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Tratam os autos dos atos de admissão dos candidatos aprovados no 

Concurso Público n.º 01/2009, promovido pela Câmara Municipal de Belford Roxo, 
para preenchimento de vagas em diversos cargos, do seu quadro funcional, de 
nível superior, médio, fundamental e básico, nos termos do Edital objeto do 
processo TCE-RJ n. 200.045-9/10, em anexo, CONHECIDO IN CASU, conforme 
decisão Plenária de 22/11/2012. 

 
Na Sessão Plenária de 17/07/2014, esta Corte decidiu pela Notificação do Sr. 

Wagner dos Santos Carneiro, ex-Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo 
e COMUNICAÇÃO ao Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, então Presidente da 
Câmara Municipal. 

 
Com relação ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, a Coordenadoria Setorial 

de Prazos e Diligências- CPR informa que, esgotado o prazo regimental, não foi 
apresentada manifestação nos autos. Já o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra 
encaminhou documentação cadastrada sob o número documento TCE-RJ n. 
23.420-0/14. 

 
O Corpo Instrutivo, após análise da documentação encaminhada, sugere, em 

conclusão a adoção das providências abaixo: 
 

1. A RECUSA DO REGISTRO dos atos admissionais constantes do presente 
processo e relacionados nos documentos de fls. 34/49, com fulcro no artigo 
14 da Deliberação TCE nº 196/96; 

2. A DETERMINAÇÃO ao atual Presidente da Câmara de Vereadores de 
Belford Roxo para que no prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 
14, § 2° da Deliberação TCE n° 196/96, haja vista ilegais os atos de admissão 
em análise, adote as medidas cabíveis à espécie, em especial fazendo 
cessar todo e qualquer pagamento decorrente destes atos, juntando aos 
autos, no prazo definido pelo Plenário, comprovação do atendimento integral 
à determinação proferida;  

3. A APLICAÇÃO DE MULTA, ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, à época 
Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo e responsável pelo 
Concurso Público de Edital 01/009, nos termos do art. 63, II, da Lei 
Complementar n.º 63/90, pelas irregularidades relacionadas nos subitens 1 a 
5 do item I do voto de fls. 62, a ser recolhida aos cofres estaduais com 
recursos próprios, no prazo fixado pelo Egrégio Plenário, contado da ciência 
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da decisão desta Corte, e comprovando seu pagamento no prazo de 10 (dez) 
dias subsequentes à data do recolhimento, autorizando-se, desde já, a 
cobrança judicial, nos termos do artigo 32, inciso II, do Regimento Interno, na 
hipótese do não recolhimento: 

4. A CIÊNCIA ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para adotar as 
medidas que entender cabíveis acerca das nomeações efetuadas pela 
Câmara Municipal de Belford Roxo em face das irregularidades apontadas no 
presente processo quanto à realização fraudulenta do Concurso Público de 
Edital 01/2009. 

 
O Ministério Público Especial, representado pelo ilustre Procurador Dr. 

Henrique Cunha de Lima, concorda com a instrução. 
 

É o Relatório. 
 
 
Conforme mencionei no meu Relatório, em decorrência da decisão Plenária 

de 17/07/2014, o Sr. Wagner dos Santos Carneiro foi Notificado para apresentar 
razões de defesa quanto: 

 
1) A razão pela qual não houve provas específicas para os cargos oferecidos, de 

acordo com a natureza e complexidade dos cargos, em desacordo com Art. 37, 
inciso II, da CRFB/88; 

2) Por que não houve divulgação do resultado final do concurso para os 
concorrentes às vagas para portadores de deficiências; 

3) Por que não foi divulgada bibliografia para nenhum conteúdo programático, 
embora houvesse previsão no edital nesse sentido; 

4) Por que não foi divulgado o conteúdo programático para as provas discursivas; 

5) Por que não foram publicadas as datas nem a localização de realização das 
provas, bem como não se tem o resultado da primeira fase do concurso (item 
4.1.3 do edital), o qual habilitaria os classificados para os cargos de Médico, 
Dentista e Enfermeiro para a fase das provas discursivas; 

 
Todavia, conforme informado pelo Corpo Instrutivo, o interessado 

permaneceu silente, tendo sido expedido o Certificado de Revelia TCE-RJ n. 
1.647/2014. 

 
Dessa forma, diante da inércia do jurisdicionado no que se refere à 

apresentação de razões de defesa quanto às irregularidades apuradas, opera-se o 
efeito da revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos e 
impropriedades apuradas. 

 

Neste sentido, manifesta-se o Corpo Instrutivo ressaltando, ainda, que a 
ausência de razões de defesa por parte do responsável, da análise dos elementos 
constantes dos autos não exsurge qualquer pronunciamento quanto à legitimidade 
dos atos praticados sob sua responsabilidade quanto à realização do concurso, 
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entendem-se assim como verdadeiros os fatos outrora questionados e por tais 
razões, será sugerida a aplicação de multa. 

 
No que se refere à Comunicação determinada ao Sr. Marco Aurélio de 

Almeida Gandra, ex-Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, o 
interessado esclarece, por meio do documento TCE-RJ n. 23.420-0/14, que não foi 
encontrada informação acerca da realização da prova de seleção que originou as 
diversas nomeações acostadas ao presente. Na oportunidade, encaminha os 
seguintes elementos: 

 
a) Planilhas A2 e A11 relativas à Deliberação TCE-RJ 212/99; 

b) Tabela descritiva dos candidatos nomeados; 

c) Cópia da publicação do Edital que dá ciência aos nomeados sobre os 
fatos indagados neste expediente; 

d) Cópia dos Termos de Compromisso/Posse firmados pelos servidores da 
Casa Legislativa (fls. 70/299). 

 
Da minuciosa análise procedida Corpo Instrutivo, cumpre destacar os trechos 

a seguir: 
 
(...) 

Do que consta dos presentes autos, insta destacar que o contratempo enfrentado 
pelo jurisdicionado, quanto à apresentação de dados do edital de concurso, já fora 
situação enfrentada pela Equipe de Auditoria conforme indicado junto ao Processo-
Relatório TCE-RJ 227.288-2/13.   

Apesar das inúmeras solicitações efetuadas à época da realização da visita 
técnica, as autoridades responsáveis se mostraram silentes com relação à entrega 
dos dados relativos ao processo admissional: 

“Em resposta às muitas solicitações de documentos atinentes ao processo 
seletivo, a Câmara Municipal de Belford Roxo alegou o extravio de vários 
expedientes e do suposto processo que teria amparado procedimentos de 
preparação, execução e controle do pleito. Apoiando-se nesse 
desaparecimento, fora instaurado um processo apuratório interno na CMBR 
(Ato da Presidência Nº 001/2013), cujo resultado restava inconclusivo até o 
término da auditoria.” 

Destaque-se, inclusive, que tais questões já foram objeto de questionamento pelo 
Plenário deste Tribunal, conforme excerto do voto proferido em sessão de 
28/11/2013, às fls. 158 e seguintes do Relatório TCE-RJ 227.288-2/13: 

XVI - Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, com base no 
art. 6º, §2º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, Presidente da Câmara do 
Município de Belford Roxo, nos exercícios de 2009/2010, para que apresente 
razões de defesa quanto: 

a) criação de cargos públicos pelas Resoluções 206/09 e 208/09 e, 
aumento de despesas com pessoal, através das admissões 
ocasionadas pelo Concurso Público nº 01/2009, ignorando ações 
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planejadas de governo prescritas nos artigos 16 e 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como no art. 169, § 1º, I e II, da CF;  

b) inobservância quanto à guarda de documentos públicos importantes e 
relativos ao certame procedido em sua gestão, violando os ditames da 
Lei Federal nº 8159/91; 

c) à realização de concurso público por pretensa instituição 
especializada, sem, no entanto, existir nos domínios da CMBR 
qualquer documento comprobatório quanto aos procedimentos 
empregados; 

d) às nomeações em excessos, provenientes do Concurso Público nº 
01/2009, sabendo-se que a CMBR detinha limitações estruturais, 
operacionais, orçamentárias e financeiras e, que tal medida 
acarretaria desequilíbrio em vários segmentos do órgão, 
comprometendo a gestão subsequente; 

e) à nomeação de servidores através do Concurso nº 01/2009, que têm 
vínculos de parentesco com integrantes das comissões fiscalizadoras 
do mesmo certame, em afronta ao princípio da moralidade 
administrativa (SITUAÇÃO 18). 

Insta indicar que muito embora tenha sido instado a apresentar documentação 
comprobatória quanto à legitimidade de todo o processo admissional, não foi 
juntado qualquer elemento neste sentido, sendo, por fim, sugerida, naquele 
Processo Relatório, a aplicação de multa ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, 
então presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo e responsável pela 
pretensa realização do certame. 

Sendo assim, forçoso dizer que em relação ao processo de seleção dos servidores 
da Casa Legislativa, não existe qualquer comprovação de que o mesmo tenha sido 
verdadeiramente realizado, em que pese todo esforço da equipe de auditoria em 
tentar amealhar documentação nesse sentido, ou ainda apesar de decisão plenária 
para que o responsável trouxesse aos autos elementos que levassem ao 
convencimento da efetiva realização do concurso. 

Por via de consequência, a não comprovação da realização de concurso hígido 
leva, inexoravelmente, à ilegalidade dos atos admissionais dele decorrentes. 

Frise-se que muito embora esta Corte tenha se pronunciado sobre o conhecimento 
da peça editalícia (Proc. TCE 200.045-9/10 – Sessão Plenária de 22 de novembro 
de 2012), tal posicionamento foi efetuado tão somente quanto ao edital em si, antes 
mesmo de que viessem à tona denúncias de que o concurso tenha sido fraudado 
(ou mesmo sequer realizado), e em período anterior à realização da auditoria que, 
in loco, pôde recolher outras evidências que não integravam o aludido processo. 
Tais evidências, por ora, acabam por deixar sob suspeição o procedimento de 
seleção outrora realizado.  

Ato contínuo, um dos diversos questionamentos levantados sobre o concurso 
tratou do planejamento orçamentário-financeiro utilizado pela Câmara tanto na 
edição das leis que criaram os cargos ofertados para a realização do processo 
admissional, uma vez que, à época, já era potencialmente identificável que o 
aumento das despesas a ser gerado com o ingresso de novos servidores não seria 
suportado pela receita destinada a tal finalidade, vindo a comprometer, portanto, o 
cumprimento das condições e percentuais estabelecidos pela Carta Magna e pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante aos gastos com pessoal. 
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Tal prognóstico que veio a ser confirmar, conforme indicado no relatório de 
inspeção (fls. 1523): 

(...) 

Destaque-se que em Sessão de 17 de dezembro de 2013, o Excelso Plenário, 
corroborando o parecer emitido pela equipe técnica, proferiu a seguinte decisão no 
Processo de Prestação de Contas/Ordenador de Despesas relativos ao ano de 
2010  - TCE-RJ 213.711-5/11: 

I – Pela IRREGULARIDADE das contas do ordenador de despesas da 
Câmara Municipal de Belford Roxo, Sr. Wagner dos Santos Carneiro, 
relativas ao exercício de 2010, nos termos do art. 20, inciso III, alínea b c/c 
o art. 23, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 63/90, em face das 
irregularidades a seguir elencadas: 

1) O total da despesa do Poder Legislativo no exercício em análise 
excedeu o percentual permitido para as despesas do referido Poder, 
contrariando o disposto no inciso III do art. 29-A da Constituição da 
República; 

2) A despesa com a folha de pagamento no exercício em análise 
extrapolou o limite permitido de 70%, contrariando o estabelecido no § 
1º do art. 29-A da CRFB; 

Dessa forma, verifica-se que no período em que foram efetuadas as nomeações, a 
Câmara já havia extrapolado o limite legal com as despesas relacionadas aos 
gastos com pessoal. 

De outro turno, e possivelmente em decorrência do aparente desequilíbrio das 
contas públicas da Casa Legislativa, o jurisdicionado adotou conduta peculiar após 
a convocação dos candidatos aprovados: a cessão ao poder executivo de muitos 
dos servidores recém-aprovados no concurso. 

Tal cessão acabou por fragilizar ainda mais qualquer defesa de legalidade ou de 
legitimidade dos atos de nomeação levados a termo.  

Como já indicado, o edital disponibilizou inicialmente, cerca de 76 (setenta e seis) 
vagas, quantitativo este que foi ampliado durante a vigência do edital, vindo a 
totalizar 231 (duzentas e trinta e uma) nomeações. 

Ora, se o número inicial de cargos já se mostrava desproporcional para atender à 
necessidade, à época, da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, tal distorção se 
amplia quando há a convocação de quantitativo três vezes maior que a oferta inicial 
de cargos.  

Ocorre que, posteriormente à nomeação dos concursados, de forma incomum a 
um órgão público que tinha recentemente promovido concurso visando suprir a 
carência de seu quadro de pessoal, a Câmara aprovou a cessão de quase 200 
(duzentos) servidores, para o executivo municipal, como indicado na tabela abaixo: 

(...) 

Tal medida, por certo, abrandou a situação financeira do legislativo municipal, pois 
com este remanejamento coube à Prefeitura arcar com os encargos remuneratórios 
dos servidores cedidos. 

Há de se considerar, contudo, que permanece a controvérsia relativa às 
nomeações promovidas, pois ainda que não mais existisse o comprometimento 
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excessivo dos recursos, a Casa Legislativa cedeu funcionários cuja admissão 
acabara de acontecer, denotando assim, completo contrassenso com a realização 
de certame.  

Ora, o que se espera da administração pública ao promover a seleção de novos 
funcionários para seu quadro de pessoal é que tenha sido feito planejamento prévio 
das reais necessidades do órgão, de modo que a oferta de cargos e o respectivo 
quantitativo atendam não somente a demanda de atividades a serem 
desenvolvidas no órgão, como ainda, esteja em consonância com os recursos 
financeiros existentes. 

No caso da Câmara de Belford Roxo, além de não observar qual a real carência de 
servidores para a manutenção de suas atividades rotineiras, a convocação 
excessiva dos aprovados se deu de tal forma que o jurisdicionado sequer pôde 
arcar com os gastos de pessoal, resultando na cessão de mais de 90% dos 
servidores concursados (232 servidores nomeados, 221 servidores cedidos).  

Sendo assim, ainda que os procedimentos adotados pelos dirigentes da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, não tenham sido efetuados de má fé, no mínimo, a 
condução de seus atos denota que não foram diligentes no que se refere ao 
emprego dos recursos públicos do município, porque ao permitir a criação e 
posterior provimento de cargos que não se faziam necessários à rotina 
administrativa daquela Casa, deixaram de observar os princípios constitucionais 
que devem nortear todos os atos governamentais (art. 37 da CR/88), o que, por 
certo, acaba por afastar a legitimidade da conduta adotada. 

Isto posto e, 

Considerando que muito embora tenha sido instado a apresentar justificativas, o 
Ex-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Wagner dos Santos Carneiro, permaneceu 
silente quanto aos questionamentos apontados em relação à realização do 
concurso, quais sejam: 

a. Inexistência da realização de provas específicas para os cargos 
oferecidos, sendo exigido dos candidatos tão somente o conhecimento da 
legislação interna da Câmara Municipal, independente das funções para as 
quais concorriam violando, pois, o comando constitucional que estabelece 
que a seleção do servidores deverá conter requisitos de ingresso de 
acordo com a natureza e complexidade do cargo, art. 37, II da CR/88. 

Vale dizer que a despeito da diversidade de atividades e responsabilidades 
a serem empreendidas pelos novos servidores – uma vez que houve a 
oferta de cargos de Médico, Técnico Contábil, Vigia, entre outros – a 
Instituição Legislativa exigiu como prova de aptidão dos concorrentes tão 
somente o conhecimento técnico em relação à legislação interna da 
Câmara (item 4.1.2), não sendo promovido outro tipo de avaliação 
conforme fora apurado in loco pela Equipe de Auditoria, em 
desconformidade com as próprias normas regulamentadoras do Edital nº 
01/09 (Item 4.1.3); 

b. Que muito embora tenha sido prevista a participação e posterior 
nomeação de candidatos com portadores de necessidades especiais, não 
se tem conhecimento da realização de provas para este segmento de 
candidatos tampouco fora divulgado o resultado final deste grupo, o que 
nos leva a inferir que não nenhum candidato fora contemplado nestas 
condições; 
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c. Não indicação de bibliografia e do conteúdo programático no edital 
regulador de modo a orientar os concorrentes quanto à aptidão técnica a 
ser exigida dos mesmos; 

d. Ausência de documentação comprobatória que indique os procedimentos 
de preparação, execução e controle do pleito, o que não nos permite obter 
quaisquer dados sobre as datas, a localização onde foram realizadas as 
provas bem ainda, o resultado da primeira fase do concurso. E que, não 
havendo qualquer registro documental sobre a realização do certame, 
vislumbra-se a possibilidade de que o procedimento de seleção nunca 
tenha, de fato, ocorrido. 

Considerando que não foi apresentado o estudo do impacto orçamentário-
financeiro que respaldasse o aumento do quantitativo dos cargos, tampouco 
qualquer justificativa para a ampliação das vagas indicadas no Edital n 01/09; 

Considerando que os gastos de pessoal efetuados pela Câmara, Municipal de 
Belford Roxo, não se coadunam com os ditames constitucionais e legais a respeito 
do tema; 

Considerando a manifestação do Corpo Deliberativo que julgou irregulares as 
contas do ordenador de despesa, no ano de 2010; 

Considerando as conclusões apresentadas no Relatório de Inspeção que indicam a 
limitação física e operacional para comportar todo o grupo de nomeados do Edital n 
01/09; 

Considerando que a realização de certame visa tão somente prover as 
necessidades administrativas de seu próprio quadro de pessoal e que as exceções 
relativas a tais procedimentos, devem seguir os requisitos definidos na legislação 
pertinente; 

Considerando o elevado número de servidores concursados cedidos, que 
descaracterizam o objetivo precípuo da realização de concurso público; e 

Por fim, considerando que não foi sequer comprovada a efetiva realização do 
concurso público, o que leva ao convencimento deste Corpo Instrutivo, tendo em 
vista os elementos que constam dos autos, ter-se tratado o processo de fraude 
com o objetivo de admitir junto à Administração pessoas que não lograram 
aprovação em certame lícito, sugerimos a adoção das seguintes medidas: 

(...) 

 
Procedem as argumentações expendidas pelo Corpo Instrutivo, referendadas 

pelo Ministério Público Especial, as quais passam a integrar a presente 
fundamentação, por se mostrarem pertinentes e representarem a correta 
interpretação da legislação aplicável. 

 
Com efeito, não foram elididas as diversas irregularidades constatadas nos 

autos, conforme se verifica em toda a trajetória processual, tampouco observadas 
as providências preconizadas por esta Corte, que são de clara interpretação e 
visam à preservação do erário e das normas aplicáveis. 

 
Ora, cabe ao Administrador Público à estrita observância do estabelecido na 

legislação em vigor, sem que para isso necessite de qualquer provocação, jamais 
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postergando a execução de medidas indispensáveis ao pleno funcionamento das 
estruturas e processos de governo. 

 
Dessa forma, considero adequada a medida punitiva proposta pela Instrução, 

e registro que, em respeito ao artigo 65 da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, 
foram levadas em conta, na fixação da Multa proposta, entre outras condições, as 
de exercício da função, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua 
qualificação funcional, bem assim se agiu com dolo ou culpa. 

 
Assim, de acordo com o Corpo Instrutivo e com o parecer do Ministério 

Público Especial, 
 

VOTO: 
 

I - Pela RECUSA DE REGISTRO dos atos admissionais integrantes do 
presente processo; 

 

II - Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante acórdão, ao Sr. Wagner dos 
Santos Carneiro, ex-Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no valor de 
R$ 15.999,50 (quinze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta 
centavos), equivalente, nesta data, a 5.000 (cinco mil) vezes o valor da UFIR-RJ, 
nos termos do artigo 63, inciso II e IV, combinado com o artigo 65 da Lei 
Complementar Estadual nº 63/90, em virtude das irregularidades apontadas nos 
autos, a ser recolhida, com recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 30 
(trinta) dias, devendo o responsável comprovar o seu recolhimento junto a esta 

Corte de Contas, ficando, desde já, autorizada a COBRANÇA EXECUTIVA, no 
caso de não recolhimento, respeitado o prazo recursal; 

 

III - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, com base no 
disposto no art. 14, § 2° da Deliberação TCE n° 196/96, adote as medidas cabíveis, 
fazendo cessar todo e qualquer efeito decorrente dos atos ilegais em questão, 
advertindo-o de que as ilegalidades decorrentes de sua inércia, sob a jurisdição 
desta Corte, estarão sujeitas às cominações legais; 

 

IV - Pela CIÊNCIA ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a fim de 
que adote as providências que reputar cabíveis acerca do apontado nos autos. 

 
 

GC-1,       de                               de 2017. 
 
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

 
 

ACÓRDÃO Nº             /2017 
 
 

1. PROCESSO: TCE N. 202.184-7/11 

 

 

2. ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA 

 

 

3. RESPONSÁVEL: SR. WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO 

 

 

4. UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO 

 

 

5. RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 

 

 

6. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL: DR. HENRIQUE 

CUNHA DE LIMA 

 

7. ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO: COORDENADORIA DE CONTROLE DE PESSOAL 

 

 

8. ACÓRDÃO: 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos referentes aos Atos 
Admissionais decorrentes do Edital de Concurso Publico 01/2009, promovido pela 
Câmara Municipal de Belford Roxo, ora considerados ilegais em decorrência das 
diversas irregularidades verificadas nos autos. 

 

Considerando que apesar de regularmente Notificado, o interessado 
permaneceu silente, restando caracterizada a revelia; 

 

Considerando a análise procedida pelo Corpo Instrutivo e o parecer 
do Ministério Público Especial; 

 

Considerando que o artigo 115, inciso IV, alínea “b”, do Regimento 
Interno desta Corte, exige a imposição de multa através de acórdão; 



TCE-RJ 

PROCESSO Nº 202.184-7/11 

RUBRICA:              FLS.: 326 

 
 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro, reunidos em Sessão Plenária Ordinária, em: 

 

APLICAR MULTA ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro, ex- 
Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no montante de R$ 15.999,50 
(quinze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos),equivalente, 
nesta data, a 5.000 vezes o valor da UFIR-RJ, com fulcro no que dispõe o artigo 63, 
incisos II e IV, combinado com os artigos 65 e 28 da Lei Complementar Estadual n. 
63/90, em virtude das irregularidades apontadas nos autos, a ser recolhida, com 
recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 
responsável comprovar o seu recolhimento junto a esta Corte de Contas, ficando, 

desde já, autorizada a COBRANÇA EXECUTIVA, no caso de não recolhimento, 
respeitado o prazo recursal. 

 
 
 

 

 

 

 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator e Presidente da Primeira Câmara Julgadora 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL/TCE-RJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA Nº          /2017 DATA DA SESSÃO:        /         / 2017 


