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES – 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CPF Nº 177.849.803-53; 

CRICÉLIA FROES SIMÕES – CONTROLADORA GERAL DO 



MUNICÍPIO, CPF Nº 711.386.509-78; WILSON CORREIA DA SILVA 

– SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CPF Nº 203.598.962- 

00 E WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, CPF Nº 085.341.442-49, POR: 5.2.1 - 

Descumprimento ao que prescreve o § 4º do artigo 39 da Constituição 

Federal de 1988 c/c o artigo 4º da Lei Municipal nº 1.795/2008, pelos 

pagamentos/recebimentos em não conformidade com as normas 

vigentes, conforme analisado nos item III e IV do presente relatório, 

sendo devida a restituição aos cofres do Município de Porto Velho, 

cada qual com seu quinhão individualizado no quadro abaixo: Nome 

Valor a devolver Epifânia Barbosa da Silva 40.874,54 José Mário do 

Carmo Melo 46.543,22 Agnaldo Ferreira dos Santos 25.429,48 

Joelcimar Sampaio da Silva 66.704,45 Sérgio Luiz Pacífico 70.027,75 

Mario Jonas Freitas Guterres 70.027,75 Cricélia Froes Simões 

70.027,75 Wilson Correia da Silva 66.803,25 Willians Pimentel de 

Oliveira 40.849,52 Soma 497.287,72 5.3 - DE RESPONSABILIDADE 

DO SENHOR ROBERTO EDUARDO SOBRINHO – PREFEITO 

MUNICIPAL, CPF Nº 006.661.088-54 SOLIDARIAMENTE COM O 



SENHOR MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES – PROCURADOR 

GERAL, CPF Nº 177.849.803-53 E SENHORA CRICÉLIA FRÓES 

SIMÕES – CONTROLADORA GERAL, CPF Nº 711.386.509-78, POR: 

5.3.1 - Não conformidade com o que dispõe o art. 1º e 2º da Instrução 

Normativa nº 20/TCE-RO, por não informar a propositura da 

execução judicial dos títulos executórios nos processos números 

286/02; 075/94; 1997/90; 1501/94; 2815/92; 2224/93; 382/87; 

712/88; 2394/94; 2599/94; 273/95; 996/96; 1090/97; 365/96; 

2921/98; 1417/95; 1774/95; 346/96; 1360/91; 986/97, conforme 

analisado no item IX do Relatório Técnico Inicial, ás fls. 2007/2080 

e no item 3.3 do presente relatório. 33. A respeito das irregularidades 

formais, em que pese não terem sido sanadas em sede de defesa, 

remanescendo nos autos, repiso que a pretensão punitiva desta Corte 

sobre tais atos restou prejudica pela ocorrência da prescrição, 

consoante o art. 1.º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, razão pela qual deixo de 

aplicar a sanção de multa pelas infringências não causadoras de dano 

que remanescem nos autos. 34. Importante frisar que a 

impossibilidade de aplicação de multa em face das irregularidades 



formais não elide os respectivos atos infirmados sujeitos ao controle 

desta Corte, de modo que, remanescendo nos autos, tais 

impropriedades ensejam o julgamento pela irregularidade da 

presente TCE. 35. Relativamente ao suposto dano ao erário, 

observasse que a questão de fundo consiste na regularidade dos 

pagamentos de verbas decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, 

ou do cargo/emprego público de origem, cumuladas com o subsídio, 

em contrariedade com o § 4º do artigo 39 da Constituição Federal de 

1988 c/c a Lei Complementar Municipal nº 1.795/2008, que preveem 

o pagamento de subsídio em parcela única. 36. Com efeito, segundo o 

Corpo Técnico, o Município de Porto Velho ao proceder o pagamento 

dos subsídios de parte de seu Secretariado aplica o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 1795/2008 de forma conjugada ao art. 

1º da Lei Complementar Municipal nº 277/2007, que assim dispõe, 

verbis: Art. 1º O servidor público municipal de provimento efetivo ou 

servidor cedido pertencente ao quadro efetivo de outro Órgão da 

Administração Pública, que nomeado para ocupar o Cargo 

Comissionado de Secretário Municipal ou equivalente, passa a 



perceber a remuneração do cargo efetivo que exerça, acrescido da 

verba de subsídio legalmente instituída. Parágrafo Único. O subsídio 

a que se refere o caput terá caráter de verba de representação. 37. Não 

há dúvidas de que o Município de Porto Velho erroneamente 

remunerou os Secretários Municipais e servidores sem observar os 

ditames da Constituição Federal, quanto ao pagamento de subsídio 

em parcela única. Isso porque, em que pese tê-lo feito com base em 

norma vigente, padece de inconstitucionalidade o artigo 1º da Lei 

Complementar Municipal nº 277/2007. 38. Digo isso porque esta 

Corte de Contas tem jurisprudência sedimentada no sentido de que o 

subsídio deve ser pago em parcela única: PARECER PRÉVIO Nº 

24/2007 - PLENO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, reunido em Sessão Ordinária realizada no dia 26 de 

julho de 2007, na forma do artigo 1º, inciso XVI, § 2º da Lei 

Complementar nº 154/96, combinado com os artigos 84, §§ 1º e 2º, e 

85 da Resolução Administrativa nº 005/96 (Regimento Interno do 

Tribunal de Contas), conhecendo da Consulta formulada pelo Prefeito 

do Município de Ouro Preto do Oeste, Senhor Braz Resende, por 



unanimidade de votos, em consonância com o voto do Relator, 

Conselheiro ROCHILMER MELLO DA ROCHA. É DE PARECER que 

se responda a Consulta nos seguintes termos: Ao desempenhar função 

administrativa, o auxiliar imediato do Governador não acumula 

atribuição adicional, mas exerce o espaço próprio que lhe foi 

constitucionalmente reservado como múnus (arts. 65, 69, 70 e 71, 

inciso I, da Constituição Estadual). I – Por força do artigo 39, § 4º da 

Constituição Federal, a remuneração dos Secretários Municipais deve 

se dar exclusivamente por subsídio em parcela única, sendo indevidos 

acréscimos adicionais, com exceção apenas dos benefícios previstos 

no § 3º do referido dispositivo constitucional e eventuais verbas 

indenizatórias, tais como diárias e ajuda de custo; II – O subsídio não 

pode ser cumulado com a remuneração do cargo efetivo, em virtude 

de vedação constitucional ao acúmulo de remuneração, ficando 

impossibilitado de atribuir-se remuneração dual (vencimento e verba 

de representação) aos Secretários Municipais, ressalvada a execução 

prevista no artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c” da Constituição 

Federal; III – Se houver previsão na legislação municipal, é facultada 



ao titular do cargo efetivo a opção pela remuneração desse cargo 

enquanto estiver no exercício do cargo de Secretário Municipal. 39. 

Por certo, verificada a flagrante inconstitucionalidade, esta Corte 

pode apreciá-la para afastar no caso concreto a aplicação da norma. 

40. Sobre o assunto transcrevo trecho do voto do Conselheiro Paulo 

Curi Neto, Acórdão APL-TC 00466/17, referente ao processo n. 

03883/12, que em caso similar julgou irregular os pagamentos, com 

efeito ex nunc: II. Do mérito (...). À guisa de conclusão, resta 

evidenciado não proceder a tese de defesa, porquanto ambas as 

funções são inerentes ao cargo de Secretário de Estado. Desse modo, 

a ratio decidendi do Parecer Prévio n. 09/2010/TCE não se ajusta aos 

casos concretamente discutidos. Dessa forma, é de se ressaltar que o 

entendimento vinculante contido no Parecer Prévio n. 

24/2007/TCERO (extensível aos Secretários de Estado) não foi 

superado pelo Parecer Prévio n. 09/2010/TCERO, permanecendo 

ambos válidos e aplicáveis por esta Corte. Com efeito, a 

impossibilidade constitucional de acumular a remuneração do cargo 

efetivo de origem com a remuneração de cargo de agente político foi 



reafirmada, mais uma vez em sede de consulta, no Parecer Prévio n. 

25/2010/TCERO, abaixo reproduzido: (...). Portanto, o modelo 

constitucional do subsídio é obrigatório em relação à remuneração de 

membro de Poder, detentor de mandato eletivo, e de Ministros de 

Estado e Secretários Estaduais e Municipais. No ensejo, não procede 

a tese da Governadoria e Procuradoria-Geral do Estado quanto à 

alegada natureza indenizatória da verba de representação aqui 

discutida, o que poderia excepcionar a vedação constitucional do seu 

percebimento. Conforme ressaltado pelo Ministério Público de 

Contas no Parecer n. 177/2013, discussão semelhante já foi travada, 

em sede de controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça 

rondoniense quando da apreciação da constitucionalidade do 

parágrafo único do art. 65 da Lei Complementar n. 68/92, que 

atribuía natureza indenizatória à verba remuneratória decorrente de 

gratificação pelo exercício de cargo em comissão. No julgamento da 

ADI n. 0005750-77.2012.8.22.0000 declarou-se a 

inconstitucionalidade dessa norma porque “estabelecer natureza 

indenizatória para referida gratificação fere os princípios básicos da 



administração, afigurando-se mero meio na busca de fraudar o 

dispositivo da Constituição Estadual que, à luz da Constituição 

Federal, estabelece um teto para a remuneração dos servidores 

públicos estaduais” (Tribunal Pleno, Relatora: Juíza Sandra 

Aparecida Silvestre de Frias Torres, Dj. 04/02/2013). Assim, por 

razões semelhantes, penso que não seja possível reconhecer natureza 

indenizatória à verba de representação revista, tanto na Lei n. 

2.381/2010 quanto na Lei Complementar n. 741/2013. Ainda que 

houvesse norma legal que reconhecesse expressamente essa natureza 

(e não o há especificamente), tal qualificação constituiria flagrante 

deturpação do modelo remuneratório do subsídio em parcela única, 

preconizado pelo artigo 39, §4.º, da CF/88. Neste sentido, os 

pagamentos de verba de representação aos Secretários de Estado, 

previstos na revogada Lei n. 2.682/12 e posteriormente na LC n. 

741/13, encontram-se em flagrante violação ao art. 39, §4º, da 

Constituição Federal, razão pela qual convirjo com a conclusão da 

Unidade Instrutiva e do Ministério Público de Contas quanto à 

irregularidade dos pagamentos feitos aos Secretários de Estado 



arrolados na instrução processual. Enquanto ocupantes de cargo de 

provimento efetivo (civil ou militar), cumpriria a esses agentes 

públicos optar pelo recebimento do subsídio em parcela única ou da 

remuneração do cargo de origem, sem acréscimo de qualquer valor a 

esse título, nos termos do Parecer Prévio n. 24/2007 e do Parecer 

Prévio n. 25/2010. Não obstante, segundo o que consta dos autos, 

foram efetuados também pagamentos de verba de representação ao 

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Assistência Social – 

SEAS, ao Superintendente da Superintendência Estadual de 

Promoção da Paz – SEPAZ, ao Superintendente da Superintendente 

Estadual de Licitações – SUPEL e ao Diretor-Geral do Departamento 

de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER. A 

esse respeito, cumpre observar que o entendimento consubstanciado 

nos referidos pareceres prévios não alcança a situação jurídica dos 

dirigentes de entidades da administração indireta e outros cargos de 

confiança que não exercem a orientação, coordenação e supervisão de 

órgão da administração estadual, por delegação e auxílio diretos ao 

Chefe do Poder Executivo, nos termos de lei. (...). Todavia, em que 



pese o reconhecimento da inconstitucionalidade das parcelas 

remuneratórias aqui objurgadas e, consequentemente, do caráter 

lesivo dos pagamentos irregulares efetuados (seja sob a égide da Lei 

n. 2.682/2012, seja sob a do art. 7.º da Lei Complementar n. 

741/2013), dissinto do Ministério Público de Contas quanto à 

postulação de conversão em Tomada de Contas Especial, para 

apuração de eventual dano a ser ressarcido. Penso que a situação ora 

discutida, em função de diversos aspectos fáticos e jurídicos, ganhou 

contornos que desfavorecem a viabilidade jurídica do ressarcimento 

dos pagamentos irregulares, nos termos do entendimento contido na 

Súmula n. 249 do Tribunal de Contas da União: É dispensada a 

reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por 

servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro 

escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por 

parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e 

supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo 

e do caráter alimentar das parcelas salariais. (...). Isso não impede, 

entretanto, que esta Corte de Contas, em reconhecendo, afinal, a 



irregularidade dos pagamentos efetuados com supedâneo em 

quaisquer dispositivos legais que afrontem a Constituição Federal 

(mormente o disposto no art. 37, inciso XIII, e art. 39, § 4.º), desde 

logo determine a cessação dos atos ilícitos (ou dos seus efeitos), 

afiançando a sua autoridade e a efetividade de sua decisão ao manejar 

mecanismo coercitivo para garantir seu cumprimento, nos termos do 

artigo 71, VIII, IX e X, da CF. (...). Dessa forma, importa determinar 

ao órgão central do sistema de gestão de pessoas, no âmbito do Poder 

Executivo estadual, a cessação do pagamento de novos reajustes, a 

partir da decisão, na verba de representação prevista no art. 7º da Lei 

Complementar n. 741/2013 (ainda que seja majorada a remuneração 

do cargoparadigma), o que tem o condão, ao menos, de estagnar 

doravante os efeitos em cascata decorrentes da equiparação ilícita. 

Com efeito, compete ao intérprete-aplicador da norma preservar, no 

que comportar o conteúdo e alcance do texto legal, uma interpretação 

que a compatibilize com o ordenamento jurídico e que salvaguarde a 

sua eficácia, ainda que parcial. Portanto, a limitação da ordem à 

suspensão de novos reajustes à verba de representação, em relação 



aos dirigentes máximos de autarquias e fundações não equiparados a 

Secretário de Estado, privilegia a opção legislativa pela remuneração 

mista, composta pela remuneração do cargo efetivo acrescida por 

gratificação correspondente ao exercício de cargo em comissão (verba 

de representação). Ao mesmo tempo, inibe que se produzam os efeitos 

(inconstitucionais) da equiparação remuneratória, os quais se 

manifestam quando a remuneração do cargo paradigma sofre 

reajustes. No mesmo passo, cumpre representar ao Procurador-Geral 

de Justiça, com esteio no art. 71, inciso XI, da CF/88, para solicitação 

de medidas cabíveis, concernentes à propositura de ação direta de 

inconstitucionalidade em face do art. 7.º da Lei Complementar 

estadual n. 741/2013, por violação ao art. 37, inciso XIII e ao art. 39, 

§ 4.º, ambos da Constituição Federal, por se tratarem de normas de 

reprodução obrigatória pela Constituição Estadual, malgrado sua 

omissão a respeito, consoante o entendimento fixado em sede de 

repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 

650898-RS, Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para 

acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017). Ato 



contínuo, convém recomendar ao Chefe do Poder Executivo do 

Estado de Rondônia e ao Secretário de Estado de Planejamento que 

adotem providências para a revisão do modelo legal de remuneração 

dos Secretários de Estado e dos agentes públicos a eles equiparados 

(em especial, o Secretário-Chefe da Casa Civil, Chefe da Casa Militar, 

Secretário Executivo do Governador, Diretor- Geral do Departamento 

de Estradas, Rodagens e Infraestrutura e Serviços Públicos, 

Controlador-Geral do Estado, Superintendente de Gestão dos Gastos 

Públicos Administrativos e Presidente da FAPERO, conforme o 

disposto no §1º e 2º do art. 107, parágrafo único do art. 108 e Anexo 

II da Lei Complementar n. 827/15, com a redação dada pela LC n. 

841/15), adequando, sobretudo o disposto no art. 7º da Lei 

Complementar n. 741/2013, ao sistema de subsídio 

constitucionalmente estabelecido, em parcela única, impondo-se a 

opção por este ou pela remuneração do cargo de origem, aos que 

forem servidores efetivos, sem acréscimos a título de verba de 

representação, em observância aos contornos delineados nos 

Pareceres Prévios de n. 24/2007 e 25/2010 deste Tribunal de Contas. 



Da mesma forma, convém recomendar também ao Chefe do Poder 

Executivo do Estado de Rondônia e ao Secretário de Estado de 

Planejamento que adotem providências para a revisão do modelo 

legal de remuneração previsto na Lei Complementar n. 827/2015 para 

os servidores efetivos designados para os cargos de dirigente máximo 

de entidades de autarquias e fundações, sendo admissível atribuir-

lhes verba de representação à semelhança do Secretário Adjunto, 

exceto quando equiparados a Secretário de Estado para efeito de 

remuneração, e desde que a referida parcela, preferencialmente 

incorporada na própria Lei Complementar n. 827/2015, não esteja 

equiparada ao valor de remuneração ou espécie remuneratória de 

outros cargos. (...). 41. É de se ressaltar que o entendimento contido 

no Parecer Prévio n. 24/2007/TCERO é vinculante. 42. Há mais. 

Conforme ressaltado no trecho do voto colacionado, a 

impossibilidade constitucional de acumular a remuneração do cargo 

efetivo de origem com a remuneração de cargo de agente político foi 

reafirmada em sede de consulta, no Parecer Prévio n. 

25/2010/TCERO, vejamos: PARECER PRÉVIO Nº 25/2010 – 



PLENO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, 

reunido em Sessão Ordinária do dia 30 de setembro de 2010, na 

forma do artigo 1º, XVI, §2º da Lei Complementar Estadual nº 

154/96, combinado com artigo 173, III do Regimento Interno e nos 

artigos 1º e 2º da Resolução Administrativa nº 016/TCE-RO/04, por 

maioria de votos, vencido o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA, 

quanto aos itens de 1 a 7; e 9, em consonância com a proposta de 

Decisão do Auditor DAVI DANTAS DA SILVA e, por maioria de votos, 

vencidos os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA e 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, quanto aos itens 8 e 10, em 

consonância com o voto substitutivo do Conselheiro JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, e É DE PARECER que se 

responda a consulta nos seguintes termos: 1. Conforme inteligência 

do §4º do artigo 39, da Lei Maior, para efeitos de remuneração, os 

cargos de auxiliares dos Chefes do Executivo, dentre eles o de 

Secretário Municipal, não se equiparam aos demais cargos 

comissionados, tendo em vista que seus estipêndios são percebidos 

por meio de subsídio, o qual é fixado em parcela única, sendo vedado 



o acréscimo de quaisquer outras verbas remuneratórias; 2. O 

servidor, detentor de cargo efetivo, não poderá acumular verbas 

decorrentes dos vencimentos de seu cargo, com o subsídio do cargo 

de Secretário Municipal para o qual foi nomeado, ainda que 

observado o limite salarial relativo ao teto constitucional, nos termos 

do Parecer Prévio nº 24/2007 – PLENO/TCE/RO; […]. 6. Servidor 

efetivo cedido, para assunção de cargo de agente político, deverá fazer 

opção pelo recebimento único do subsídio decorrente desse cargo, ou 

pela remuneração do seu cargo efetivo, não sendo cabível o acréscimo 

de verba de representação nos termos do §4º do artigo 39, da Lei 

Maior. Desse modo, conforme inteligência do artigo 37, XI, da Lei 

Maior, o teto constitucional a ser aplicado dependerá da 

contraprestação pecuniária optada pelo servidor, ou seja, se optar 

pela percepção do subsídio decorrente do cargo de agente político do 

Órgão de destino, estará sujeito ao teto aplicado para esse Órgão, 

contudo, se optou por perceber a remuneração do cargo efetivo, de 

origem, o teto a ser aplicado será o da origem; 43. Não é demais 

registrar que, o Acórdão APL-TC 00565/18 proferido recentemente 



nos autos nº 4200/10, de competência desta relatoria, manteve o 

posicionamento acima esposado, senão vejamos: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

IRREGULAR SEM DÉBITO. EMISSÃO PARECER PRÉVIO PELA 

NÃO APROVAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIALÀ 

CÂMARA MUNICIPAL, PARA OS FINS DO DISPOSTO NO ART. 1º, 

INCISOI, ALÍNEA “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE 

MAIO DE 1990 (ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135, 

DE 04 DE JUNHO DE 2010) 1. Tomada de Contas Especial convertida 

a partir da Auditoria de Gestão, 1º e 2º quadrimestre de 2010 (janeiro 

a agosto), na Prefeitura Municipal de Ji-Paraná. 2. Irregularidades de 

natureza formal, em infringência aos artigos 23, §5º, e 24, II, da Lei 

Federal 8.666/1993, em virtude da ocorrência de fragmentação de 

despesas, de forma a burlar o procedimento licitatório adequado. 

3.Julgamento irregular, com efeitos ex nunc, dos pagamentos da 

verba “Função Gratificada” prevista no art. 7º da Lei Municipal n. 

1469/2006, bem como dos pagamentos de verbas decorrentes dos 



vencimentos do cargo efetivo, quando cumuladas com o subsídio, por 

ofensa ao art. 37, inciso XIII, e ao art. 39, § 4.º, da Constituição 

Federal. 4. Prescrição da Pretensão Punitiva das irregularidades 

formais. 5. Tomada de Contas Especial julgada irregular, sem 

imputação de débito, com fulcro no artigo 16, III, “b” e “c”, da Lei 

Complementar n. 154/96. 6.Emissão de Parecer Prévio pela Não 

Aprovação da Tomada de Contas Especial, a ser submetido à Câmara 

Municipal, exclusivamente para os fins do disposto no art. 1º, inciso 

I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 

(alterado pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010). 44. 

Frise-se, a moldura constitucional para o tratamento do subsídio é 

obrigatória em relação à remuneração de membro de Poder, detentor 

de mandato eletivo, e de Ministros de Estado e Secretários Estaduais 

e Municipais. 45. Assim, padece de inconstitucionalidade a parcela 

remuneratória – verba de representação/ subsídio (1º, §1º, da Lei 

Complementar Municipal nº 277/2007), prevista para os ocupantes 

dos cargos de Secretários Municipais e dos agentes públicos a eles 

equiparados (Procurador-Geral, Controlador-Geral e Chefe de 



Gabinete), bem como o reconhecimento da cumulação indevida de 

subsídio com verbas remuneratórias pagas ao servidor com vínculo 

efetivo. 46. Pois, enquanto ocupantes de cargo de provimento efetivo, 

cumpriria a esses agentes públicos optar pelo recebimento do 

subsídio em parcela única ou da remuneração do cargo de origem, 

sem acréscimo de qualquer valor a esse título, nos termos do Parecer 

Prévio n. 24/2007 e do Parecer Prévio n. 25/2010. 47. Conclui-se, 

portanto, que restaram configuradas as irregularidades praticadas 

pelos agentes que figuram no polo passivo do presente processo, ante 

o pagamento/recebimento indevido de verbas cumulativamente com 

o subsídio, devido em razão do cargo que ocupavam. 48. Contudo, por 

se tratar de verba de caráter alimentar e a boa-fé dos agentes 

envolvidos, caracterizada pelo cumprimento da legislação vigente, 

dispensa-se o ressarcimento dos pagamentos irregulares, nos termos 

do entendimento contido na Súmula n. 249 do Tribunal de Contas da 

União: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente 

percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, 

em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do 



órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em 

função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade 

do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. 49. 

Nesse sentido, divirjo dos órgãos Técnico e Ministerial, sobre a 

imputação de débito aos agentes envolvidos, bem como sobre a 

necessidade de nova DDR e de determinação ao atual Prefeito para 

que instaure TCE visando apurar a efetiva prestação dos serviços e a 

acumulação remunerada de cargos de enfermeiros (dos quadros do 

Estado e do Município de Porto Velho), Secretário Municipal (período 

de 03.05.2006 a 04.04.2008) e Coordenador do IPAM(19.02.2009 

até a exoneração do cargo) pelo servidor Sid Orleans, e ainda apurar 

a legalidade dos pagamentos aos secretários, Procurador Geral, e 

Controlador Geral a título de remuneração pelo exercício dos cargos, 

nos exercícios subsequentes. 50. Isso porque, de igual modo como foi 

decidido no Acórdão APL-TC 00466/17, o mesmo raciocínio de 

prevalência da boa-fé no percebimento das verbas e de presunção de 

legitimidade dos atos de pagamento, baseada na escusabilidade do 

erro, se aplica neste caso concreto, e há de subsidiar a irrepetibilidade 



dos valores percebidos, ainda que firmada a posição pela 

ilegitimidade desses atos, não se podendo responsabilizar os 

beneficiários das verbas indevidas. 51. Do mesmo modo, não se deve 

responsabilizar o agente público que realizou o ato administrativo que 

resultou no pagamento dessas verbas, eis que, em parte, teve apoio na 

legislação local. 52. Assim, identificada a irregularidade dos 

pagamentos efetuados com supedâneo em dispositivo legal que 

afronta a Constituição Federal, no caso, o disposto no art. 37, inciso 

XIII, e art. 39, § 4.º, desde logo, cabe a Corte de Contas determinar a 

cessação dos atos ilícitos (ou dos seus efeitos), nos termos do artigo 

71, VIII, IX e X, da CF. 53. Dito isso, cabe ao Chefe do Poder Executivo 

municipal e ao Secretário de Administração do município a imediata 

cessação do pagamento, caso ainda não tenha feito, a partir da 

decisão, de verbas decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, ou 

do cargo/emprego público de origem, cumuladas com o subsídio, 

prevista no art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 277/2007, 

facultando ao agente público a opção, alternativamente, pelo 

recebimento do correspondente subsídio ou a remuneração do cargo 



efetivo ou emprego público de origem. 54. Sobre as demais 

irregularidades formais, deixo de aplicar multa em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte consoante 

o art. 1.º, § 1º, da Lei n. 9.873/99. 55. Ainda, importante ressaltar que, 

nos termos da Resolução n. 266/2018/TCE-RO, art. 1º, inciso I7 , esta 

Corte expedirá Parecer Prévio quanto ao julgamento da Tomada de 

Contas Especial em relação ao Prefeito, para submeter à apreciação e 

julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do 

art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 

de 1990 (alterado pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 

2010)8 , sem prejuízo de julgamento da TCE por esta Corte quanto 

aos demais efeitos pertinentes. Parte dispositiva 56. Pelas razões 

expendidas, divergindo do entendimento esboçado pelo Corpo 

Técnico e pelo Ministério Público apresento a este egrégio Pleno a 

seguinte proposta de decisão: I - por força da tese fixada pelo 

Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário nº 

848.826/DF, Emitir Parecer Prévio pela Não Aprovação da Tomada 

de Contas Especial convertida a partir da Auditoria de Gestão 



realizada na Prefeitura Municipal de Porto Velho, relativamente ao 

exercício de 2009, nas áreas de Gestão Fiscal, da Educação, da Saúde, 

de Pessoal e dos Controles Administrativos, sob a responsabilidade 

do Senhor Roberto Eduardo Sobrinho, CPF n. 006.661.088-54, na 

qualidade de Prefeito Municipal, com supedâneo no art. 1º, I, da 

Resolução nº 266/2018/TCE-RO, exclusivamente para fins do 

disposto no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, em virtude 

dos pagamentos irregulares, com efeitos ex nunc, de verbas 

decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego 

público de origem, cumuladas com o subsídio, conforme previsto no 

art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 277/2007, por ofensa ao § 

4º do artigo 39 da Constituição Federal de 1988 c/c a Lei 

Complementar Municipal nº 1.795/2008, bem ainda, pela não 

conformidade ao item 2.3 (objetivos e metas do ensino fundamental) 

do anexo da Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de 

Educação -, uma vez que, as escolas não oferecem educação infantil 

(creches), oferecem ensino apenas do 1º ao 5º ano, e pela não 

conformidade com o que dispõe o art. 1º e 2º da Instrução Normativa 



nº 20/TCE-RO, por não informar a propositura da execução judicial 

dos títulos executórios nos processos números 286/02; 075/94; 

1997/90; 1501/94; 2815/92; 2224/93; 382/87; 712/88; 2394/94; 

2599/94; 273/95; 996/96; 1090/97; 365/96; 2921/98; 1417/95; 

1774/95; 346/96; 1360/91; 986/97. II – Julgar irregular a Tomada de 

Contas Especial, nos termos do art. 16, inciso III, “b”, da Lei 

Complementar Estadual n. 154/96, e artigo 25, II da Resolução 

Administrativa nº 05/96- TCER, ante a subsistência de 

irregularidades de natureza formal praticadas pelo Senhor Roberto 

Eduardo Sobrinho, ex-prefeito, CPF n. 006.661.088-54, 

solidariamente com Epifânia Barbosa da Silva - Secretário Municipal 

de Educação, CPF nº 386.991.172-72, pela não conformidade ao item 

2.3 (objetivos e metas do ensino fundamental) do anexo da Lei n. 

10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação -, uma 

vez que, conforme analisado no item IX do Relatório Técnico Inicial, 

ás fls. 2007/2080: as escolas não oferecem educação infantil 

(creches), oferecem ensino apenas do 1º ao 5º ano; e solidariamente 

com Mário Jonas Freitas Guterres – Procurador Geral do Município, 



CPF nº 177.849.803-53; Cricélia Froes Simões – Controladora Geral 

do Município, CPF nº 711.386.509-78, pela não conformidade com o 

que dispõe o art. 1º e 2º da Instrução Normativa nº 20/TCE-RO, por 

não informar a propositura da execução judicial dos títulos 

executórios nos processos números 286/02; 075/94; 1997/90; 

1501/94; 2815/92; 2224/93; 382/87; 712/88; 2394/94; 2599/94; 

273/95; 996/96; 1090/97; 365/96; 2921/98; 1417/95; 1774/95; 

346/96; 1360/91; 986/97, conforme analisado no item IX do 

Relatório Técnico Inicial, ás fls. 2007/2080 e no item 3.3 do presente 

relatório; III - Julgar irregular a presente Tomada de Contas Especial, 

sem a imputação de dano ao erário, nos termos constantes do art. 16, 

III, “b” e “c” da Lei Complementar nº 154/96, e, ato contínuo, julgar 

irregulares, com efeitos ex nunc, os pagamentos irregulares de verbas 

decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego 

público de origem, cumuladas com o subsídio, conforme previsto no 

art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 277/2007, por ofensa ao § 

4º do artigo 39 da Constituição Federal de 1988 c/c a Lei 

Complementar Municipal nº 1.795/2008l, irregularidades praticadas 



pelos Senhores Roberto Eduardo Sobrinho, ex-prefeito, CPF n. 

006.661.088-54, solidariamente com Epifânia Barbosa da Silva - 

Secretário Municipal de Educação, CPF nº 386.991.172-72; José 

Mário do Carmo Melo – Secretário Municipal de Esportes e Lazer, 

CPF nº 142.824.294- 53; Agnaldo Ferreira dos Santos – Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, CPF nº 177.849.803-53; Joelcimar 

Sampaio da Silva – Secretário Municipal de Administração, CPF nº 

192.029.202-06; Sérgio Luiz Pacífico – Controlador Geral do 

Município, CPF nº 360.312.672- 68; Mário Jonas Freitas Guterres – 

Procurador Geral do Município, CPF nº 177.849.803-53; Cricélia 

Froes Simões – Controladora Geral do Município, CPF nº 

711.386.509-78; Wilson Correia da Silva – Secretário Municipal de 

Fazenda, CPF nº 203.598.962-00 e Williames Pimentel de Oliveira - 

Secretário Municipal de Saúde, CPF nº 085.341.442-49; IV - Observar 

que o julgamento irregular da presente Tomada de Contas especial 

não produzirá efeitos para os fins do art. 1º, I, g, da Lei Complementar 

nº 64/90, em relação ao ex-Prefeito Roberto Eduardo Sobrinho, por 

força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no 



Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; V – Reconhecer, de ofício, a 

prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, pelas irregularidades 

formais elencadas no item II desta decisão, com fundamento nos 

artigos 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, uma vez que, da data em que os 

autos foram encaminhados ao Corpo Técnico para análise das defesas 

(30/08/2010) até a conversão dos autos em TCE (26.03.2014), 

passaram-se mais de 3 (três) anos, sem a pratica de atos que 

importassem em interrupção do prazo; VI – Determinar, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, do art. 3.º-A da Lei 

Complementar estadual n. 154/1996 e do art. 108-A do Regimento 

interno desta Corte, imediata cessação dos pagamentos de verbas 

decorrentes dos vencimentos de cargo efetivo, ou do cargo/emprego 

público de origem, cumuladas com o subsídio, com base no art. 1º da 

Lei Complementar Municipal nº 277/2007, facultando-lhes que 

optem, alternativamente, pelo recebimento do correspondente 

subsídio ou a remuneração do cargo efetivo ou do cargo/emprego 

público de origem; VII – Recomendar ao Chefe do Poder Executivo 

do Município de Porto Velho e ao Secretário Municipal de 



Administração que adotem providências para a revisão do modelo 

legal de remuneração dos Secretários Municipais e dos agentes 

públicos a eles equiparados (Procurador-Geral, Controlador-Geral e 

Chefe de Gabinete), adequando, especialmente o disposto no art. 1º 

da Lei Municipal n. 277/2007, ou legislação superveniente, ao sistema 

de subsídio constitucionalmente estabelecido, em parcela única, 

impondo-se a opção por este ou pela remuneração do cargo de 

origem, aos que forem servidores efetivos, sem acréscimos a título de 

função gratificada, ou verba de representação, em observância aos 

contornos delineados nos Pareceres Prévios de n. 24/2007 e 25/2010 

deste Tribunal de Contas; VIII – Notificar, via ofício, o Chefe do Poder 

Executivo Municipal e o atual Secretário Municipal de Administração 

para conhecimento das recomendações supra e para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar do recebimento, comprovem nos autos o 

cumprimento da determinação contida no item VII, sob pena de 

multa, com fulcro no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar estadual 

n. 154/1996. IX – Dar ciência deste acórdão aos responsáveis 

indicados no cabeçalho, via Diário Oficial eletrônico, cuja data de 



publicação deve ser observada como marco inicial para interposição 

de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da 

Lei Complementar n. 154/1996, informando que seu inteiro teor está 

disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br; X 

– Determinar ao Departamento do Pleno que, após adoção das 

medidas de praxe, encaminhe cópia deste processo à Câmara 

Municipal de Porto Velho, para julgamento, por força da tese fixada 

pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário 

nº 848.826/DF, em 17/08/2016, expedindo-se, para tanto, o 

necessário, após o trânsito em julgado deste Acórdão; XI – Arquivar 

os presentes autos, depois de adotadas as medidas pertinentes. 28 de 

fevereiro de 2019. FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 

PRESIDENTE RELATOR”. DO TRÂNSITO EM JULGADO “Processo: 

00951/10 Subcategoria: Tomada de Contas Especial Jurisdicionado: 

Prefeitura Municipal de Porto Velho Exercício: 2010 CERTIDÃO DE 

TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICO e dou fé que o Acórdão n. 

APL-TC 00056/19 e o Parecer Prévio PPL-TC 00008/19, transitaram 

em julgado em 2.4.2019. Porto Velho, quarta-feira, 3 de abril de 2019. 



ELIANDRA ROSO Diretor (a) do Departamento do Pleno em 

Substituição”. COMUNICADO À PREFEITURA DE PORTO VELHO 

A RESPEITO DA DECISÃO “00951/10. Prefeitura Municipal de Porto 

Velho Tomada de Contas Especial - de Gestão - Exercício de 2009 - 

Em Cumprimento Ao Item I da Decisão Nº 75/2014 - 2ª Câmara do 

Dia 26/03/14 SUBCATEGORIA: Tomada de Contas Especial Emitido 

em 23/09/2019 PROCESSO: DESPACHO ADVOGADO: Bruno 

Valverde Chahaira (OAB: 9600/AOB/RO 52860/PR) 1.Tratam os 

autos de Tomada de Contas Especial convertida em razão da 

Auditoria de Gestão realizada na Prefeitura Municipal de Porto Velho, 

relativamente ao exercício de 2009, nas áreas de gestão fiscal da 

educação, da saúde, de pessoal e dos controles administrativos. 2.Na 

Sessão do Pleno do dia 28 de fevereiro do corrente, os autos foram 

apreciados conforme Acórdão APL-TC 0056/19. 3.Em razão dos 

documentos protocolizados sob nºs 06770/19, 06771/19 e 06954/19, 

o presente encarte processual retornou a esta relatoria para 

deliberação. 4.Eis o Resumo. 5. Em análise da documentação juntada 

aos autos, constata-se o cumprimento integral das determinações do 



decisum. E mais, posto não haver imputação de débitos ou multas o 

presente processo deve ser arquivado conforme item XI do Acórdão 

APL-TC 0056/19. 6.Posto isso, foram atendidas todas as 

determinações consignadas no Acórdão APLTC 0056/19, mormente 

os itens VI e VII, à vista das informações apresentadas pelo atual 

Prefeito do Município de Porto Velho Hildon de Lima Chaves, 

conforme documentação protocolizada sob nºs 06770/19, 06771/19 e 

06954/19; 7. Encaminhe-se o feito ao Departamento do Pleno para o 

cumprimento do item XI do Acórdão APL-TC 0056/19 arquivamento 

dos autos - , em razão de não haver imputação de débitos ou multas 

no presente processo. Porto Velho, 23/09/2019 Conselheiro Subst. 

FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA Relator”. DOS 

DÉBITOS PROVENIENTES DA CONDENAÇÃO De acordo com o 

portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, os débitos do noticiado, provenientes de sua condenação 

pela corte de contas, com data de hoje, inclusive registrada no 

“espelho” extraído do próprio portal, como prova pré-constituída, da 

existência de inelegibilidade do agente político Williames Pimentel de 



Oliveira, como se vê a seguir. O processo é o de número 01253/18, 

tramitando no PCE de número 00652/12. A multa encontra-se na 

PGE para sansão. O valor originário é de R$ 1.620,00 e está na fase 

de cobrança. O crédito deve ser depositado no Fundo de 

Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas. O segundo 

processo é o de número 00318/19. São dois feios de cobrança, quais 

sejam, PCE: 01109/16 e PACED: 01990/20. A multa encontra-se na 

Procuradoria Geral do Estado de Rondônia para fins de propositura 

de ação de execução fiscal. O valor do credito discal originário é de R$ 

5.000,00. Atualmente, está no Cartório do 1º Ofício como protestado. 

O último processo é o de número 00876/18. Tratam-se de dois 

processos de cobrança, que são PCE: 01466/15 e PACED: 02210/19. 

Está na PGE para o mesmo procedimento. O valor da dívida fiscal 

originária é de R$ 5.000,00, e encontra-se cadastrada para ser 

encaminhada à PGE para a propositura da ação executória em face do 

noticiado. O total originário de todas as dívidas é de R$ 11.620,00. Os 

dados registrados acima, extraídos do portal da transparência do 



TCE/RO informam até mesmo o dia e o horário, a saber: 07/10/2020, 

às 13:03”.  

 

SEGUNDO CASO IDÊNTICO DE CHARLES LUÍS PINHEIRO 

GOMES É IGUAL DE MAURO NAZIF E HILDON CHAVES, 

COMO GESTORES DA PREFEITURA DE PORTO VELHO 

 

O segundo caso envolvendo a participação de Charles Luís Pinheiro 

Gomes como gestor do DEVOP, está relacionado à situação ligada aos 

agentes políticos Mauro Nazifi e Hildon Chaves, como gestores da 

Prefeitura de Porto Velho. O processo em comento é o de número 

005.849/2014-4 e o acórdão é de número 904/2019. O relator foi é o 

ministro Augusto Nardes e a sessão que o Tribunal de Contas da 

União decidiu a matéria foi realizada no dia 16/04/2019. A decisão 

ficou assim registrada: “Interessam à análise dos recursos em tela 

encontra-se bem sintetizada no voto que guiou a decisão recorrida 

(Rel. Min. Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA), 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=00584920144


compensando a transcrição (peça 77) :2. O referido Contrato de 

Repasse tinha por objeto a construção de 304 unidades habitacionais 

até 30/12/2010, no valor total de R$ 23,1 milhões, com previsão de 

aporte de recursos federais de até R$ 20,4 milhões. Para sua 

execução, o Município de Porto Velho/RO celebrou os seguintes 

contratos: a) Contrato 35/2008 com a empresa Arcon Construções, 

com vistas à implantação das obras do Condomínio Residencial 

Floresta II, formado por 144 unidades habitacionais, no valor de R$ 

6.335.076,41; b) Contrato 46/2008, com empresa Tec – Tecnologia 

Civil Ltda., referente às obras do Condomínio Residencial Floresta I, 

composto por 160 unidades habitacionais, no valor de R$ 

6.637.005,20. 3. A fiscalização constatou que os empreendimentos 

tinham 35% e 29% de execução, respectivamente, e apontou as 

seguintes falhas: a) projeto básico deficiente devido à adaptação de 

projeto a ser implantado no Estado do Maranhão, tendo sido 

ultrapassado o limite máximo de aditamentos de 25% estabelecido na 

Lei 8.666/1993; b) sobrepreço de R$ 1.166.265,02 no Contrato 

46/2008 e de R$ 974.827,61 no Contrato 35/2008, decorrente de 



excesso de quantitativos e da inobservância dos preços referenciais do 

Sinapi (cerca de 30% e 27% em relação ao valor das respectivas 

amostras) ; c) superfaturamento de R$ 548.286,32 na execução do 

Contrato 46/2008 e de R$ 380.110,77 na execução do Contrato 

35/2008 (cerca de 8% e 6% do valor amostral) ; d) movimentação 

irregular da conta específica do convênio, com disponibilidades 

inferiores em R$ 101.617,75 aos pagamentos pertinentes ao 

cumprimento do contrato de repasse; e) ausência de cadastramento 

do contrato de repasse no Siasg. 4. O exame do achado descrito na 

alínea e supra foi integralmente remetido para o processo principal 

da Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC (TC 

025.536/2009-4) . Deliberou-se que também deveria ser abordada 

naquela consolidação a responsabilidade da Caixa quanto à utilização 

de projeto básico deficiente e ao sobrepreço. 5. Em sessão de 

25/08/2010, esta Corte proferiu o Acórdão 2.151/2010-Plenário, 

determinando cautelarmente: a) ao Município de Porto Velho, a 

adoção de providências para repactuação dos Contratos 35 e 

46/PMG/2008; b) à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades e 



à Caixa, a glosa dos valores correspondentes ao sobrepreço 

identificado nos referidos Contratos; e c) a oitiva das empresas 

contratadas. 6. Adicionalmente, determinou-se que o Município de 

Porto Velho/RO e a Caixa apresentassem comprovantes de 

pagamentos efetuados, movimentação da conta bancária e planilhas 

orçamentárias, bem como a audiência dos responsáveis pelas falhas 

do projeto e do orçamento aprovados. 7. Por meio do Acórdão 

3.271/2013, o Plenário acolheu os esclarecimentos referentes ao saldo 

das disponibilidades financeiras, aplicou multa a diversos 

responsáveis pelas irregularidades existentes no projeto e no 

orçamento da obra, e, no que interessa ao presente monitoramento, 

efetuou as seguintes determinações: ‘9.3. determinar à Prefeitura 

Municipal de Porto Velho/RO que tome as providências necessárias à 

conclusão dos empreendimentos custeados com recursos 

provenientes do Contrato de Repasse 227.253-53/2007 e informe as 

providências adotadas a esta Corte de Contas, no prazo de 180 dias a 

contar da data da notificação; 9.4. Determinar à Caixa Econômica 

Federal que: 9.4.1. Realize levantamento completo dos quantitativos 



efetivamente executados e a executar para a conclusão das obras dos 

Condomínios Floresta I e Floresta II, registrando suas conclusões com 

as respectivas memórias de cálculo; 9.4.2. Com base no levantamento 

mencionado no subitem anterior, confronte os quantitativos 

efetivamente executados com aqueles medidos e pagos pela Prefeitura 

de Porto Velho/RO, a fim de aferir a existência de eventuais débitos 

incorridos ao longo da execução dos Contratos ns. 35 e 

46/PGM/2008; 9.4.2.1. Caso exista débito superior aos valores já 

glosados, efetue retenções adicionais de modo a evitar o aporte de 

recursos federais em serviços não executados ou que terão que ser 

refeitos; 9.4.3. Condicione novas liberações de recursos à 

apresentação, pela Prefeitura, de projeto executivo atualizado e à 

retomada do empreendimento; 9.4.4. Informe a esta Corte de Contas 

as providências adotadas e encaminhe as memórias de cálculo, o 

encontro de contas e os projetos executivos completos em formato 

eletrônico no prazo de 180 dias a contar da data da notificação. 9.5. 

Determinar à SecobEdif que constitua apartado ao presente processo 

com vistas ao monitoramento das deliberações ora propostas. ’ 8. 



Estão registrados nos autos os seguintes fatos atinentes às obras: a) o 

Contrato 35/2008 foi paralisado em março/2010, uma vez que a 

empresa Arcon Construções Ltda. não concordou com os 

apontamentos da Auditoria deste Tribunal nem com a repactuação 

contratual (peça 65, p. 31) ; b) o Contrato 46/2008 foi rescindido 

unilateralmente pelo Município de Porto Velho/RO, devido à 

inexecução parcial do objeto, conforme publicado no Diário Oficial do 

Município de 1º/06/2010; aplicou-se à empresa TEC – Tecnologia 

Civil Ltda. multa e suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública, por ato publicado em 25/04/2011 (peça 65, p. 

16-17) ; c) o Município de Porto Velho/RO instaurou tomada de 

contas especial em relação ao Contrato 46/2008, a qual 

posteriormente arquivou sob o argumento de se tratar de providência 

da alçada da Caixa; d) os empreendimentos foram invadidos em 2012, 

fato que levou o Município a ingressar com ação de reintegração de 

posse no mesmo ano; e) em 22/09/2014 as obras foram interditadas 

pela Defesa Civil, por risco de desabamento (peça 35, p. 7) ; f) a 

reintegração de posse foi efetivada em fevereiro/2015 e a sentença 



que julgou procedente a ação foi publicada em 28/04/2015 (peça 65, 

p. 25) . [...]. 14. A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana 

– SeinfraUrbana (peça 50) avaliou que, na medida do possível, a 

Caixa atendeu satisfatoriamente às determinações que lhe foram 

dirigidas no item 9.4 do Acórdão 3.271/2013 – Plenário, conforme 

consta abaixo: a) com relação ao item 9.4.1, considerando as 

limitações de acesso às edificações, a equipe da Caixa empreendeu 

metodologia razoável para realizar o levantamento completo dos 

quantitativos efetivamente executados e a executar para a conclusão 

das obras dos Condomínios Floresta I e II; b) em cumprimento ao 

item 9.4.2, a Caixa confrontou os quantitativos efetivamente 

executados com aqueles medidos e pagos pela Prefeitura de Porto 

Velho/RO, obtendo os seguintes resultados: b.1) com relação ao 

Residencial Floresta I, a Caixa atestou a execução de serviços no valor 

de R$ 1.547.347,50; como o valor medido e pago pela Prefeitura no 

Contrato 46/2008 atingiu R$ 1.850.374,67, configurou-se débito no 

valor de R$ 303.026,32, cujo encaminhamento depende da obtenção 

de informações atualizadas sobre as obras; b.2) para o Residencial 



Floresta II, o valor liberado à época foi de R$ 1.993.999,37 e o valor 

obtido no levantamento ora em análise foi de R$ 1.987.476,78, 

resultando em diferença de R$ 6.522,59 (0,33% do valor liberado) , 

considerada aceitável diante das dificuldades inerentes a qualquer 

levantamento de obra inacabada e deteriorada; c) não foram 

executadas as retenções complementares atinentes ao subitem 

9.4.2.1, devido à descontinuidade do empreendimento e à não 

liberação de recursos adicionais ao montante desbloqueado; d) houve 

perda de objeto do mandamento contido no item 9.4.3, que 

determinou à Caixa que condicionasse novas liberações de recursos à 

apresentação, pela Prefeitura, de projeto executivo atualizado e à 

retomada do empreendimento, devido à descontinuação das obras; e) 

os documentos apresentados à peça 45 e CD anexo atendem ao que 

foi determinado no subitem 9.4.4; segundo informado pela Caixa, 

esses elementos referem-se aos últimos projetos e planilhas 

encaminhados pelo Município para reprogramações, os quais já 

teriam contemplado os ajustes decorrentes dos apontamentos do 

referido Acórdão e demais alterações ocorridas desde o processo 



licitatório, sendo a mais recente datada de 11/03/2014. 15. O 

Município de Porto Velho/RO não prestou informações sobre as 

providências adotadas em cumprimento ao Acórdão 3.271/2013-

Plenário. Em 06/10/2014 a SeinfraUrbana realizou diligência à 

Prefeitura (peças 16-17) , a qual solicitou prorrogação de prazo em 

29/10/2014 e 29/11/2014 (peças 18 e 21) . Não houve manifestação 

da municipalidade, embora um pedido tenha sido deferido por ato da 

SecobEnergia (peça 19) e outro pelo Acórdão 217/2015-Plenário, de 

11/02/2015 (peça 25) . 16. Por conseguinte, autorizei a audiência dos 

Srs. Mauro Nazif Rasul e Hildon de Lima Chaves, Prefeitos nos 

períodos de 2013-2016 e a partir de 2017, acerca do descumprimento 

de determinação contida no item 9.3 do Acórdão 3.271/2013-Plenário 

(Despacho de 27/07/2016, peça 53) . Autorizei, também, nova 

diligência ao Município, para que encaminhasse informações 

atualizadas sobre as obras. 17. Segundo os elementos fornecidos pela 

Prefeitura de Porto Velho/RO em 16/10/2017 (peça 65-68 e 70) e as 

razões de justificativas do atual Prefeito (peça 71) e de seu antecessor 

(peça 62) , a estratégia inicial do Município para conclusão das obras 



em questão compreendia a ‘contratação de empresa para execução de 

ensaios, laudos periciais, projeto de recuperação dos serviços 

realizados e atualização de projetos remanescentes – Condomínios 

Cuniã I e II, Floresta I e II e Mato Grosso’. 18. Optou-se, naquela 

ocasião, por contemplar a perícia e a elaboração de projetos para 

diversos empreendimentos habitacionais que se encontravam sob a 

intervenção do TCU ou do Ministério Público Federal, e não apenas 

dos Condomínios Floresta I e II, ao custo estimado de R$ 

3.460.949,19 (Processo 20.00086-00/2015, de agosto/2015, peça 60, 

p. 10, renumerado para Processo 20.0007/2016, de 26/01/2016, peça 

62, p. 146, peça 70, p. 13) . Todavia, tal contratação teria sido 

inviabilizada pela quantidade inexpressiva de empresas para executar 

os serviços. 19. Em 04/10/2017 foi determinada a redução do escopo 

da contratação, mediante formalização ‘de processo administrativo 

para contratação de empresa especializada na execução dos ensaios e 

laudos requeridos, no intuito de dar subsídios a futura decisão [do] 

Gabinete [do Prefeito] quanto à conclusão dos empreendimentos 

[Cuniã I, Floresta I, Floresta II e Mato Grosso] ou pela demolição 



[deles]’ (peça 65, p. 89) . 20. Ao fim da resposta à diligência, a 

Prefeitura de Porto Velho/RO criticou a atuação da Caixa por realizar 

as medições determinadas no subitem 9.4 do Acórdão 3.271/2013 

sem avaliação pericial e formulou os seguintes pedidos ao Tribunal 

(peça 70, p. 19-20) : ‘1. que seja desconsiderado por completo o 

relatório encaminhado pela Caixa Econômica Federal ao Tribunal de 

Contas da União, pois foram baseados em levantamentos visuais, sem 

qualquer embasamento técnico e não alcançaram a determinação 

contida nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 3.271/2013-TCU-Plenário; 

2. que seja concedido prazo razoável para que o Município proceda à 

tramitação do processo 11.00102-00/2017 e apresente os ensaios e 

laudos técnicos necessários para conclusão da obra, visando [a] 

atender ao item 9.3 do Acórdão 3.271/2013-TCU-Plenário; 3. que seja 

considerado prazo para elaboração do remanescente da obra e 

posterior aprovação da Concedente, após conclusão da licitação do 

processo 11.00102-00/2017, e 4. que seja considerado também prazo 

viável para licitação do remanescente da obra, conforme previsto na 

Lei de Licitações’. 21. Como os elementos apresentados pelo 



Município de Porto Velho/RO demonstram a ineficácia das medidas 

adotadas, a SeinfraUrbana propõe: a) fixação do prazo de 120 dias 

para que o Município elabore e apresente a esta Corte cronograma de 

ações, com indicação de responsáveis, para implementação das 

medidas necessárias à conclusão dos empreendimentos custeados 

com recursos provenientes do Contrato de Repasse 227.253-53/2007; 

b) determinação à Caixa que instaure TCE para recuperar do débito 

de R$ 303.026,32 apurado no Contrato 46/2008; c) acolhimento 

parcial das razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Mauro Nazif 

Rasul, prefeito no período de 2013-2016 (peça 62) , no sentido de 

isentá-lo de multa, devido à inacessibilidade das obras até fevereiro 

de 2015, à necessidade de contratação de empresa para a realização 

de perícia e à tramitação do respectivo processo administrativo entre 

diversos órgãos da Prefeitura no período de fevereiro a 

novembro/2016, não havendo inércia por parte do ex-Prefeito; d) 

acolhimento parcial das razões de justificativa do Sr. Hildon de 

Lima Chaves, Prefeito desde janeiro/2017 (peça 71) , para isentá-lo de 

multa, pois a demora em dar continuidade ao processo administrativo 



destinado à contratação de perícia encontraria justificativa na 

reestruturação do Poder Executivo Municipal ocorrida no início de 

2017. [...]. (Grifou-se o que se relaciona com as impugnações recursais 

formalizadas). A ementa ficou assim: “MONITORAMENTO. 

AUDITORIA. CONTRATO DE REPASSE ENTRE O MINISTÉRIO 

DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO 

DE PORTO VELHO/RO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS. INADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. 

SOBREPREÇO. SUPERFATURAMENTO. OBRAS PARALISADAS. I) 

DETERMINAÇÃO À CAIXA DE LEVANTAMENTO DAS PARCELAS 

EXECUTADAS E A EXECUTAR. CUMPRIMENTO. CONFRONTO 

COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS ÀS CONSTRUTORAS. 

SUPERFATURAMENTO. NOVA DETERMINAÇÃO PARA 

INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. II) 

DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊCIAS 

PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS. IMPEDIMENTO 

SUPERVENIENTE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. 

NOVA DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA INFORMADO A ESTA 



CORTE O CRONOGRAMA DAS MEDIDAS A SEREM 

IMPLEMENTADAS. III) DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE 

ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCU. NÃO ATENDIMENTO. 

MULTA AOS GESTORES. Nos termos do art. 58, § 1º, da Lei 

8.443/1992, aplica-se multa ao Prefeito e ao seu antecessor que, 

descumprindo determinação desta Corte, deixaram de informar a esta 

Corte as providências adotadas em relação a empreendimento 

custeado com recursos federais”.  

 

DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À LUZ 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA BRASILEIRA  

 

Os princípios que norteiam a administração pública estão previstos 

no artigo 37 da Constituição da República do Brasil, do ano de 1988, 

chamada como “Carta Cidadã”. São eles: “A administração pública 

direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 



princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, 

também, ao seguinte”. No caso que vimo anteriormente envolvendo a 

situação de Mauro Nazif, ex-prefeito, e Hildon Chaves, há um 

relatório muito rico para quem deseja conhecer como se transfere 

responsabilidade como gestor de uma administração à outra, o que 

chamamos de “princípio de gestão continuidade”. O ministro do 

Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que foi o relator do 

caso na corte, fez uma brilhante narrativa sobre a finalidade da 

administração continuidade e seu relatório deve ser copiado e seguido 

por todos os agentes políticos e públicos que queiram pautar suas 

incursões no campo da administração pública se voltando ao 

comando constitucional, contido no artigo 37 da CF/88. Vejamos o 

que o que ministro disse sobre o tema.  

 

“Não assiste razão ao recorrente Hildon L. Chaves quanto ao ponto. 

Investido no cargo de Prefeito desde 1/1/2017, o recorrente responde 

jurídica e administrativamente, desde então, pelas obrigações a cargo 



do Município de Porto Velho/RO. No caso, figurando o Município 

como unidade jurisdicionada do TCU em razão de vínculo formal que 

lhe atribuía responsabilidade pelo dispêndio de recursos originários 

do Governo Federal (contrato de repasse com a Caixa Econômica 

Federal) , a determinação deste Tribunal ainda não cumprida 

constituía legítima obrigação pendente por parte do ente municipal 

pelo qual passou a responder o recorrente Hildon L. Chaves (Acórdão 

3271/2013-TCU-Plenário, item 9.3, parte final) , conforme CF/1988, 

art. 71, VI c/c Lei 8.443/1992, art. 1º, VII e art. 41, IV c/c Lei Orgânica 

do Município de Porto Velho/RO, arts. 78 e 87 (disponível em 

<https://sapl.portovelho.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridic

a/1990/258/leiorganicadeportovelho.pdf>, acesso em 28/11/2018). 

Não se trata de transpor a culpa de um agente (prefeito antecessor) 

para outro (sucessor), visto que a circunstância que enseja a 

penalidade em apreço é a omissão quanto ao fornecimento de 

informações requeridas pelo órgão de controle externo acerca das 

medidas determinadas na ocasião, situação que se manteve por meses 

da gestão do recorrente Hildon, atraindo para si a hipótese legal 



ensejadora da sanção (Lei 8.443/1992, art. 58, § 1º). Nesse quadro, 

revela-se inconteste a legitimidade do Prefeito para responder pela 

omissão no dever de dar cumprimento a quaisquer obrigações a cargo 

da pessoa jurídica de direito público interna (município) pendentes 

por ocasião de sua assunção ao cargo, seja perante o TCU, seja perante 

quaisquer instâncias administrativas, judiciais e até privadas ou 

internacionais, eventualmente. Quem responde pelo dever de dar 

cumprimento a obrigações, obviamente responde pelas 

consequências do correlato inadimplemento – omissão quanto ao 

encaminhamento de informações requeridas pelo TCU sobre o 

empreendimento financiado por valores repassados pela União via 

Caixa Econômica Federal. A lógica de punir o representante (pessoa 

física) omisso quanto ao cumprimento de obrigações que, a rigor, 

pesam primeiramente sobre a pessoa jurídica por ele representada 

não é estranha ao direito público. Ao contrário, constitui técnica 

legislativa corriqueira justamente para compelir agentes do nível 

gerencial a atuarem concretamente no sentido de fazer o ente jurídico 

andar conforme o ordenamento jurídico. Diversas normas de caráter 



sancionatório assim estipulam, como se vê, por exemplo, na Lei 

10.028/2000, art. 5º, I, III e IV, na Lei 9.605/1998, art. 3º, na Lei 

8.429/1992, art. 11, II, no Código Penal, art. 359-F, no Decreto-lei 

200, art. 1º, XVI, XVIII, XIX, na Lei 1.079/1950, art. 10, itens 5, 7, 8, 

dentre outros diplomas normativos. Levando mais adiante a linha 

argumentativa aberta pelo recorrente, haveria de se cogitar a 

excêntrica situação de um prefeito sucessor não responder por 

medidas administrativas necessárias ao adimplemento de obrigações 

contraídas pelo município em gestões anteriores, como, por exemplo, 

trâmites operacionais/orçamentários para viabilizar o pagamento de 

precatórios ou a observância de cláusulas de contratos, 

independentemente de terem ou não se originado de omissões/atos 

culposos de seus antecessores no cargo. Sendo o município 

destinatário de determinação emanada por instância competente 

para tanto (obrigação) , cabe ao Chefe da Administração municipal (i) 

adotar medidas de impugnação jurídicas ou até políticas (legislativas) 

para contra elas se insurgir – o que não está demonstrado nos autos 

do caso em tela – ou (ii) emitir as ordens necessárias para dar-lhes 



cumprimento, apenas lhe sendo escusada a omissão por razões 

alheias a suas competências ordinárias – p. ex. ordem legislativa ou 

judicial em sentido contrário ao fornecimento de informações ao TCU 

ou mesmo motivo de força maior ou caso fortuito, cujas provas 

também não constam dos autos. Uma terceira opção, paralela às duas 

mencionadas, seria eventualmente buscar a responsabilização dos 

agentes que, em momento anterior, tenham agido de forma ilegítima, 

dando causa ao surgimento da obrigação que constrange o ente 

público, mas tal hipótese também não encontra respaldo probatório 

nestes autos. Constitui dever implícito do gestor que assume 

determinado cargo buscar atualizar-se imediatamente das 

pendências obrigacionais porque responde a unidade que chefiará, 

não lhe sendo lícito alegar futuramente não ter ele próprio dado causa 

a tais obrigações. Repita-se, as obrigações do tipo pesam, 

primeiramente, sobre o ente jurídico (município), mas, uma vez que 

pessoa jurídica não pode praticar conduta sem o motor humano que 

lhe move, pela omissão na adoção de medidas administrativas 

tendentes a dar-lhes o esperado cumprimento, sem justa causa 



comprovada, respondem as pessoas físicas que as dirigem. Estas são 

as razões de fundo para os numerosos precedentes do TCU sobre o 

tema. Dentre muitos outros, citam-se os seguintes a título meramente 

ilustrativo: acórdãos 2854/2009–2ª Câmara (Rel. Min. Substituto 

ANDRÉ DE CARVALHO) , 2180/2016-Plenário (Rel. Min. VITAL DO 

RÊGO) , 177/2018-Plenário (Rel. Min. AROLDO CEDRAZ) . Não se 

vê nestes autos, elementos bastantes para afastar ou temperar tal 

entendimento de forma a resultar em solução diversa. Dos 

pressupostos para reconhecer a validade de notificação no processo 

administrativo de controle externo (monitoramento de determinação 

anterior a unidade jurisdicionada). O 

recorrente Hildon L. Chaves argumenta sobre o ponto, em suma 

(peça 105) : i) sustenta nulidade absoluta em razão de suposta 

ausência de notificação válida dirigida a ele; dentre outras normas, 

enfatiza aquelas atinentes ao processo administrativo de controle 

externo (Lei 8.443/1992, art. 22, I e Regimento Interno/TCU, art. 

179) ; alega que nenhum dos meios previstos nas ditas normas teria 

sido adotado para com o recorrente Hildon (ciência nos autos, carta 



registrada ou edital) ; ii) alega que as notificações expedidas nestes 

autos teriam sido dirigidas exclusivamente ao Prefeito antecessor 

(gestão 2012-2016) e à gestora que ocupava o posto de Secretária 

Municipal da área responsável”.  

 

DO PEDIDO 

 

 

Ante o exposto, requer que seja negado o recebimento do recurso 

interposto pelo candidato à Prefeitura do Vale do Paraíso às eleições 

de 2020, como também de sua vice-prefeita, tendo em vista que houve 

preclusão por não ter promovido recurso nos pedidos feitos terceiros 

e apenas pelo Ministério Público Eleitoral.  

 

Nestes termos, pede deferimento. 

São Miguel do Guaporé, 16/10/2020. 

DR. RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO 

OAB/RO 2.523 


