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DR. RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO, vem, respeitosamente, à 

presença de vossa excelência, advogando em causa difusa, em face de 

Charles Luís Pinheiro Gomes, para CONTRAPOR ao parecer 

ministerial, promovida pela doutora Jovilhiana Orrigo Ayricke, 

representante da Justiça Eleitoral na urbe, uma vez é de suma 

esclarecer algumas opiniões para que o feito se torne mais objetivo, 

claro e irretocável à melhor análise da pretensão inicial. Sempre com 

muito respeito, porém o requerente não tolera comentários 



inadequados, impróprios e sem sentido como os afirmados pela 

promotora pública. Aliás, o seu parecer é de uma covardia sem limites 

e pelo que li no que dissera, a única coisa que a representante do 

parquet argumentou foi sobre comunicar à OAB/RO sobre o pedido 

inicial promovido pelo requerente, além de lembrar o número de 

página que contém a exordial. Nada mais, inclusive sobre o texto 

central, o pedido apresentado, os seus motivos, os crimes praticados 

pelo requerido para burlar a legislação eleitoral e obter o registro da 

então candidata ao cargo de prefeita do Município do Vale do Paraíso, 

fato consumado com sua vitória no dia 15/11/2020, quando os 

eleitores deram voto de confiança à nova gestora do paço municipal 

acima citado. Quanto à pretensão ministerial, o causídico concorda 

com o pedido da promotora e, se possível, que vossa excelência, no 

final da demanda, encaminhe também para a Polícia Federal para 

investigar a omissão da promotora pública quanto aos crimes 



praticados pelo ex-prefeito do Município do Vale do Paraíso, 

atualmente chefe de gabinete do prefeito de Ji-Paraná, 

principalmente no tocante ao desvio de quase quatro milhões de reais, 

de verba do governo federal que seria destinada para combater à 

pandemia do corovanirus, porém, possivelmente, o ativo financeiro 

fora usado para pagar despesas da campanha eleitoral de 2020, da 

qual a promotora pública deixou de fiscalizar, se omitindo no dever 

funcionar de atuar para impedir a prática de atos ilícitos por agentes 

políticos irresponsáveis como sempre foi o senhor Charles Luís 

Pinheiro Gomes, que desde do ano de 2010, quando assumiu o 

consórcio da propina, chamado de CIMCERO, começou a praticar, em 

série, assalto aos cofres públicos de todas as 42 prefeituras 

rondonienses que são filiadas a esse consórcio mais do crime 

organizado do que para ajudar os entes públicos municipais, carentes 

em quase tudo de homens honestos para fazer a diferença àqueles que 



atuam à margem da lei. O pedido que o requerente faz de encaminhar 

cópia dos autos, no final da demanda, é que, no dia 01/03/2021, às 

22:31:49, a promotora pública praticou fraude processual, ou seja, 

falsidade ideológica, ao inserir dados eivados de crime, no tocante ao 

documento de número 80507176 e dos autos de número 

0600049320216220013, uma vez que a representante do parquet 

usou o token do promotor público Marcos Giovani Artico, lotado na 

comarca de Pimenta Bueno, para promover a inserção da peça de 

manifestação ministerial, motivo de questionamento no presente 

momento. Tenho certeza que vossa excelência atenderá ao pedido 

para que promotora atue de forma mais responsável, correta e deixe 

de perder tempo com asneira sem sentido, analisando coisa sem 

objetividade, que nada produziu para melhor análise da pretensão 

inicial, ou seja, ao que parece, o magistrado perdeu tempo em ouvir a 

promotora pública que, infelizmente, não teceu um comentário 



sequer de utilidade e de importância para um julgamento equânime 

quanto à pretensão inicial. A pergunta que se faz e o requerente deseja 

uma resposta: porque a promotora não usou o seu token para 

transmitir, no sistema do PJe do Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Rondônia, a peça questionando a pretensão do autor Ronan 

Almeida de Araújo que deseja a anulação do processo eleitoral de 

2020 no Município do Vale do Paraíso? O presidente da coligação que 

alcançou o objetivo principal que foi o de eleger a chapa majoritária 

composta pela atual chefe do poder executivo do Município do Vale 

do Paraíso, senhora Poliana de Moraes, praticou vários crimes 

inserindo dados fraudulentos no juízo de instância superior, dos quais 

vossa excelência está tomando conhecimento dos fatos graças à 

pretensão do requerente de questionar a idoneidade moral do agente 

político Charles Luís Pinheiro Gomes no processo eleitoral de 2020, 

os quais pede que o juízo dê andamento ao presente feito com o 



objetivo de anular o pleito eleitoral de 2020 no Município do Vale do 

Paraíso, do qual foi contaminado diante de tantas práticas 

criminosas, levadas à cabo pelo coordenador da campanha eleitoral, 

senhor Charles Luís Pinheiro Gomes, um dos políticos mais corruptos 

do Estado de Rondônia, conforme posso provar aqui para que o 

magistrado tenha melhores informações sobre o que esse agente 

político é capaz de fazer com dinheiro que deveria ser usado para 

combater à pandemia do coronavírus, porém desviou o ativo 

financeiro para finalidades próprias, para pagamento de despesas de 

campanha, para comprar adversário da campanha de 2020, pois 

como o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia não exigiu 

de todos os candidatos às 52 prefeituras certidões negativas para fins 

eleitorais contendo objeto e pé, foi uma “porteira aberta” ao 

deferimento de registro de inúmeras candidatas não inaptas para 

concorrerem ao processo eleitoral do ano passado, como o próprio do 



Município do Vale do Paraíso. Senhor magistrado, já que a promotora 

pública eleitoral da comarca de Ouro Preto não tem interesse de agir 

no dever de ofício funcional de fiscalizar a tramitação desse processo, 

farei de tudo para que o magistrado, que inclusive fora meu professor 

na Ulbra, em Ji-Paraná, por sinal, um dos melhores mestres que eu 

tive, para levar até vossa excelência outros e importantes fatos que 

ocorreram antes e depois do processo eleitoral de 2020 para que 

tenha uma melhor clareza sobre porque o autor tem tanto interesse 

de postular em causa difusa, em favor das pessoas corretas, honestas 

e que lutam com dignidade, no sentido de que o magistrado se 

convença da necessidade de anular as eleições de 2020 no Município 

do Vale do Paraíso. Passo agora a observar, relatar e apontar os crimes 

praticados por Charles Luís Pinheiro Gomes, como presidente da 

coligação, que deu a vitória à prefeita Poliana de Moraes ao paço 

municipal acima citado. O processo, objeto de questionamento, é o 



principal, do qual, no direito administrativo, é conhecido como 

“filhote”. Trata-se dos autos de número 0600186-

68.2020.6.22.0028, distribuído no dia 23/09/2020, da classe judicial 

registro de candidatura, de número 11532, do assunto ligado ao 

direito eleitoral, do assunto direito eleitoral (11428) - eleições (11583) 

- candidatos (11584) - registro de candidatura (11615) - impugnação 

ao registro de candidatura (11616 direito eleitoral (11428) - eleições 

(11583) - candidatos (11584) - registro de candidatura (11615) - 

registro de candidatura - RRC - candidato (11618 direito eleitoral 

(11428) - eleições (11583) - cargos (11628) - cargo - prefeito (11633 

direito eleitoral (11428) - eleições (11583) - eleições - eleição 

majoritária (11645), da Jurisdição 28ª OURO PRETO DO OESTE, 

Órgão Julgador 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO 

OESTE RO, do Processo referência 06001823120206220028, da 

Eleição 2020 - Eleições Municipais, Município/UF, VALE DO 



PARAÍSO / RONDÔNIA, tendo o agente político CHARLES LUIS 

PINHEIRO GOMES - CPF: 449.785.025-00 como requerente, 

presidente da coligação Juntos Faremos Muito Mais 90-PROS / 45-

PSDB / 55-PSD / 17-PSL / 25-DEM / 40-PSB como requerente  

DEMOCRATAS - DEM (COMISSAO PROVISORIA) - CNPJ: 

15.802.383/0001-99, requerente, PARTIDO REPUBLICANO DA 

ORDEM SOCIAL - VALE DO PARAISO - RO - MUNICIPAL - CNPJ: 

29.302.773/0001-04, como  requerente PARTIDO SOCIALISTA 

BRASILEIRO - PSB (COMISSAO PROVISORIA) - CNPJ: 

15.826.221/0001-90, como requerente PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO - PSD (COMISSAO PROVISORIA) - CNPJ: 

15.802.257/0001-34, como requerente PARTIDO DA SOCIAL 

DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (COMISSAO PROVISORIA) - 

CNPJ: 15.919.583/0001-26, como requerente. No dia 23/09/2020, às 

11:24:03, Charles Luís Gomes Pinheiro, inseriu no sistema do PJe do 



TRE/RO, as seguintes informações: “O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600186-

68.2020.6.22.0028 em 23/09/2020 11:24:03 por TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL Documento assinado por: - TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL Consulte este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listV

iew.seam usando o código: 20092311240355200000005632360 ID 

do documento: 6035510 Pedido Coletivo Enviado eletronicamente à 

Justiça Eleitoral em: 22/09/2020 as 19:56:35 Exmo. (a) Sr. (a) Juiz, 

O Partido Social Democrático - PSD qualificado e subscrito no 

respectivo DRAP, vem requerer, nos termos da Resolução TSE nº. 

23.609/2019, o registro da candidatura de CHARLES LUÍS 

PINHEIRO GOMES ao cargo de Prefeito, instruindo o pedido com a 

documentação e as informações exigidas. Identificação do candidato 

título de eleitor: 006254502305, nome completo civil ou nome social 



do candidato: CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES Nome conforme 

a RFB: CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES Partido: Partido Social 

Democrático Cargo: Prefeito Número: 55 Nome para urna: CHARLES 

GOMES Concorrendo a reeleição para o mesmo cargo? NÃO Cargo 

eletivo que ocupa: Nenhum cargo O candidato é brasileira nata, 

nascido em MUCURICI - ESPÍRITO SANTO, no dia 18/06/1967, do 

gênero masculino, cor/raça parda, casado, portador do documento de 

identidade nº 771733 - SSP - ES, CPF nº 44978502500, grau de 

instrução superior completo, Prefeito, não há informação 

complementar e não ocupou nos últimos 6 meses cargo em comissão 

ou função comissionada na administração pública. Eleições 

anteriores Eleições 2016, Eleições 2012, Eleições 2008, Eleições 

2004, Eleições 2000 e anterior a 1996 Endereço onde receberá 

notificações, intimações e demais comunicações da Justiça Eleitoral 

RUA Araucária, 4149 Setor 03 Centro, VALE DO PARAÍSO - 



RONDÔNIA, CEP: 76923000. Endereço para atribuição de CNPJ 

RUA Araucária, 4149 Setor 03 Centro, VALE DO PARAÍSO - 

RONDÔNIA, CEP: 76923000. Endereço de comitê central de 

campanha RUA Araucária, 4149 Setor 03 Centro, VALE DO PARAÍSO 

- RONDÔNIA, CEP: 76923000. Telefones Cadastrados (69) 

992792181 (69) 992412014 Sites 

https://www.facebook.com/charleslpgomes Correio Eletrônico 

CHARLESVP1@HOTMAIL.COM 1) Declaro, para os devidos fins, que 

as informações contidas no presente Requerimento de Registro de 

Candidaturas – RRC são verdadeiras e autorizo o (a) 

Partido/Coligação a solicitar o registro da minha candidatura perante 

à Justiça Eleitoral. 2) Declaro ciência de que devo prestar contas à 

Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, 

indeferimento, cassação ou cancelamento do registro da minha 

candidatura. 3) Declaro ciência de que os dados e documentos 



relativos ao registro da minha candidatura serão divulgados no sítio 

do TSE e TRE. 4) Declaro ciência de que devo acessar o mural 

eletrônico e os meios descritos no §1º do art. 38 da Resolução TSE nº 

23.609/2019, para verificar o recebimento de 

citações/intimações/notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, 

responsabilizando-me por manter atualizadas as informações 

relativas a estes meios. CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES 

Requerimento de Registro de Candidatura - RRC Identificador: 

8a62a83411e48a2ef2ff84c941e22463. O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600186-

68.2020.6.22.0028 em 23/09/2020 13:06:26 por TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL Documento assinado por: - TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL Consulte este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listV

iew.seam usando o código: 20092313062611500000005701166 ID 



do documento: 6105466Declaração de bens Tipo do bem Descrição 

bem Valor (R$) Exmo. Sr. Juiz Relator, CHARLES LUÍS PINHEIRO 

GOMES, portadora do título de eleitor nº 006254502305, vem, nos 

termos da Resolução/TSE nº 23.609/2019, apresentar sua declaração 

de bens. Outros bens imóveis Imóvel urbano, localizado na Avenida 

Paraíso 300.000,00 Veículo automotor terrestre: VEÍCULO S10, 

2011, PRATA, PLACA: NCN 1C18 60.000,00 CHARLES LUÍS 

PINHEIRO GOMES VALE DO PARAÍSO, 03 DE OUTUBRO DE 

2020. ’ Esta informação é mentirosa porque o ex-prefeito do Vale do 

Paraíso tem outros bens, como relata a advogada da própria 

prefeitura, doutora Geiser Vicente Campos Cruz, que, no dia 

28/12/2017, às 09:02:14, documento de número 15407513, referente 

à petição inicial, contra o ex-prefeito do Vale do Paraíso, Charles Luís 

Pinheiro Gomes, relatando o seguinte: “0 MUNICÍPIODE VALE 

DOPARAÍSO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 



63.786.990/0001,com sede na Av. Paraiso, 2601, representado por 

sua Procuradora Jurídica Municipal, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, propor a presente EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL Em face de CHARLES LUIZ PINHEIRO 

GOMES, brasileiro, Casado, inscrito no CPF sob o n° 449.785.025-00, 

residente e domiciliado na Av. Paraíso, n° 2039,Centro, Vale do 

Paraíso- RO, solidariamente com HENRIQUE ANTÔNIO COGO, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 855.681.049-72, residente 

e domiciliado na Rua Girassol, n° 4662, Setor 02, Vale do Paraiso - 

RO, REINALDO PEREIRA MATOS, brasileiro, inscrito no CPF sob o 

n° 985.534.297-68, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, n° 

2390, Vale do Paraíso ~ RO, CARLOS APARECIDO LIBERTI, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 279.774.802-63, residente 

e domiciliado na Linha 199, lote 108-109, gleba 25, Zona Rural, Vale 

do Paraíso - RO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CRISTINO, inscrito no 



CPF n° 279.789.072-87, representado pela viúva NEUSA CRISTINA 

DE SOUZA, brasileira viúva, inscrita no CPF sob o n° 485.732.132-72, 

residente e domiciliada na Rua Pérola do Mamoré, n° 206, Jardim 

aeroporto, Ouro Preto do Oeste - RO, pelos fatos e fundamentos a 

seguir aduzidos: DOS FATOS Foi realizada Tomada de Contas 

Especial referente a irregularidades praticadas na execução do 

Convênio n° 15/04/GJ/DEVOP-RO celebrado entre o Município de 

Vale do Paraíso e a Administração Estadual através do DEVOP. Em 

relação a mesma foi expedido ACÓRDÃO n° 03/2015, transitado em 

julgado em 23/03/2015, conforme autos do Processo n° 1084/2006 e 

titulo executivo n° 232/2015 em que foi julgada irregular a Tomada 

de Contas Especial relativa aos executados. Em razão da ausência de 

regular liquidação da despesa em questão, bem como inexecução 

contratual resultou em dano ao erário da quantia de R$ 35.001,20 

(trinta e cinco mil, um reais e vinte centavos), que atualizado 



corresponde ao valor atual de R$ 153.771,78 (cento e cinquenta e três 

mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). Foi 

encaminhado ao Município de Vale do Paraíso o Ofício n° 

72/2015/SPJ-DEAD determinando a Cobrança judicial do Título 

Executivo n° 232/2015 e comprovação junto a Corte de Contas sob 

pena de multa, prevista no artigo 55, IV da Lei Complementar n° 154/ 

l 996. DO DIREITO Como o próprio CPC, art. 580,"a execução pode 

ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida 

e exigível, consubstanciada em título executivo", neste diapasão 

vejamos o que dispõe o art. 585 do Art. 585. São Títulos executivos 

extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a 

debênture e o cheque;(grifos nossos). Resta ainda explanar, que se 

trata de obrigação certa, liquida e exigível, nos termos do art. 586 do 

CPC: Art. 586- A execução para cobrança de crédito fundar-se-á 

sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível do pedido Ante 



o exposto, requer a vossa excelência se digne em expedir mandado de 

citação, a ser cumprido pelo senhor oficial de justiça, para que uma 

vez citados os executados, pague em 03 dias o valor de r$ 153.771,78 

(certo e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e setenta 

e  oito centavos), conforme documentos em anexo, ou apresentem 

bens à penhora, tantos quantos forem necessários à garantia do Juízo, 

ou ainda querendo, apresentem defesa, para que decorridos todos os 

trâmites legais do processo de execução, seja a presente ação julgada 

procedente e afinal, condenando os Executados ao pagamento da 

quantia ora executada, bem como ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios a ser arbitrados por vossa excelência. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidas. Dá-se a causa o valor de R$ 153.771,78 (cento e cinquenta 

e três mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). 

Termos em que, pede e espera deferimento. No dia 30/11/2015, às 



19:45:34, o advogado Hudson Camurga Lima, inseriu no sistema PJe 

do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, comarca de Ouro 

Preto, documento de número 1793900, de petição inicial, relacionado 

a um embargo à execução que o próprio prefeito promoveu contra o 

município que era dirigia até o dia 31/12/2020, afirmando 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. 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 (exPrefeito 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 Conselheiros Substitutos 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 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 

001.2002.011893-62, 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 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; 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 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 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 político administrativa 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, 

DOTRIBUNAL 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 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. 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 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” 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 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”. No dia 01/12/2015, às 11:31:31, José Antônio Barreto, 

juiz da comarca de Ouro Preto, dos autos de número 7002906-

18.2015.8.22.0004, por meio do documento de número 1799097, em 

relação ao devedor Charles Luís Pinheiro Gomes e como credor o 

Município do Vale do Paraíso, proferiu o seguinte despacho: “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 

11/12/2015, às 11:49:47, o advogado Hudson Delgado Camurga Lima, 

inseriu documento de número 1920680, informando o seguinte: 

“PROCESSO Nº 7002906-18.2015.8.22.0004 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, ciente do despacho ID 1799097, requerer a juntada 

dos comprovantes de propriedade dos bens descritos na inicial, bem 

como do extrato do andamento processual da execução nº 0004434-

12.2015.8.22.0004, ambos 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. 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”. PROCESSO Nº 0004434-



12.2015.8.22.0004 CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, 

devidamente qualificado, por intermédio de seus advogados in fine 

assinados, já constituídos, com endereço profissional indicado ao 

rodapé, onde recebem as intimações e notificações de estilo, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e, ao final requerer. 

Os cálculos foram apresentados pela contadoria judicial (Id. 

23554826) apontando o valor total do débito remanescente. Dessa 

forma, o Executado antecipadamente oferece bem imóvel para fins de 

extinguir o processo pelo cumprimento total da dívida. O Executado 

é legítimo proprietário do imóvel urbano denominado lote 21 quadra 

7, com área de 338,38m², sito à Rua B 7, Setor 05 no Município de 

Vale do Paraíso – RO, cadastrado junto à prefeitura sob o nº 1772 e 

inscrição com nº 05.007.0021.01, com valor médio de mercado 

estimado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Assim, o oferecimento 

antecipado encontra respaldo legal no Código de Processo Civil, que 



prescreve: “Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 2º A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.” Destaca-se que a normativa se alinha ao art. 805, que 

prevê o equilíbrio na execução pelo respeito ao princípio da 

proporcionalidade, para que se dê na forma menos gravosa ao 

Executado, ademais quando há outros meios, tais como o 

apresentado, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o 

exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça 

pelo modo menos gravoso para o executado.” No dia 09/05/2019, às 

12:01:19, já em outro processo, o de número 0004434-

12.2015.8.22.0004, do juízo cível de Ouro Preto, conforme 

documento de número 27090062, um dos advogados mais 



propineiros de Rondônia, doutor José de Almeida Júnior, promotor 

público aposentado, ex-chefe da Casa Civil no governo de Valdir 

Raupp (dinheiro público é igual urubu na carniça, diz ele quando era 

governador de Rondônia e o advogado era o responsável da pasta 

mais próxima do chefe do poder executivo estadual, afirmou o 

seguinte: “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência o 

recebimento do imóvel oferecido para penhora nesta execução e, 

satisfeito o débito remanescente, seja decretada a extinção do feito, 

com o que se estará praticando a mais límpida e cristalina justiça! 

Outrossim, pugna pela intimação do Exequente para manifestar se há 

interesse na adjudicação do bem, pondo fim a demanda. Termos em 

que, pede deferimento. Autos de nº 0004434-12.2015.8.22.0004 

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, devidamente qualificado nos 

autos epígrafe, por seus advogados in fine assinados, já constituídos, 

inconformado com a diligência de avaliação juntada sob o ID nº 



30404390, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com 

fulcro no artigo 873, inciso I, artigo 917, §1º, e ainda, artigo 876, §4º, 

inciso I, todos do Código de Processo Civil, expor e, ao final, requerer: 

I. Da síntese processual. Trata-se de execução de título extrajudicial, 

onde o Executado apresentou um segundo imóvel para satisfazer a 

obrigação constante do título extrajudicial objeto da lide. O Município 

na qualidade de Credor, foi intimado para se manifestar e postulou 

para avaliação do bem apresentado. Nesta esteira, antes de se 

manifestar sobre a adjudicação, este Juízo determinou que o Sr. 

Oficial de Justiça procedesse a avaliação do imóvel. O Sr. Meirinho 

procedeu a diligência e a anexou aos autos em 19 de abril de 2019 (id 

30404390), atribuindo ao imóvel a quantia de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). Entretanto, o valor atribuído ao bem é ínfimo e não 

corresponde a realidade, pois cabalmente fora dos valores praticados 

no mercado. Com efeito, sequer há imóveis à venda naquela região 



pelo valor estimado pelo Sr. Oficial. O Executado não foi intimado 

para se manifestar/impugnar a avaliação, razão pela qual se dá por 

intimado neste ato. É o breve relato. II. Do direito. A priori, sobre a 

possibilidade do petitório, dispõe o art. 917, inc. II e §1º do CPC/15: 

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: II - 

penhora incorreta ou avaliação errônea; § 1º A incorreção da penhora 

ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.” Os fundamentos se 

baseiam no art. 873, inc. I, do CPC/15: “Art. 873. É admitida nova 

avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, 

fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do 

avaliador.” Cumpre colacionar também, conteúdo da diligência 

apresentada pelo Sr. Oficial de Justiça, conforme documento sob o ID 

nº 30404390, ora contestado: “O l (um) imóvel urbano, denominado 

Lote 21, Quadra 07, Setor 05, localizado na rua B7, paralela com a Av. 



Paraná, na cidade de Vale do Paraíso/RO, com área total de 

338,38m², com testada de 12,03 metros, fundos com 12,00 metros, 

lateral direita com 28,59, metros e lateral esquerda com 27,78 metros, 

não contendo benfeitorias ou construções. O perímetro não se 

encontra murado ou cercado. A rua em que está situado o imóvel foi 

recentemente bloqueteada e se situa em frente a Avenida Paraná, na 

estrada da cidade de Vale do Paraíso/RO. Levando-se em 

consideração a boa localização, as características supramencionadas 

e o valor de mercado na região. atribuo ao imóvel acima discriminado 

o VALOR de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (sic) Pois bem, a 

avaliação se configura no primeiro ato que prepara a arrematação dos 

bens penhorados, cuja finalidade é tornar conhecido aos interessados 

o valor aproximado dos bens que irão à praça ou serão adjudicados. 

Assim, deve ela ser precisa e correta a fim de não acarretar o 

empobrecimento de uma das partes com o consequente 



enriquecimento ilícito da outra, pois, em regra, os bens não podem 

ser leiloados ou adjudicados por preço inferior ao da avaliação. O 

Executado contratou os serviços do corretor de imóveis e perito 

avaliador imobiliário, Sr. Bruno Geferson Matos Silvério, CRECI 

01156, o qual elaborou parecer técnico de avaliação mercadológica de 

imóvel urbano, objeto da dação em pagamento. Os critérios adotados 

pelo Sr. Corretor de Imóveis atendem todos os requisitos da Lei 

6.530/1978 e obedece também os critérios mercadológicos da Norma 

Brasileira da ABNT – NBR 14.653-1 – Avaliação de imóveis urbanos 

e normas brasileiras da ABNT – NBR 14.653-2. O valor de mercado 

do imóvel em referência, apurado no parecer técnico, soma a quantia 

de R$ 86.426,31 (oitenta e seis mil, quatrocentos e três reais e trinta 

e um centavos). Em seu laudo de 16 laudas, avaliou o bem imóvel 

acrescentando o inventário completo e detalhado da área, com todas 

as suas características e potencial, além da análise documental, tudo 



sob análises da expertise técnicas. (doc. em anexo) O Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás esclarece que a avaliação, deve conter, sob 

pena de nulidade, e de ser necessária nova avaliação “a especificação 

dos bens com suas características, o estado em que se encontram, bem 

como seu valor”, verbis: “(...) Não se verifica qualquer necessidade de 

reparo na decisão objurgada, haja vista que não há comprovação nos 

autos de nenhum dos requisitos previstos no artigo 873 do NCPC, 

necessários a ensejar nova avaliação. Ademais, pelo que se constata 

do laudo avaliativo, foram corretamente preenchidas as condições 

necessárias postuladas no artigo 872 do NCPC, quais sejam a 

especificação dos bens com suas características, o estado em que se 

encontram, bem como seu valor. Também não consta no caderno 

processual documentos ou outros meios de prova capazes de 

contraditar o laudo pericial, não devendo a mera alegação de erro do 

oficial sem qualquer embasamento ser capaz de motivar nova 



análise(...).” (Processo AI 02722039120168090000 Órgão 

Julgador2A CAMARA CIVEL Partes AGRAVANTE: DENUBIA 

DUARTH DA ROCHA, AGRAVADO: AUTO POSTO INDAIA LTDA 

Publicação DJ 2153 de 22/11/2016 Julgamento1 de Novembro de 

2016 Relator DES. NEY TELES DE PAULA)” A doutrina especializada 

de MEDINA, em Novo Código de Processo Civil Comentado, 5ª 

Edição, RT, pg. 1250/1251, discorre sobre os requisitos para se 

pleitear a nova avaliação do imóvel penhorado, imediatamente após a 

sua avaliação, vejamos: “I. Nova avaliação em caso de arguição 

fundamentada de erro ou dolo do avaliador. Prazo e modo de 

impugnação. No caso do Inc. I do artigo 873 do CPC/15, impõe-se a 

realização de nova avaliação quando se arguir fundamentalmente 

erro ou dolo do avaliador. Não é necessário demonstra-se o erro de 

forma inequívoca; basta, como está na lei, que se argua o erro ou dolo, 

de modo fundamentado. A avaliação poderá ser impugnada por 



qualquer das partes por simples petição, no prazo de quinze dias 

contados da ciência do ato (cf. art. 971, § 1º do CPC/15); pode o 

executado, também suscitar o vício em embargos à execução (cf. art. 

917, II, 2º parte, do CPC/15).” A divergência entre os valores 

atribuídos ao mesmo imóvel deve ser sanada pelo Juízo, ou acolhendo 

a impugnação ou determinando nova avaliação. Entretanto, registre-

se que este o segundo imóvel que o Executado dá em pagamento do 

débito e a atualização monetária e o juros incidentes sobre o débito 

durante o período de análise de valores e adjudicação dos imóveis 

impedem que os bens ofertados quitem integralmente o débito, em 

que pese o valor dos imóveis sejam suficientes quando da data da 

apresentação Em outras palavras, até a adjudicação efetiva, os 

imóveis ofertados não são suficientes para quitar o débito 

devidamente atualizado. Nesta esteira, a nova avaliação se reflete 

demasiadamente onerosa as partes, a uma porque o imóvel pode não 



vir a garantir o débito e a duas porque o Credor não pode fazer uso 

imediato do bem dado em garantia. Assim, o acolhimento destas 

razões constantes em sede de impugnação de avaliação se mostra 

mais adequada as partes, sobretudo porque fundada em parecer 

técnico lavrado por Perito Imobiliário. III. Do pedido. Diante do 

exposto, requer-se a Vossa Excelência seja acolhido o presente 

requerimento para atribuir ao imóvel o valor da avaliação constante 

no laudo ora apresentado, diante da expertise do profissional para 

realização do mister, o que se revelará medida de inteira e cristalina 

Justiça! Acolhido o valor atribuído ao bem neste ato, pugna desde 

logo que seja deferida a adjudicação para evitar a incidência de mais 

juros e atualização monetária sobre o saldo devedor, justamente para 

não tornar o débito ad aeternum. Em caso de não acolhimento da 

avaliação em anexo, pugna que seja realizada nova avaliação pelos 

fundamentos expostos, especialmente, pela discrepância entre os 



valores apurados. Termos em que, P. deferimento. Porto Velho/RO, 

02 de fevereiro de 2020. José de Almeida Júnior Carlos Eduardo 

Rocha Almeida OAB/RO nº 1370 OAB/RO nº 3593”. No dia 

30/03/2020, às 08:47:04, Fábio Batista da Silva, também suspeito de 

receber propina de alguns dirigentes partidários do Estado de 

Rondônia, conforme documento de número 36591274, proferiu a 

seguinte decisão: “SENTENÇA. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial, onde no curso do processo o exequente foi intimado 

para dar andamento ao feito e quedou-se inerte por prazo superior a 

30 dias. A intimação para promover o andamento da execução foi feita 

via Dje e pessoalmente. A paralisação do processo caracteriza 

abandono e autoriza a extinção.   Desta feita, ante a inércia do 

exequente a extinção do feito é medida que se impõe.  Posto isto, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 

485, III, do CPC, pois o exequente abandonou a causa deixando de 



promover atos e diligências que lhe competiam. Sem Custas. 

Publique-se. Intime-se e arquive-se.” Essa decisão, data vênia, o 

requerente não tem nenhuma dúvida foi no sentido de ajudar o ex-

prefeito do Município do Vale do Paraíso, ou seja, o processo tramitou 

bastante tempo, porém sem nenhuma utilidade porque o fisco tomara 

um prejuízo gigantesco, em razão de que Charles Luís Pinheiro Gomes 

não pagou a dívida à Prefeitura do Vale do Paraíso, o que representa, 

com certeza, uma espécie de contribuição do magistrado Fábio Batista 

da Silva, que nos autos de número 0600468-78.2020.6.22.0005, o 

requerente prova que o juiz citado recebeu propina, conforme 

informa o advogado Ronan Almeida de Araújo, que no dia 

22/02/2021, às 18:36:48, no Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Costa 

Marques e São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, diz o 

sobre recebimento de alvará por parte do magistrado, afirmando o 

seguinte, de acordo com o documento de número 79461687, do 



código de barra de número 21022218364808000000076688309, 

afirmando o seguinte: “ “FÁBIO BATISTA DA SILVA. 6.460,16. 

Cumprida integralmente. 6.460,16 6.460,16, no dia 29/05/2017, às 

05:08, e no dia 31/05/2017, às 19:20. Transferência de valores, 

conforme documento de identificação de número 

072017000006362835, na instituição financeira da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, da agência de número 4473, do tipo de 

crédito judicial, em nome Fábio Batista da Silva, no valor de R$ 

6.460,16, recebida em 02/06/2017. Acima informa que foram 

efetuados dois depósitos, assim discriminados: “6.460,16 6.460,16, 

no dia 29/05/2017, às 05:08, e no dia 31/05/2017, às 19:20”. O valor 

total é de R$ 12.920,32, caso tenha sido mesmo desta forma. Para 

esclarecer a dúvida, então é necessário notificar o juiz para dizer se o 

valor foi depositado em sua conta corrente, qual o valor correto e se 

não foi, então porque na informação, os dados são relacionados à 



pessoa do juiz como aquele que recebe o ativo financeiro proveniente 

dessa execução estapafúrdia (esquisita), que precisa ser notificada a 

instituição financeira SICOB-CREDIP, para dizer como foi feita 

exatamente essa operação, ou seja, se o crédito foi para o próprio 

banco, como exequente, como credora, ou para onde foi, 

concretamente, parar o dinheiro, até porque aparece outra agência 

bancária, qual seja, a de número 4473/040/01502626-7 e, 

consultando os dados das instituições financeiras brasileiras, o nome 

que aparece é a agência de número 4473, OURO BRANCO DO SUL, 

Banco do Brasil S/A, localizada na Avenida Jorge Eduardo de 

Medeiros, s/n esquina com a Rua das Araras, cidade de Itiquira, 

telefone 65- 34921280, fax de número 65- 34921262e-

mail:age4473@bb.com.brhorário de atendimento: de segunda à 

sexta-feira das 09:00:00 às 14:00:00. A cidade de Itiquira está 

localizada no meu Estado de Goiás, próximo de Brasília, onde, 



quando jovem, fiz muitas excursões. O nome correto da cidade é Salto 

do Itiquira, que possui uma queda de água de 168 metros de altura, 

localizada no município de Formosa, em Goiás, no Brasil. O bispo 

atual dessa cidade é o dom Adair, que atuava na cidade de Rubiataba 

e Mozarlândia, onde o Zezé de Camargo tem uma fazenda, que doou 

para o seu pai, que faleceu recentemente. A cidade onde nasceu o juiz 

Fábio Batista da Silva é Anápolis, que fica a 53 quilômetros de Goiânia 

e 150 de Brasília. Seu último emprego foi no Fórum de Goiânia, onde 

trabalhava como conciliador. Estudou na mesma universidade que eu 

estudei: PUC, Pontifícia Universidade Católica, ligada à Igreja 

Católica, da qual fui o diretor-geral do Centro Acadêmico do Curso de 

Filosofia, e, posteriormente, mudei para o Estado de Rondônia, onde 

moro atualmente vivendo da advocacia e agora analisando prestação 

de contas de candidatos que participaram da campanha eleitoral de 

2020, como o senhor Cláudio Xavier Custódio, que se tornou vice-



prefeito do Município de Costa Marques, na chapa composta com o 

prefeito, Vagner Miranda da Silva, mais conhecido como Mirandão, 

os quais ganharam o pleito e foram diplomados, exercendo aos 

cargos, mesmo tendo suas candidaturas questionadas por meio de 

ação própria, porém todas negadas pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de 

Costa Marques e São Francisco. Posto isto, pode-se os 

esclarecimentos contidos acima para melhor analisar o restante da 

prestação de contas do agente político, ora questionado, por meio de 

impugnação. Por último, requer a notificação do Banco Central para 

que tome conhecimento da existência desse processo no sentido de 

auferir se há o cometimento de crime de lavagem de dinheiro, mais 

conhecido por branqueamento de capitas, é uma prática econômico-

financeira que tem por finalidade dissimular ou esconder a origem 

ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de 

forma que tais ativos aparentem uma origem lícita ou que, pelo 



menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. Na 

verdade, lavar dinheiro é simular uma operação financeira para 

justificar valores obtidos por meios ilícitos ou não declarados, como 

por exemplo, a emissão de notas fiscais falsas (por advogados, 

consultores e contadores (profissão de Cláudio Xavier Custódio) de 

serviços não prestados de fato, como notas falsas, para justificar o 

recebimento de valores que foram recebidos por propina (em tese o 

magistrado Fábio Batista da Silva), venda de drogas ou simplesmente 

não declarados ao fisco (União, Estado de Rondônia e Município de 

Costa Marques) no momento correto. Trata-se de querer justificar a 

existência de valores ou bens obtidos de forma inidônea através de 

falsas operações idôneas, como essa, em tese, desses autos de 

prestação de contas de campanha eleitoral do vice-prefeito de Costa 

Marques, Estado de Rondônia, Cláudio Xavier Custódio, por ser uma 

medida de inteira justiça e, após as formalidades de praxe, que o 



terceiro interessado seja intimado, via mural eletrônico, uma vez que 

o mesmo acompanha a movimentação processual diariamente, para 

se inteirar de fatos novos que exigem a intervenção cristalina para a 

lisura processual, objeto de enfrentamento relacionado aos autos de 

prestação de contas de dirigentes partidários, um dos processos mais 

importantes de uma campanha eleitoral, do qual o TSE promove 

compartilhamento de todas as informações com a Receita Federal, 

Polícia Federal, Advocacia Geral da União, COAF, Ministério Público 

Federal, organizações internacionais ligadas a ativos financeiros que 

atuam para impedir a movimentação de ativo financeiro que 

prejudique toda a sociedade brasileira.” No dia 23/09/2020, às 

14:20:26, Charles Luís Pinheiro Gomes, inseriu no sistema do PJe do 

TRE/RO, petição de número 6153877, de barra de código de número 

20092314202656600000005748777, referente ao processo de 

número 0600186-68.2020.6.22.0028, do Juízo da 28ª Zona Eleitoral 



de Ouro Preto, feito relacionado a registro de sua candidatura ao 

cargo de prefeito do Município do Vale do Paraíso, às eleições de 

2020, prestou informação mentirosa, cometendo fraude processual 

(falsidade ideológica), juntando certidão criminal do qual afirma que 

o mesmo nunca respondeu processo criminal, situação que o processo 

de número  1001348-45.2017.8.22.0004, da carta de ordem criminal, 

da data de distribuição do dia 20/09/2017, tendo como requerente o 

próprio Ministério Público de Rondônia, muito mal representado pela 

promotora pública eleitoral, na visão do requerente, tendo em vista 

que o comentário sobre o caso em tela é de grande valia, registrarei 

alguns momentos do processo criminal que o ex-prefeito do Vale do 

Paraíso, o agente político Charles Luís Pinheiro Gomes, responde no 

fórum da comarca de Ouro Preto, dando conta da seguinte 

informação: “Vistos. Designo audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo, conforme autos de origem n. 002605-



37.2017.8.22000, para o dia 02/02/2018 às 09h30min.  Juntem as 

folhas de antecedentes criminais do acusado (a) nesta Comarca. Caso 

o acusado (a) não seja encontrado (a) no endereço indicado libere-se 

a pauta de audiência e devolva-se com as anotações e homenagens de 

estilo. Cópia deste despacho servirá de ofício n. 2808/2017/1ª Vara 

Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste, endereçado a 1ª 

Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. 

Ouro Preto do Oeste-RO, quinta-feira, 21 de setembro de 2017. 

Simone de Melo Juíza de Direito”. “Tendo em vista a realização de 

audiência admonitória, em que o denunciado aceitou a suspensão 

condicional do processo e comprometeu-se a cumprir integralmente 

as condições impostas, promovo a suspensão dos autos, nos termos 

da orientação da corregedoria. Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 

15 de junho de 2018. ROGÉRIO MONTAI DE LIMA Juiz de Direito 



(assinado digitalmente)”. Vistos. Considerando o teor da informação 

de fls. 31-55, dê-se vista ao MP para manifestar-se. Int. Ouro Preto do 

Oeste-RO, quarta-feira, 18 de julho de 2018. Rogério Montai de Lima 

Juiz de Direito’. “!Vistos. Juntou-se informação do NUPS para que a 

prestação pecuniária recolhida nos autos seja destinada à Associação 

Unidos pela Vida, no município de Vale do Paraíso (fls. 31-55). O 

representante do Ministério Público não se opôs a destinação dos 

valores pecuniários para a Associação Unidos pela Vida (fls. 57). É o 

relatório. Decido. Considerando a manifestação favorável do MP, 

defiro que a prestação pecuniária recolhida nos autos seja destinada 

à Associação Unidos pela Vida, no município de Vale do Paraíso. 

Expeça-se o necessário. Ouro Preto do Oeste-RO, terça-feira, 7 de 

agosto de 2018. Rogério Montai de Lima Juiz de Direito”. “Vistos. 

Certificou-se que decorreu o prazo de apresentação sem que o réu 

comparecesse em Juízo, o qual teria que se apresentar de 60 em 60 



dias, nos meses de Agosto/2018 e Outubro/2018, e em contato com o 

réu, através do telefone (69) 9 8415- 7187, este se comprometeu a 

comparecer em cartório para apresentar justificativa e dar 

continuidade no cumprimento das condições estabelecidas (fls. 59). 

O acusado informou que atualmente ocupa o cargo de Prefeito 

Municipal de Vale do Paraíso e que não compareceu em Juízo, uma 

vez que estava na cidade de Porto Velho a trabalho (fls. 60-71). É o 

relatório. Decido. Ante a documentação apresentada pelo acusado, 

acolho a justificativa apresentada (fls. 60-71), devendo os bimestres 

que deixou de serem acrescidos ao final. Por fim, o acusado não deve 

se esquecer que está respondendo a processo, razão pela qual deve se 

adequar ao cumprimento das condições e não o contrário. 

Cientifique-se o acusado para dar cumprimento, advertindo-o que o 

descumprimento de qualquer das condições ensejará na devolução da 

presente carta precatória ao Juízo de origem. Ciência ao MP e à 



defesa. Int. Ouro Preto do Oeste-RO, segunda-feira, 22 de outubro de 

2018. Rogério Montai de Lima Juiz de Direito”. “Vistos. Certificou-se 

que o acusado descumpriu a condição de comparecimento bimestral 

em Juízo para justificar suas atividades e comprovar seu endereço, 

bem como, em cartório, não informou ou justificou o motivo do 

descumprimento (fls. 80). O representante do Ministério Público 

pugnou pela restituição dos autos ao Juízo de origem (fls. 81). É o 

relatório. Decido. Ante a informação do descumprimento das 

condições impostas no termo de audiência de fls. 27/28, sem a devida 

justificativa, e levando em consideração que o réu já as desobedeceu 

em outras oportunidades, demonstrando certo descaso quanto às 

determinações oriundas do Poder Judiciário, determino a remessa 

destes autos de carta de ordem ao Juízo de origem, para as 

providências cabíveis. Devolva-se à 1ª Câmara Especial do Tribunal 

de Justiça do Estado de Rondônia com as homenagens de estilo. Ouro 



Preto do Oeste-RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019. Rogério 

Montai de Lima Juiz de Direito”. O processo acima é de origem de 

outro processo, o de número 002605-37.2017.8.22000, de carta de 

ordem, ou seja, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia e para os leigos, isso significa uma determinação partida da 

instância superior, documento que é diferente de uma carta 

precatória, que parte de um juiz para outro juiz e nesse caso, o 

processo saiu do TJ/RO e foi para a comarca de Ouro Preto para dar 

cumprimento à decisão da corte que assim deliberou sobre o tema em 

questão: “ Como lembrança do bom trabalho prestado pela 

municipalidade, destaco um pequeno mas singelo exercício proferido 

pelo ex-presidente da Câmara Municipal do Vale do Paraíso, o 

vereador falecido devido ao coronarivus, o agente político Alfredo 

Barbosa de Oliveira Júnior, deixou sua marca, registrado no processo 

de número 7002080-50.2019.8.22.0004, tramitando no Tribunal de 



Justiça do Estado de Rondônia, do qual o ex-presidente alegou, no dia 

10/04/2019, às 16:48:58, conforme documento de número 7750129, 

o seguinte: “ A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO, 

pessoal jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 63.789.606/0001-78, com sede na Avenida Paraíso, 2621, em Vale 

do Paraíso/RO, representada por seu Presidente ALFREDO 

BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da 

C.I. RG nº 841.616/SSP/RO e inscrito no CPF sob n º 715.792.222- 

34, residente e domiciliado no Lote 101, Gleba 27, Linha 201, em Vale 

do Paraíso/RO, através de seu procurador abaixo assinado, (doc. 

procuração anexo), no uso de uma de suas atribuições legais, vem, 

perante Vossa Excelência, com amparo no art. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, e art. 32, I, da Lei Federal nº 8.625/93, impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR contra ato do 

senhor CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, brasileiro, casado, 



portador da C.I. RG nº 771.733-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 

449.785.025-00, Prefeito do Município de Vale do Paraíso, neste 

Estado, que pode ser encontrado na Prefeitura do Município de Vale 

do Paraíso/RO, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a 

expor: 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 mal conduzida, 

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, como se denota o Chefe 

do Poder Executivo Municipal, além de não prestar as informações a 

que está obrigado, ao menos solicitou a prorrogação do prazo para 

prestá-las, como permite o dispositivo citado. 2.4 – DA LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS: De tudo o quanto aqui exposto, dessume-



se cristalino o direito líquido e certo do impetrante à segurança 

pleiteada, no sentido de que o Prefeito Municipal forneça as 

informações e cópias de documentos solicitadas por meio dos 

Requerimentos nºs 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019 

e do ofício nº 37/CMVP/2019. É induvidoso, por sua vez, que a 

omissão do impetrado em fornecer as informações requisitadas vem 

atrasando sobremaneira os trabalhos de fiscalização do Poder 

Legislativo Municipal. 3 - DO PEDIDO a) Pelo exposto, requer o 

recebimento da exordial e o seu devido processamento de rito 

sumário especial. b) que seja concedida liminar inaudita altera pars, 

para determinar à autoridade coatora, Exmo. Sr. Prefeito do 

Município de Vale do Paraíso, que forneça ao ora impetrante as 

informações e documentos solicitados através dos Requerimentos nºs 

02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019 e do ofício nº 

37/CMVP/2019, oriundos de Vereadores membros da Casa de Leis: 



c) Requer a juntada dos documentos anexos, que comprovam o 

alegado. d) A notificação da autoridade coatora, para que conheça do 

conteúdo desta e, querendo, preste as informações que julgar 

necessárias, no prazo de 10 dias, segundo o art. 7º, inciso I da Lei do 

Mandado de Segurança. e) requer a intimação do Ministério Público, 

para atuar no feito. f) pede-se, ainda, que seja concedida a segurança, 

para confirmar a liminar e determinar à autoridade coatora que 

forneça a Câmara Municipal de Vale do Paraíso as informações 

requeridas através dos Requerimentos nºs 02/2019, 

03/2019,04/2019, 05/2019 e o6/209 e do Oficio nº 37/CMVP/2019. 

Requer, por fim, a dispensa do pagamento de custas, eis que se trata 

de ação proposta pela Câmara Municipal de Vale do Paraíso. Termos 

em que, Pede Deferimento.” No dia 09/09/2019, José Antônio 

Barreto, proferiu decisão da seguinte forma sobre o pedido 

apresentado pelo ex-presidente do legislativo do Vale do Paraíso: 



“ 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. DECIDO: 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.” Na verdade, sobre a certidão “negativa” para fins 

eleitorais, inserida no processo de registro de candidatura de Charles 

Luís Pinheiro Gomes, ao cargo de prefeito no Município do Vale do 

Paraíso, do qual vossa excelência indeferiu o pedido de maneira muito 

correta, como vimos pelas informações anteriores, o agente político 

responde a um processo penal e precisa de autorização do juízo da 

causa para se ausentar do Município do Vale do Paraíso para 

“trabalhar” como chefe de gabinete na Prefeitura de Ji-Paraná, sendo 

que o caso está relacionado à de outro juízo, requer que vossa 

excelência oficie àquele magistrado, titular do cargo de magistrado, 



para conhecimento dos fatos postulando por providências cabíveis. O 

caso mostra que a certidão que o ex-prefeito juntou no processo é 

totalmente diferente do que está registrado no cartório criminal dessa 

comarca, onde mostra que o mesmo está respondendo ao processo, 

situação totalmente diferenciada da certidão negativa para fins 

eleitorais que reza que o mesmo “nunca” respondeu a qualquer tipo 

de processo penal. Além dessa situação e tantas outras que se fossem 

para registrar, a petição ficaria longa demais, uma “preocupação” da 

promotora pública eleitoral que diz que o texto feito pelo advogado 

Ronan Almeida de Araújo é “elástico”. No dia 28/01/2021, às 13:36, 

Francisco Carvalho da Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, determinou a notificação de Charles Luís 

Pinheiro Gomes, para tomar conhecimento de procedimento 

instaurado pela corte contra o ex-prefeito do Município do Vale do 

Paraíso, sobre desvio de dinheiro do governo federal, ligado ao 



combate à pandemia do coronavírus, porém usou para si e para 

promover despesas de campanha eleitoral do ano passado, conforme 

mostra a redação a seguir sobre o tema em discussão: “TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA GABINETE DO 

CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA DESPACHO 1. 

Conforme amplamente divulgado, iniciou-se mundialmente a 

campanha de imunização contra a COVID-19, como umas das 

medidas para controlar a pandemia e diminuir seus impactos “sem 

dimensão” na saúde, na economia e no aspecto social. 2. A chegada 

das primeiras doses no Brasil, e também no Estado de Rondônia, 

devido a quantidade insuficiente para vacinação em massa da 

população, fez com que fosse necessário estabelecer uma ordem 

cronológica, priorizando os profissionais que estão na linha de frente 

no combate da pandemia, seguidos dos mais vulneráveis e assim 

sucessivamente, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da 



Vacinação, do Ministério da Saúde 

(http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/641/

Plano_Nacional_de_Vacina%C3%A7%C3%A3o_Covid19.pdf). 3. A 

rigor, o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas – 

CNPTC, por intermédio da Recomendação n. 01/2021, conclamou a 

todos os Tribunal de Contas do Brasil a uma atuação urgente, no 

desempenho de seu papel fiscalizador no combate de tais atos ilegais 

e no monitoramento do cumprimento do planejamento por parte dos 

municípios, de forma que a ordem seja respeitada e aplicada as 

necessárias e devidas reprimendas e sanções aos responsáveis. 4. 

Desta feita, o Tribunal de Contas de Rondônia, em conjunto com o 

Ministério Público de Contas, instauraram procedimentos próprios 

visando fiscalizar, monitorar e recomendar a todos os prefeitos do 

Estado de Rondônia a adoção de providências a fim de assegurar o 

cumprimento da vacinação de acordo com o planejamento dos grupos 



prioritários. 5. Nesse particular e, para evitar “fura fila” no âmbito do 

Estado de Rondônia, semelhante ocorrido em outros Estados do País, 

é que, fundamentado no poder geral de cautela atribuído às Cortes de 

Contas, consistente na competência de proferir decisões de caráter 

antecipatório e inibitório quando demonstrada de maneira prévia a 

possibilidade de prática de ato ilegal ou contrário ao interesse público, 

impõe-se o dever que tutela de urgência seja concedida, no caso em 

espécie, de ofício. 6. Sob essa perspectiva é que determino ao 

Departamento de Gestão de Documentos – DGD que autue, junto ao 

Processo de Contas Eletrônico - PCe, 10 (dez) processos de 

Fiscalização de Atos e Contratos, cujo objeto central é fiscalizar a 

obediência à ordem cronológica na aplicação das vacinas da COVID-

19, relativos as Unidades Jurisdicionadas atribuídas a minha 

relatoria, conforme ata de distribuição publicada no DOE 2266, ano 

XI, de 07 de janeiro de 2021, quais sejam: Governo do Estado de 



Rondônia e o municípios: Governador Jorge Teixeira, Jaru, Mirante 

da Serra, Monte Negro, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, 

Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso e junte, em cada um deles, cópia 

deste despacho e do anexo (ID=0268499). 7. Após, autuados, venham 

os processos conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se, com a 

urgência necessária. Cumpra-se. 8. Cumpra-se, com a urgência 

necessária. Porto Velho, 28 de janeiro de 2021. (Assinado 

eletronicamente) FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 

CONSELHEIRO Despacho GCFCS 0268491 SEI 000631/2021 / pg. 1 

NÃO JULGADO Documento ID=988509 inserido por PRISCILLA 

MENEZES ANDRADE em 29/01/2021 10:11. Pag. 2 TCE-RO Pag. 2 

00172/21.  Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO 

CARVALHO DA SILVA, Conselheiro, em 28/01/2021, às 13:36, 

conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 

1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da 



Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014. A autenticidade 

deste documento pode ser conferida no site 

http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 

0268491 e o código CRC 42D083D2.” PROCESSO: 0172/2021– TCE-

RO CATEGORIA: Acompanhamento de Gestão SUBCATEGORIA: 

Fiscalização de Atos e Contratos ASSUNTO: Fiscalizar a ordem 

cronológica na aplicação das vacinas da COVID-19 
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Paraíso RESPONSÁVEL: Charles Luís Pinheiro Gomes, CPF nº 

449.785.025-00, Prefeito Municipal Francyelli Gomes Nogueira, CPF 

nº 719.377.652-53, Secretária Municipal de Saúde Jozadaque 

Pitangui Desiderio, CPF nº 772.898.622-87, Controlador Geral do 

Município RELATOR: Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA 

SILVA DM nº 0028/2021/GCFCS/TCE-RO FISCALIZAÇÃO DE 

ATOS. PANDEMIA. PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. 



PLANO ESTADUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA COVID-19. REGISTRO DE RECEBIMENTO DAS DOSES. 

CONTROLE DAS APLICAÇÕES. ORDEM DA FILA DE VACINAÇÃO. 

PRIMEIRA FASE. GRUPOS PRIORITÁRIOS. CONSOLIDAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DOS DADOS. PODER GERAL DE CAUTELA DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS. TUTELA INIBITÓRIA. 

DETERMINAÇÕES PREVENTIVAS. Trata-se de processo 

fiscalizatório acerca da programação para vacinação contra Covid-19 

pelo Poder Executivo do Município de Vale do Paraíso, para que não 

ocorram irregularidades, garantindo a transparência dos dados 

referente ao recebimento, distribuição e aplicação das vacinas, bem 

como o cumprimento da ordem da fila, a fim de evitar casos de “fura 

fila” ocorrido em outros Estado. 2. O Conselho Nacional de 

Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC, por intermédio da 

Recomendação n. 01/2021, conclamou a todos os Tribunais de Contas 



do Brasil para uma atuação. O Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia conjuntamente com o Ministério Público de Contas 

expediu o Ofício Conjunto nº 1/2021/MPC-RO/TCE-R 1 a todos os 

prefeitos municipais do Estado de Rondônia para adoção de 

providências visando assegurar a vacinação das pessoas pertencentes 

aos grupos estabelecidos como prioritários pelo Plano de Nacional de 

Imunização, pertencentes à fase 1, com fiscalização em momento 

oportuno, veja-se: [...] Será realizado, em momento oportuno, 

fiscalização com finalidade de verificar: a lista de pessoas já vacinadas 

(com as devidas comprovações de que realmente pertencem aos 

grupos prioritários), se as unidades de saúde estão preparadas para 

realizar o registro diário das atividades no Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e se existe o estoque de 

insumos necessários à continuidade do processo de vacinação, tais 

como: seringas, agulhas, algodão, refrigeradores, equipamentos de 



proteção individual (EPIs), acondicionamento e caixas para descarte 

de resíduos etc. Assim, faz-se necessário, dentre outras medidas, que 

os Chefes dos Poderes Executivos Municipais disponibilizem nos 

sítios eletrônicos das respectivas Prefeituras listas com: (i) o rol de 

pessoas imunizadas atualizada (cotidianamente), com os dados 

necessários à comprovação de que pertencem aos grupos prioritários; 

e (ii) o quantitativo dos insumos necessários ao processo de 

vacinação. A inversão (injustificada) da ordem de priorização de 

acesso à vacina contra a Covid-19, por atentar contra a vida daqueles 

que mais precisam do imunizante, sujeita os gestores, assim como os 

servidores que deram causa ao descumprimento do Plano Nacional 

de Imunização, às penalidades estabelecidas pela legislação vigente. 

4. É de conhecimento público que a vacina chegou ao Estado de 

Rondônia no dia 19.1.2021 e, devido à pouca quantidade de doses 

disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, os municípios começaram 



a imunizar os profissionais de saúde, que atuam na linha frente contra 

a Covid-19, dentro do propósito de preservar o funcionamento dos 

serviços de saúde. 5. De acordo com o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da 

Saúde há 14,9 milhões de pessoas que precisam ser vacinadas na 

primeira fase, ao passo que as doses disponíveis só conseguem 

imunizar pouco mais de 2,8 milhões de pessoas. 6. Por isso, apesar 

dos Estados e Municípios possuírem autonomia na distribuição das 

vacinas, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de seguir a 

orientação do plano. Os grupos prioritários foram divididos em 

quatro fases e resumidamente são eles: a. a primeira destinada aos 

trabalhadores da área da saúde2 , pessoas de 60 anos ou mais 

institucionalizadas, povos indígenas vivendo em terras indígenas, 

pessoas de 80 anos ou mais, além de pessoas de 75 a 79 anos; b. a fase 

2, vai atender pessoas de 70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69 anos, 



pessoas de 60 a 64 anos; c. a fase 3 vai vacinar as pessoas que tem 

comorbidades3 ; d. A última – a fase 4 –, irá atender trabalhadores da 

educação do ensino básico, do ensino superior, funcionários do 

sistema de privação de liberdade, forças de segurança e salvamento, 

além das forças armadas. 7. Há notícias que entre 26 Estados e o 

Distrito Federal, 6 Estados – inclusive o de Rondônia –, reduziram os 

critérios de grupos em relação aos propostos pelo Ministério da 

Saúde, excluindo as pessoas com deficiência que vivem em 

instituições4 , e 2 ampliaram, a exemplo do Estado do Maranhão, que 

incluiu os sem-teto e os quilombolas, e o Estado de São Paulo os 

quilombolas.5 8. Portanto, objetivando acautelar supostas denúncias 

de interferência de pessoas que não estão no grupo prioritário para a 

vacinação da primeira fase, sobretudo os profissionais de saúde que 

estão na linha de frente desde o início da pandemia, é dever desta 

Corte de Contas fiscalizar tais atos, nos termos do disposto no art. 71 



da CF/88 c.c. o art. 1º da LC n. 154/96. 9. A título de ilustração, 

colaciona-se o cenário de denúncias registradas nos Estados da 

Federação, divulgado na rede mundial de computadores pela mídia 

eletrônica, vejase6 : e. No Estado do Amapá, o Secretário de Saúde de 

Serra do Navio, município a 203 km da capital Macapá, usou de seu 

cargo para ser vacinado contra a Covid19; f. No Amazonas a vacinação 

foi suspensa na quinta-feira, dia 21.1.2021, pelo Governo do Estado. 

A medida foi anunciada em meio à investigação do Ministério Público 

do Amazonas sobre a suspeita de irregularidades na aplicação da 

vacina em duas médicas cuja família é dona de hospitais e 

universidades particulares em Manaus, capital que enfrenta colapso 

no sistema de saúde por falta de oxigênio nos hospitais. Tais fatos têm 

sido destaque no noticiário nacional, principalmente em jornais 

eletrônicos; Diante dos acontecimentos, o TCE-AM exigiu lista 

nominal de vacinação das pessoas imunizadas contra a Covid-19, 



tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Manaus em 24 

horas, sob pena de multa; g. Na Bahia, o Prefeito da cidade de 

Candiba, Reginaldo Martins Prado, recebeu a vacina sem estar nos 

grupos prioritários. Em nota, o MP disse que, a princípio, "pode se 

configurar como crime de prevaricação e ato de improbidade 

administrativa". Já o Ministério Público Federal pediu condenação do 

gestor e a indisponibilidade de seus bens para pagamento de multa no 

valor de R$ 145 mil; h. No Ceará, o Ministério Público Estadual apura 

se houve irregularidades na vacinação de prefeito, vice-prefeito e 

gestores municipais nos municípios Eusébio, Juazeiro do Norte e 

Quixadá. Segundo o MP, as cidades têm cinco dias para apresentarem 

listas com todos os vacinados e por que eles se enquadram no grupo 

prioritário; i. No Distrito Federal, o MP recebeu denúncias de 

servidores públicos que “furaram a fila”, e concedei o prazo de até 48 

horas para que a secretaria de saúde preste esclarecimentos. Segundo 



o Ministério Público, a existência de fura-filas, se confirmada, "além 

de representar violação ética inaceitável, importa em grave 

descumprimento da legislação, com inevitáveis consequências nas 

esferas administrativa e penal para os autores e beneficiários 

indevidos da medida"; j. Em Minas Gerais, o prefeito de Montes 

Claros, Humberto Souto, foi vacinado contra a Covid-19 na quarta-

feira, dia 20/01/2021. Apesar de ter 86 anos, ele não faz parte do 

público-alvo definido pelo município e pelo Governo de Minas Gerais 

para a primeira etapa de imunização; k. No Pará, o servidor público, 

Laureno Lemos, foi demitido pela prefeitura de Castanhal do cargo de 

diretor administrativo do hospital do município, localizado no 

nordeste do Estado. A demissão ocorreu depois que ele postou, em 

rede social, uma foto recebendo a vacina contra a Covid-19 sem estar 

no grupo prioritário, segundo a prefeitura; l. Já no Estado de 

Pernambuco, o Ministério Público Estadual apura quatro casos. No 



Recife, uma arquiteta que trabalha em um hospital dedicado aos 

pacientes com Covid-19 foi vacinada. Em, Jupi, no Agreste, a 

secretária de Saúde e um fotógrafo tomaram a vacina. A gestora 

acabou sendo afastada pela prefeitura. Também foram denunciados 

casos em Sairé, no Agreste, e em São José do Egito, no Sertão; m. No 

Piauí, há procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério 

Público Estadual em seis cidades para apurar aplicação irregular de 

doses da vacina contra a Covid-19: São José do Divino, São João da 

Fronteira, Piracuruca, Pio IX, Guaribas e Uruçuí. De acordo com 

denúncias, prefeitos e moradores fora dos grupos prioritários teriam 

sido vacinados; n. Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, o 

Sindicato dos Servidores Públicos denunciou que servidores fora do 

grupo prioritário furaram a fila de vacinação. O MP também está 

investigando o caso; o. Já em Rondônia, o Ministério da Saúde está 

questionando o governo sobre o desvio de 8.805 doses da vacina 



contra a Covid-19 enviadas ao estado e que deveriam ter sido 

disponibilizadas aos indígenas, já que a denúncia afirma que a 

Agevisa – Agência Estadual de Vigilância em Saúde, por seu diretor 

Edilson Silva, repassou apenas 2.315 das 11.120 doses de vacinas 

previstas para o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Porto 

Velho7 ; p. Em São Paulo, a Prefeitura da cidade de Tupã suspendeu 

na quinta-feira, dia 21/01/2021, o processo de vacinação contra a 

Covid-19. O motivo foi uma postagem em uma rede social mostrando 

um diretor integrante da irmandade que administra a Santa Casa, de 

52 anos, sendo vacinado. A polêmica surgiu porque dirigentes de 

hospitais, segundo a prefeitura, não estão classificados como 

“profissionais da saúde na linha de frente do combate à Covid-19”; e 

q. No estado de Sergipe, dois prefeitos se vacinaram: Vagner Costa, 

de 49 anos, do município de Moita Bonita; e Júnior de Amynthas, de 

46 anos, da cidade de Itabi. A Procuradoria Geral do Estado (PGE/SE) 



pediu apuração do Ministério Público Estadual. 10. Como se vê, são 

inúmeras as denúncias de “fura fila” ou desvio de doses da vacina no 

Brasil e no mundo. 11. Por oportuno, cabe ressaltar que recai a este 

Conselheiro a relatoria das contas do Governo de Rondônia para o 

presente exercício de 2021, assim como dos seguintes municípios: 

Governador Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Monte Negro, Ouro 

Preto do Oeste, Presidente Médici, Theobroma, Urupá e Vale do 

Paraíso, conforme faz prova a Ata de Distribuição publicada no Diário 

Oficial Eletrônico – DOe-TCE/RO8 . 12. Com efeito, em relação ao 

Governo do Estado de Rondônia e a estes 9 (nove) municípios 

mencionados, sobre os quais alcança minha jurisdição, e dentro do 

poder geral de cautela, prerrogativa institucional que decorre das 

atribuições que a Constituição da República expressamente outorgou 

às Corte de Contas, aliado à obrigação de fiscalizar e monitorar o 

cumprimento do planejamento e critérios dos municípios quanto à 



campanha de imunização contra a Covid-19, determinei a autuação de 

processos para fiscalização individualizada, considerando as 

competências de cada ente, na execução do programa de vacinação 

contra a COVID-19. 13. Este processo visa o acompanhamento e 

fiscalização da programação dos municípios com a finalidade de dar 

transparência aos dados referentes ao recebimento, distribuição e 

aplicação das vacinas, bem como garantir a ordem da fila e o 

atendimento ao grupo prioritário. 14. De plano, ressalta-se que, em 

condições normais de trâmite, os presentes autos (fiscalização de atos 

e contratos), diante dos atuais critérios de seletividade 

implementados no âmbito desta Corte, deveria ser objeto de análise 

preliminar por parte do corpo técnico, a fim de verificar a presença 

dos requisitos necessários a justificar a autuação/fiscalização deste 

Tribunal em matéria de sua competência. 15. Ocorre que, o atual 

cenário – início do plano de vacinação contra a Covid-19 - dispensa 



dúvidas quanto à necessidade de imediato controle por parte deste 

Tribunal de Contas, a inclusive sob o critério de urgência e 

priorização, diante das atuais notícias de burla à ordem cronológica 

no plano de vacinação (“fura fila”), bem como de garantir a 

transparência de dados referente a vacinação. 16. Em sendo assim, 

deixa-se de submeter os presentes autos à análise da seletividade por 

parte da unidade técnica, inclusive porque a fiscalização decorre dos 

atos recomendatórios de atuação desta Corte em conjunto com o 

Ministério Público de Contas, cujo dever e competência são 

incontroversos. 17. Superadas, portanto, as considerações iniciais 

quanto à competência e necessidade de atuação por parte deste 

Tribunal, passa-se ao objeto pleiteado neste processo. 18. É fato 

notório que o vírus COVID-19 afetou de forma avassaladora toda a 

população a população mundial. Há cerca de 11 meses, vivemos um 

cenário catastrófico e assustador, pois, para além do bem maior que é 



a vida, a pandemia também vem penalizando diversos outros setores, 

com impactos negativos ainda não possíveis de dimensão, seja na 

saúde, educação, economia e em tantos outros segmentos. 19. Em 

meio a maior calamidade pública vivida no século 21, a comunidade 

científica de todo o mundo, em uma corrida desesperada contra o 

tempo, uniu forças fora do comum para encontrar uma substância 

segura que fosse capaz de conter ou ao menos amenizar o vírus, que, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), poderá, assim 

como o HIV, continuar circulando infinitamente. 20. Superando 

desafios no desenvolvimento e no teste de segurança e eficácia das 

vacinas até então elaboradas, surgiu outro entrave mundial, a 

capacidade de produção suficiente para vacinação em massa da 

população. 21. E, consciente da insuficiência da vacina para a 

imunização da população como um todo, tornou-se necessária a 

instituição de um plano nacional de imunização, com uma ordem de 



prioridades, a qual, por óbvio, tem como ponto de partida àqueles que 

estão na linha de frente no combate da pandemia, seguido dos mais 

vulneráveis e assim sucessivamente. 22. De acordo com o Plano 

Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-199 , a 

vacinação deverá ocorrer em quatro etapas obedecendo a critérios 

logísticos de recebimento e distribuição das doses, de modo que os 

municípios deverão observar a orientação para o planejamento da 

vacinação, tais como: - identificar as necessidades da equipe em nível 

local; - realizar monitoramento, supervisão e avaliação; - 

comunicação, informação e mobilização social; - descrever as 

estratégias e táticas para a vacinação, de acordo com as fases, os 

grupos prioritários e o cronograma; - utilizar equipamentos de 

proteção individual; - materiais e equipamentos que fazem parte da 

estrutura necessária para a vacinação. 23. Cabe aos Municípios 

identificar as necessidades da equipe local, estabelecer critérios 



logísticos para vacinação, de acordo com as fases, os grupos 

prioritários e o cronograma, monitorar e avaliar a campanha de 

vacinação, bem como com transparência das informações, relativas a 

vacinação, disponibilizando-as para acesso ao público, em respeito 

Lei de Acesso a Informação. 24. Neste momento, onde a esperança se 

confunde com o desespero e euforia, a transparência é o melhor 

remédio, traz confiança e credibilidade ao processo de vacinação. 

Principalmente, diante de tantas notícias de inversão da ordem de 

priorização, denominado “fura fila”. 25. É de competência do Tribunal 

de Contas, inspirado pelo já consagrado poder geral de cautela, 

proferir decisões de caráter antecipatório e inibitório, quando de 

maneira prévia, constatar a ocorrência de possível violação ao grupo 

prioritário para a vacinação contra a Covid19, da primeira fase. 26. O 

poder geral de cautela decorre da impossibilidade de previsão 

abstrata de todas as situações de perigo para o processo que podem 



vir a ocorrer concretamente e deve ser exercitado quando a medida 

revelar ser necessária. 27. No âmbito da Corte de Contas, o art. 3º-B, 

da Lei Complementar n. 154/96 dispõe expressamente que “ao 

Tribunal de Contas do Estado e ao Relator assistem o poder geral de 

cautela, na forma disposta no seu Regimento Interno, podendo 

expedir os atos necessários ao se cumprimento”, o qual deverá ser 

conjugado com o disposto no art. 108-A do RITCE/RO, veja-se: Art. 

108-A. A Tutela Antecipatória é a decisão proferida de ofício ou 

mediante requerimento do Ministério Público de Contas, da Unidade 

Técnica, de qualquer cidadão, pessoa jurídica interessada, partido 

político, associação ou sindicato, por juízo singular ou colegiado, com 

ou sem a prévia oitiva do requerido, normalmente de caráter 

inibitório, que antecipa, total ou parcialmente, os efeitos do provável 

provimento final, nos casos de fundado receio de consumação, 

reiteração ou de continuação de lesão ao erário ou de grave 



irregularidade, desde que presente justificado receio de ineficácia da 

decisão final. No mesmo sentido, prevê o art. 300 do CPC/1510 que o 

juiz pode antecipar a tutela nos casos em que se evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. 29. Neste caso, o primeiro dos requisitos autorizadores 

resta demonstrado pelos fatos e normativo narrados ao longo desta 

decisão, sobretudo quanto ao cenário de denúncias em todo o Brasil e 

no mundo de que pessoas que não estão no grupo prioritário para 

vacinação na primeira fase, estariam sendo imunizadas antes dos 

profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 

há mais de dez meses. Repita-se que tal fato, fez com que esta Corte 

de Contas e o MPC expedissem, a título de prevenção, recomendação 

conjunta a todos os prefeitos municipais do Estado de Rondônia para 

adoção de providências visando assegurar a vacinação das pessoas 

pertencentes aos grupos estabelecidos como prioritários pelo Plano 



de Nacional de Imunização, pertencentes à fase 1. 30. Quanto ao 

perigo da demora – constante na norma regimental em termos de 

justificado receio de ineficácia da decisão final –, tem-se por 

demonstrado o pressuposto a partir da notória situação fática, ou seja, 

imunização de pessoas que não possuem prioridade e que podem e 

devem esperar a sua vez (“fura fila”), em detrimento daqueles que 

realmente estão mais necessitados neste momento, principalmente os 

profissionais de saúde, além de violar os costumes e os princípios 

gerais de direito, previstos no art. 4º da LINDB. 31. Portanto, cabível 

a concessão de tutela antecipatória para que os Prefeitos dos 

Municípios do Estado de Rondônia, adotem providências a fim de 

garantir o cumprimento do Plano Estadual de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19, especialmente no tocante a ordem da 

fila, e atendimento aos grupos prioritários, bem como para que seja 

dada transparência ao processo de vacinação, com atualização diária 



dos números de vacinas recebidas, e aplicadas, com distinção dos 

grupos vacinados. 32. Com efeito, na hipótese de descumprimento 

pelos gestores municipais das medidas constantes na parte 

dispositiva desta decisão, tais agentes públicos poderão sofrer a 

imposição de multa cominatória, com suporte no art. 537, do CPC/15. 

33. Importante asseverar ser possível a aplicação de multa 

cominatória ou astreintes pelo Tribunal de Contas aos seus 

jurisdicionados – cujo escopo, na forma do comando legal, é de coagi-

lo a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer e não obrigá-lo a pagar 

o respectivo valor –, nos termos do art. 537 do CPC/1511, mormente 

porque assegurada a aplicação subsidiária das disposições gerais do 

direito processual civil, a teor do disposto no art. 99-A da LC n. 

154/9612 . Vale registrar, ainda, que a imposição de multa 

cominatória seria garantida à Corte de Contas mesmo se não houvesse 

previsão expressa da subsidiariedade na Lei Complementar n. 



154/96, máxime pela Teoria dos Poderes Implícitos, segundo a qual 

se entende tratar de prerrogativa institucional decorrente, por 

implicitude, das atribuições que a Constituição expressamente 

outorgou às Cortes de Contas. 35. Segundo entendimento firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal acerca do poder geral de cautela 

conferido aos Tribunais de Contas, notadamente para conferir real 

efetividade às suas decisões, as quais objetivam, sobretudo, 

neutralizar situações de lesividade, atual ou iminente ao erário, o 

Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do MS 26547/DF, 

decidiu: EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER 

GERAL DE CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS 

PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQUENTE 

POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR 

PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA 

PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO 



FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR A 

MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A 

OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO 

DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL CONDUTA, A 

EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE 

DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM SIDO 

OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA 

CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. [...] Decisão: 

Com efeito, impende reconhecer, desde logo, que assiste, ao Tribunal 

de Contas, poder geral de cautela. Trata-se de prerrogativa 

institucional que decorre, por implicitude, das atribuições que a 

Constituição expressamente outorgou à Corte de Contas. Entendo, 

por isso mesmo, que o poder cautelar também compõe a esfera de 

atribuições institucionais do Tribunal de Contas, pois se acha 



instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa 

Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe foram 

diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da 

República. Isso significa que a atribuição de poderes explícitos, ao 

Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei 

Fundamental da República, supõe que se reconheça, a essa Corte, 

ainda que por implicitude, a possibilidade de conceder provimentos 

cautelares vocacionados a conferir real efetividade às suas 

deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações 

de lesividade, atual ou iminente, ao erário. [...] Na realidade, o 

exercício do poder de cautela, pelo Tribunal de Contas, destina-se a 

garantir a própria utilidade da deliberação final a ser por ele tomada, 

em ordem a impedir que o eventual retardamento na apreciação do 

mérito da questão suscitada culmine por afetar, comprometer e 

frustrar o resultado definitivo do exame da controvérsia. Torna-se 



essencial reconhecer - especialmente em função do próprio modelo 

brasileiro de fiscalização financeira e orçamentária, e considerada, 

ainda, a doutrina dos poderes implícitos (MARCELO CAETANO. 

Direito. Constitucional, São Paulo: Forense, 1978. v.2, item 9, p. 12-

13; CASTRO NUNES. Teoria e Prática do Poder Judiciário, São Paulo: 

Forense, 1943. p. 641650; RUI BARBOSA, Comentários à 

Constituição Federal Brasileira, São Paulo: Saraiva, 1932, v.1, p. 203- 

225, coligidos e ordenados por Homero Pires, 1932, Saraiva, v.g.) - 

que a tutela cautelar apresenta-se como instrumento processual 

necessário e compatível com o sistema de controle externo, em cuja 

concretização o Tribunal de Contas desempenha, como protagonista 

autônomo, um dos mais relevantes papéis constitucionais deferidos 

aos órgãos e às instituições estatais. 36. No mesmo sentido é o 

entendimento do c. STJ, confira-se: [...] A cominação de multa 

pecuniária e de medidas alternativas, quando o juízo de origem as 



reputar necessárias para a efetivação da tutela específica, mesmo 

quando não solicitadas pela parte, não configuram julgamento extra 

petita, pois estão inseridas no poder de cautela do magistrado. 

Precedentes. (AgInt no AREsp 1204173/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

10/02/2020, DJe 12/02/2020) 37. Com efeito, entende-se que a 

fixação de multa cominatória para a efetivação da presente tutela 

antecipatória pelos agentes públicos municipais se faz necessária. 38. 

Em face de todo o exposto, visando resguardar a coletividade e o 

cumprimento do Plano Estadual de Operacionalização da vacinação 

contra COVID-19, principalmente a observância da ordem cronologia 

de vacinação do grupo prioritário durante as fases de imunização 

contra a Covid-19, bem como a transparência dos dados relativos a 

vacinação, e amparado no poder geral de cautela, afeto aos Tribunais 

de Contas, DECIDO: I – Determinar ao atual Chefe do Poder 



Executivo do Município de Vale do Paraíso, Charles Luis Pinheiro 

Gomes, CPF nº 449.785.025-00, e a atual Secretária Municipal de 

Saúde, Francyelli Gomes Nogueira, CPF nº 719.377.652-53, ou quem 

substituí-los, que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação, 

sob pena de suportar multa coercitiva, sem prejuízo de outras 

cominações legais, apresentem a esta Corte de Contas as informações 

ora solicitadas: a) Relação de pessoas imunizadas conforme tabela 

abaixo: Campo Descrição CNES - Estabelecimento Saúde Número de 

identificação do estabelecimento de saúde responsável pela aplicação 

da vacina no vacinado, em de Saúde seis dígitos Nome do vacinado 

Nome do vacinado Ano de nascimento Ano de nascimento do 

vacinado Sexo do vacinado informar grupo/população alvo do 

vacinado conforme consta no Plano Estadual/Municipal de Saúde. 

Ex.: "Trabalhadores de Saúde"; "Pessoas de 80 anos ou mais"; 

"Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas", etc. Data da 



vacinação Data da vacinação Nome da Vacina/fabricante Informar o 

nome da vacina aplicada e o fabricante, conforme opções constantes 

do tópico 5.2, tabela 1: "Universidade de Oxford e Astrazeneca"; 

"Janssen-Cilag (Johnson & Johnson); Nome da "BNT162b2 - 

Pfizer/BioNTech"; e vacina / fabricante "Sinovac Biotech Coronavac" 

Tipo de dose Tipo de dose aplicada Lote da vacina Código do Lote da 

vacina Data de validade da vacina Data de validade da vacina b) o 

quantitativo de vacinas/imunizantes (doses por lote), recebidas do 

Governo do Estado de Rondônia; c) os critérios utilizados para 

classificar nominalmente a ordem de vacinação das pessoas 

imunizadas na primeira fase, tendo em vista ser o quantitativo, em 

tese, insuficiente para a imunização completa do primeiro grupo 

prioritário; d) quais os controles estabelecidos e adotados para 

identificar e reduzir o risco de imunizar pessoas que não estejam no 

grupo prioritário da primeira fase de vacinação; II – Determinar ao 



atual Chefe do Poder Executivo do Município de Vale do Paraíso, 

Charles Luis Pinheiro Gomes, CPF nº 449.785.025-00, e a atual 

Secretária Municipal de Saúde, Francyelli Gomes Nogueira, CPF nº 

719.377.652-53, ou quem substituí-los, que disponibilizem nos sítios 

eletrônicos das respectivas Prefeituras listas com: o rol de pessoas 

imunizadas atualizada (cotidianamente), com os dados necessários à 

comprovação de que pertencem aos grupos prioritários; e o 

quantitativo dos insumos necessários ao processo de vacinação com o 

objetivo de conferir maior clareza em todo o processo de imunização, 

em respeito ao princípio constitucional de transparência e direito à 

informação, sob pena de suportar multa coercitiva, sem prejuízo de 

outras cominações legais, apresentem a esta Corte de Contas as 

informações ora solicitadas: III – Arbitrar, a título de multa 

cominatória, o valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de 

R$ 30.000,00, a incidir, em caso de descumprimento desta ordem, 



que consiste em obrigação de fazer, a ser suportada pessoal e 

solidariamente pelos agentes mencionados no item I desta decisão, o 

que faço com suporte no art. 99-A e art. 108-A, § 2º, do RITC c.c. os 

arts. 537 e seu § 4º, do CPC/15, de aplicação subsidiária no âmbito 

desta Corte de Contas, sem prejuízo de outras cominações legais; IV - 

Determinar ao Departamento do Pleno que elabore os atos oficiais 

necessários no sentido de notificar o Senhor Charles Luis Pinheiro 

Gomes, CPF nº 449.785.025-00, Prefeito Municipal, e a Senhora 

Francyelli Gomes Nogueira, CPF nº 719.377.652-53, Secretária 

Municipal de Saúde, acerca das determinações contidas nos itens 

anteriores, bem como envie cópia desta decisão a Controlador-Geral 

do Município, Jozadaque Pitangui Desiderio, CPF nº 772.898.622-87, 

para que monitore o seu cumprimento, sob pena de multa, nos termos 

do art. 54, inc. IV, da LC n. 154/96, sem prejuízo de outras cominações 

legais; V - Determinar ao Departamento respectivo que promova à 



publicação desta decisão monocrática, via DOe-TCE/RO, e após 

juntada de documentos sejam encaminhados para a SGCE para 

prosseguimento; VI – Dar ciência desta decisão encaminhando cópia 

ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, e ao Ministério 

Público do Estado de Rondônia, em nome do Excelentíssimo Senhor 

Procurador-Geral de Justiça, Dr. Aluildo de Oliveira Leite, para 

conhecimento e adoção, caso assim entenda, das medidas inerentes 

as suas atribuições constitucionais; VII – Expeça-se o necessário, 

ficando desde já autorizado a utilização dos meios de TI, e dos 

aplicativos de mensagem instantânea para a comunicação dos atos 

processuais. Publique-se e cumpra-se. Porto Velho, 4 de fevereiro de 

2021. (assinado eletronicamente) FRANCISCO CARVALHO DA 

SILVA CONSELHEIRO”.  

 

 



DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, pede-se que o magistrado oficie ao procurador-geral 

eleitoral em Brasília para tomar conhecimento da inércia da 

promotora pública desse juízo, em razão de menosprezar o pedido 

inaugural, dando pouco caso ao tema proposto, esse de grande valia, 

até porque reza sobre crimes praticados pelo ex-prefeito do Vale do 

Paraíso, que foi o presidente da coligação da chapa majoritária às 

eleições de 2020, sendo que agiu de má-fé no processo em referência, 

devendo, para tanto, citar o mesmo para tomar conhecimento dessa 

ação e promover sua defesa no prazo legal, sob pena de nomeação do 

defensor público para atuar em favor do revel, caso isso se concretize. 

Após, que abra vista novamente à parte autora para impugnar a peça 

de contestação a ser promovida pela parte contrária; por último, por 



ser matéria de direito, pugna desde já, pela dispensa de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, devendo, para tanto, sentenciar 

o feito pela procedência, por questão de justiça. 

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

São Miguel do Guaporé, 02/03/2021. 

Dr. Ronan Almeida de Araújo. 

OAB/RO 2.523 

  

          

  

 

 


