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EMENTA:  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXECUÇÃO  DE  ACÓRDÃO
PROLATADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.  ALEGAÇÃO DE
NULIDADE  DO  PROCEDIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  EFICÁCIA  DE  TÍTULO
EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DO EMBARGANTE.
DECISÃO DO TCE QUE RESULTOU EM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA.
FORÇA  EXECUTIVA.  ART.  71,  §3º,  E  ART.  75,  DA  CF.  PRINCÍPIO  DA
SIMETRIA. ART. 71, §3º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 3º, §2º, DA
LEI  ORGÂNICA  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS.  ENUNCIADO  Nº.  28,  DA
SÚMULA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO
CPC. PROVIMENTO NEGADO.

1.  As  normas  constantes  na  Seção  IX,  do  Capítulo  I,  do  Título  IV,  da  CF,  que
regulamentam a Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária do Poder Executivo
Federal, estendem-se, no que for compatível, à organização, composição e fiscalização
dos Tribunais de Contas dos Estados, por imposição constante no art. 75, também da
Constituição Federal, razão pela qual, os acórdãos proferidos pelas Cortes de Contas
Estaduais, no exercício de suas da funções fiscalizadoras, possuem eficácia de título
executivo.

2.  Em atenção ao princípio da simetria extraído do art. 75, da CF, a Constituição do
Estado da Paraíba, em seu art. 71, §3º, e a Lei Complementar Estadual nº. 18/93, no art.
3º, §2º, conferem força executiva às decisões do Tribunal de Contas.

3. Tem eficácia de título executivo, decisão do Tribunal de Contas do Estado de que
resultar imputação de débito ou multa. Inteligência do Enunciado da Súmula nº. 28 do
Tribunal de Justiça da Paraíba.

Vistos.

Gilberto Gomes Barreto  interpôs  Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 21, nos autos dos
Embargos à Execução por ele opostos em desfavor do Estado da Paraíba, que julgou
improcedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que  a  Ação  de  Execução  nº.  0753189-
25.2007.8.15.2001 é válida, porquanto fundada em título executivo extrajudicial, qual
seja, o Acórdão APL TC 884/2006 proferido pelo Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71, §3º, da Constituição Federal.

Em suas razões, f. 23/34, o Apelante alega que a execução promovida na Ação



tombada  sob  o  nº.  0753189-25.2007.8.15.2001  é  nula,  posto  que  o  Acórdão  que  a
instrui não possui força executiva, eficácia inerente apenas às decisões condenatórias
proferidas  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,  ante  a  previsão  do  art.  71,  §3º,  da
Constituição Federal, pelo que requer a reforma da Sentença e a extinção do citado
procedimento executivo.

Intimado, f. 36, o Estado da Paraíba não apresentou Contrarrazões, f. 36-v.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes os
requisitos legais impositivos, nos termos do art. 176 a 181, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo é  tempestivo e o Apelante dispensado do recolhimento das custas,
porquanto  beneficiário  da  gratuidade  judidiária,  pelo  que,  presentes  os  demais
requisitos de admissibilidade previstos no CPC/73, conforme Enunciado Administrativo
nº. 02 do STJ1, dele conheço.

A Constituição Federal, ao regulamentar a Fiscalização Contábil, Financeira e
Orçamentária do Poder Executivo Federal, na Seção IX, do Capítulo I, do Título IV,
confere eficácia de título executivo às decisões prolatadas pelo Tribunal de Contas da
União de que resulte imputação de débito ou multa, nos termos dispostos no art. 71, §
3º2.

As normas constantes na citada Seção se estendem, no que for compatível, à
organização,  composição  e  fiscalização  dos  Tribunais  de  Contas  dos  Estados,  nos
termos  do  art.  753,  também da  Constituição  Federal,  razão  pela  qual,  os  acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Contas Estaduais, no exercício da função fiscalizadora,
possuem, igualmente, eficácia de título executivo.

Em atenção  ao  princípio  da  simetria  extraído  do  referido  art.  75,  da  CF,  a
Constituição do Estado da Paraíba, em seu art. 71, §3º4, e a Lei Complementar Estadual
nº. 18/93, no art. 3º, §2º5, conferem força executiva às decisões da Corte de Contas.

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento  no CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os  requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 CF, Art. 71 (…). […]
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo. 

3 CF,  Art.  75.  As  normas  estabelecidas  nesta  seção  aplicam-se,  no  que  couber,  à  organização,
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

4 CE, Art. 71 (…). […]
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo. 

5 Lei Complementar Estadual nº. 18/93, Art. 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos
estabelecidos no Regimento Interno, por acórdão, cuja publicação no Diário Oficial do Eletrônico



Este Tribunal de Justiça, consolidando o entendimento, editou o Enunciado da
Súmula nº. 28 que dispõe que “tem eficácia de título executivo, decisão do Tribunal de
Contas do Estado de que resultar imputação de débito ou multa”.

Posto  isso,  conhecida a  Apelação,  considerando que a  Sentença está  em
conformidade  com o  Enunciado  nº.  28  da  Súmula  deste  Tribunal,  nego-lhe
provimento, arrimado no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil6.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

do Tribunal de Contas constituirá: […] III - no caso de contas irregulares: […] b) - título executivo
bastante para cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no
prazo pelo responsável; […].

6 CPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (…) b)
acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em
julgamento de recursos repetitivos; (…).


