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PARECER N.     663/2017 

PROCESSO:  4110/2017 

ASSUNTO: Embargos de Declaração 

INTERESSADO: José de Almeida Junior 

RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de 

Mello 

 

 

 

 

 

Cuidam os autos de embargos de declaração, 

interpostos pelo Senhor José de Almeida Junior em face do 

Acórdão nº. 01486/17, de 05.09.2017, prolatado no Processo 

nº. 1.044/16/TCE-RO (Recurso de Reconsideração). 

 

 

I – Tempestividade do recurso 

 

Compulsando-se os autos, constatou-se que o 

recurso em tela foi tempestivamente interposto, o que é 

confirmado pela certidão de fl. 17. 

 

 

II – Breve resumo dos fatos 

 

Tratam os autos originários (Processo nº. 

1.215/2000/TCE-RO) de Prestação de Contas da Casa Civil do 

Estado de Rondônia, julgadas Irregulares por essa Corte de 

Contas na forma disposta no Acórdão nº. 036/2016-2ª Câmara. 
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Na espécie, a par da irregularidade das contas, o 

Tribunal de Contas imputou débito e aplicou multa aos 

responsáveis pelos ilícitos, dentre os quais, vale destacar 

no caso em apreço, o Senhor José de Almeida Júnior, Chefe da 

Casa Civil do Estado de Rondônia entre 1º de janeiro e 15 de 

outubro de 1998. 

 

Insurgindo-se contra o decisum, José de Almeida 

impetrou Recurso de Reconsideração (Processo nº. 1044/16) 

que, parcialmente provido pelo Acórdão nº. 1.486/17, resultou 

no afastamento da pena de multa, mas na manutenção da 

condenação de ressarcimento do dano causado ao erário.  

 

Insatisfeito com a decisão em grau recursal, o 

recorrente opôs embargos de declaração, alegando a existência 

de erro material cujo reconhecimento geraria, pela via 

reflexa, efeitos infringentes sobre sua condenação em débito.  

 

Na sequência, vieram os autos ao Ministério Público 

de Contas para análise da matéria e emissão de parecer. 

 

 

III – Fundamentos Jurídicos 

 

A insurgência manifestada pelo oponente não 

se ampara em qualquer omissão, obscuridade ou contradição; 

diferentemente, embasa-se na suposta existência de erro 

material no Acórdão nº. 1.486/17, qual seja, interpretação 

equivocada do Colegiado sobre quem seria o responsável pela 
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despesa irregular imputada ao recorrente nos autos 

originários
1
 (Processo nº. 1.215/2000/TCE-RO

2
). 

 

Com fulcro nesse alegado “erro material”, o 

oponente aproveita a oportunidade recursal para repisar as 

razões de seu prévio Recurso de Reconsideração, afirmando que 

não pode ser responsabilizado por não ter reconhecido, 

homologado ou pago a despesa controvertida, atos que foram 

realizados por outros servidores após sua exoneração em 

15.10.1998.  

 

No mesmo ensejo, tentando conferir 

legitimidade a sua conduta enquanto Secretário Chefe da Casa 

Civil do Estado de Rondônia, José de Almeida alega também que 

o Controlador-Geral do Estado ratificou a legalidade do 

Processo Administrativo nº. 1001/00577/98/CC e opinou 

favoravelmente ao pagamento da dívida dele decorrente, e que 

a Procuradora-Geral do Estado entendeu que a despesa em 

questão era justificada pelo interesse público. 

 

Por derradeiro, defende o oponente que seu 

direito ao contraditório foi ofendido, pois o Acórdão nº. 

1.486/17/TCE-RO não analisou seu argumento de que não foi ele 

quem reconheceu, homologou ou pagou a despesa hostilizada. 

 

                                                 
1 Trata-se de despesas com hospedagem e alimentação de pessoas sem 

qualquer ligação com a Administração pública, sem prévio empenho, sem 

licitação e sem fundamentação, no valor total de R$ 69.858,95, conforme 

nota de empenho presente à fl. 943 dos autos originais.  Desse valor, o 

oponente foi considerado responsável por R$ 68.577,65, despesa autorizada 

em sua gestão e mediante sua rubrica, conforme autorizações de fls. 

678/920 do Processo nº. 1.215/2000/TCE-RO. 
2 Prestação de Contas da Casa Civil do Estado de Rondônia. 

Documento ID=545526   inserido por LUDMILA RODRIGUES FERNANDES em 11/12/2017 16:45.



 
GABINETE DA PROCURADORA ÉRIKA PATRÍCIA S. DE OLIVEIRA 

4 

 

 
Fls. n. ........................ 
Proc. n.4110/2017 

.................................... 

 
 6 www.mpc.ro.gov.br 

Delineadas as teses defensivas trazidas pelo 

recorrente, não há como negar o clarividente descabimento dos 

embargos ora examinados.  

 

Apoiando-se na orientação jurisprudencial de 

que a correção de certos erros materiais não retificados de 

ofício pode dar-se por embargos declaratórios que, caso 

resultem na alteração da natureza da decisão, terão efeitos 

infringentes, o embargante atribui erro material aos 

julgadores autores do Acórdão nº. 1.486/17/TCE-RO, 

consistente na supostamente equivocada interpretação de quem 

seria responsável pela despesa objurgada ou, mais 

especificadamente, de quem seria responsável por seu 

reconhecimento, homologação e pagamento.  

 

A construção feita pelo responsável, contudo, 

possui dois grandes problemas. O primeiro está no fato de que 

o erro material não é a interpretação inadequada dos fatos 

provados no processo, instituto denominado de “erro de fato”, 

mas sim a errônea escolha, pelo julgador, de termos ou 

palavras para expressar sua orientação, os quais, por conta 

do equívoco, acabam refletindo posicionamento diferente 

daquele pretendido. 

 

Para corroborar este conceito, valho-me de 

explanação doutrinária trazida pelo próprio recorrente no 

parágrafo 19 de sua peça recursal:  

 

“Constitui erro material aquele que pode ser 

verificado e corrigido a partir de critérios 

objetivos. Trata-se de defeito "manifesto", 

"evidente", "reconhecível à primeira vista", 

"patente", "notório". O erro material reside na 
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expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou 

em suas premissas. Aliás, isso é o que distingue o 

erro material do erro de fato (hipótese de ação 

rescisória, art. 485, IX). No erro de fato, o defeito 

está nas premissas em que se baseou o julgamento, e 

não na sua mera expressão” (destaque nosso)3. 

 

O segundo problema da construção feita pelo 

responsável está na falsidade de sua premissa. Diferentemente 

do que afirma, o Acórdão nº. 1.486/17/TCE-RO não concluiu que 

José de Almeida reconheceu, homologou ou pagou a despesa 

ilícita, mas, mesmo sabendo que o recorrente não perpetrara 

tais atos, responsabilizou-o por, na condição de ordenador de 

despesas, ter tomado ciência e autorizado o gasto público 

impugnado sem finalidade pública definida, sem prévio empenho 

e sem licitação, assinando a grande maioria das Autorizações 

de Hospedagem e Alimentação no Hotel Rondon Palace
4
, sem que 

nelas ou em qualquer outro documento constante no PA nº. 

1001/00577/98/CC houvesse menção aos motivos caracterizadores 

do interesse público.  

 

Nesse contexto, percebe-se que a intenção do 

recorrente ao opor os presentes embargos era, em primeiro 

lugar, camuflar, com ares de mero pedido de correção de erro 

material, novo requerimento de reexame meritório, em regra 

incabível em sede de embargos declaratórios (Processo nº. 

1.044/16), e, em último grau, protelar o trânsito em julgado 

de sua condenação de ressarcimento aos cofres estaduais.  

 

 

                                                 
3 Trata-se de citação, feita pelo recorrente, de trecho do artigo “O Erro 

Material no Processo Civil”, contido na Revista Dialética de Direito 

Processual, nº. 30, fls. 46/52, set. 2005. 
4 Presentes às fls. 678/920 do Processo nº. 1.215/2000. 
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Posto isto, sem olvidar que os vertentes 

embargos já prolongaram desnecessariamente a relação 

processual oriunda do Processo nº. 1.215/2000, demandando 

recursos e esforços do Órgão Julgador e do Ministério Público 

de Contas, opino por seu não conhecimento, uma vez que não há 

erro material, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão 

nº. 1.486/2017/TCE-RO que justifique sua reforma e a 

concessão dos efeitos infringentes buscados pelo oponente. 

 

Todavia, considerando a eventualidade desse 

Tribunal de Contas entender cabível novo exame do mérito do 

Processo nº. 1.215/2000 e do Recurso de Reconsideração nº. 

1.044/16, o que se cogita apenas com propósito argumentativo, 

passo ao exame das demais teses apresentadas pelo oponente. 

 

Nesse ensejo, logo a princípio vale destacar 

a falta de veracidade das alegações de que o Controlador-

Geral do Estado teria ratificado a legalidade do Processo 

Administrativo nº. 1.001/00577/98/CC e opinado favoravelmente 

ao pagamento da dívida dele decorrente, e de que a 

Procuradora-Geral do Estado teria emitido parecer entendendo 

que a despesa controvertida era justificada pelo interesse 

público.  

 

Em verdade, a atuação do Controlador-Geral do 

Estado no âmbito do PA nº. 1.001/00577/98/CC resumiu-se à 

manifestação da fl. 946 do Processo nº. 1.215/2000, na qual 

apenas ratificou a Informação nº. 9152/DIACO/CGE
5
, em que 

membro da Controladoria-Geral reconhecera que a despesa fora 

realizada “sem licitação, sem contrato e sem prévio empenho, 

contrariando os artigos 2º, 3º e 57º (sic), II, da Lei nº. 

                                                 
5 Fl. 944. 
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8.666/93 e o art. 60 da Lei nº. 4.32/640”, e afirmara caber 

ao ordenador de despesas “deliberar sobre o pagamento da 

dívida, ciente das implicações legais”.  

 

De sua parte, na Informação nº. 857/PGE-

1998
6
, emitida na seara do PA nº. 1.001/00577/98/CC, a 

Procuradora-Geral do Estado fez construção jurídica sobre a 

responsabilidade civil para, ao final, concluir que, apesar 

da ilegalidade do gasto público derivada da falta de prévios 

empenho e licitação, a Administração Estadual era responsável 

pelo débito assumido junto ao Hotel Rondon Palace e, 

portanto, deveria reconhecer, homologar e pagar a despesa. 

 

Já em afastamento da tese recursal de ofensa 

ao contraditório, registro que o Acórdão nº. 1.486/17/TCE-RO 

enfrentou sim o argumento do recorrente, apresentado em seu 

recurso de reconsideração, de que não teria reconhecido, 

homologado ou pago a despesa questionada, mas não lhe deu 

guarida por considerar que, como o oponente era o ordenador 

de despesas à época e rubricara a grande maioria das 

Autorizações de Hospedagem e Alimentação no Hotel Rondon 

Palace
7
, não apenas tomara ciência da despesa irregular como 

também as autorizara, posicionamento que fica claro mediante 

leitura do parágrafo 37 do Acórdão embargado, do qual vale a 

transcrever o seguinte excerto: 

 

Diante das evidências acima mencionadas, temos que a 

prática das referida irregularidade, qual seja, falta 

de motivação do ato administrativo, impede que seja 

vislumbrada a finalidade pública e por consequência o 

interesse público atrelado ao referido ato.  

                                                 
6 Fls. 678/920 do Processo nº. 1.215/2000. 
7 Presentes às fls. 678/920 do Processo º. 1.1215/2000. 
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(...) O que se pode concluir é que a simples anexação, 

nos autos, do Proc. nº 1001.0577/98, com cópias de 

Notas Fiscais e Autorização de Hospedagem e 

Alimentação, provindas do Gabinete da Casa Civil, em 

favor de pessoas que não se sabe a origem e nem mesmo 

se possuíam vínculo com a administração estadual a 

época, constitui uma grave infração ao art. 93, X da 

Constituição Federal, não podendo as mesmas gozarem de 

tais prerrogativas.  

Vale ainda enfatizar que conforme se verifica nos 

autos, fls. 678/920, o Sr. José de Almeida Júnior, 

vistou com sua rubrica todas as Autorizações de 

Hospedagem e Alimentação no Hotel Rondon Palace, pois 

o mesmo exercia a função de ordenador de despesas, à 

época, o que demonstra que tais despesas ocorreram com 

seu consentimento. 

 

Nesse ponto, com apoio do trecho de ato 

decisório reproduzido, é imprescindível frisar que o fato do 

oponente não ter reconhecido, homologado ou pago o débito 

objurgado é absolutamente irrelevante, pois a ilegalidade da 

despesa remonta ao seu início, principalmente à falta de 

justificativa consentânea com o interesse público/ausência de 

interesse público no dispêndio, momento em que o recorrente 

ocupava o cargo de Chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia 

e, mediante rubrica própria, consentiu e autorizou  a despesa 

irregular, mesmo ausente um dos seus maiores e mais 

importantes requisitos de legitimidade: a existência de 

interesse público.  

 

Aliás, uma acurada análise do Processo nº. 

1.215/2000/TCE-RO e do Recurso de Reconsideração nº. 

1044/2016/TCE-RO revela que o motivo da condenação do 

recorrente ao ressarcimento do dano causado ao erário não foi 

a inadequação procedimental (falta de prévio empenho e de 
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licitação), mas sim sua incapacidade de evidenciar, seja no 

âmbito do PA nº. 1.001/00577/98/CC seja na seara do processo 

de contas, o mínimo de interesse público na contratação de 

hospedagem de terceiros sem qualquer vínculo direto com a 

Administração Estadual em hotel localizado na capital.  

 

Desse modo, afastadas todas as teses 

recursais invocadas pelo oponente, opino pelo não provimento 

dos presentes embargos declaratórios e pela manutenção do 

Acórdão nº. 1486/17/TCE-RO em sua integralidade, uma vez que 

não contém erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

que justifique sua reforma, reafirmando-se, no mérito, que o 

embargante foi diretamente responsável pela maioria da 

despesa objeto do PA nº. 1.001/00577/98/CC, a qual, por 

ausência de alinhamento com o interesse coletivo, causou 

inequívoco dano aos cofres estaduais. 

 

IV – Da Conclusão 

 

Diante do exposto, o Ministério Público de 

Contas opina como segue: 

 

I - Preliminarmente, pelo não CONHECIMENTO 

dos presentes Embargos de Declaração, haja vista não ter sido 

caracterizada hipótese de erro material ou algum dos 

pressupostos do art. 95 do RITCE-RO (obscuridade, contradição 

ou omissão);  

 

II - Na eventualidade de serem conhecidos os 

vertentes embargos, que, no mérito, sejam IMPROVIDOS, 

primeiro por não se caracterizar qualquer erro material no 

Acórdão nº. 1.486/17/TCE-RO, e segundo porque os fundamentos 
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fáticos e jurídicos do ato decisório são suficientes para 

amparar o raciocínio condenatório em desfavor do embargante, 

cuja conduta determinante foi dar início às despesas sem que 

estivesse presente o interesse público, e não o fato de ter 

reconhecido, homologado e pago as despesas, até porque esta 

não foi a imputação por ele sofrida. 

 

Este é o Parecer. 

 

Porto Velho, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

Érika Patrícia Saldanha De Oliveira 

Procuradora do Ministério Público de Contas 
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