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Órgão Especial 
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 8301-53.2020.8.17.9000
Embargante/Impetrante: Município do Recife
Embargado/Impetrado: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
 
Relator: Des. Jovaldo Nunes Gomes

 
  
DECISÃO TERMINATIVA

 

Decisão embargada no ID 11473313.
 
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município do Recife contra decisão

interlocutória de minha lavra que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo embargante,
deferiu liminar para “[...] suspender os efeitos da decisão da 2ª Câmara do TCE (Acórdão TC
366/2020) até o julgamento de mérito deste writ. [...]”.

 
Alegou o embargante, em síntese, que a decisão embargada foi omissa na medida em que

não esclareceu o alcance e a dimensão dela, ou seja, não ficou claro se a referida liminar sustou somente
os efeitos do acórdão exarado pela 2ª Câmara do TCE (acórdão TC 366/2020) ou se, também, atingiu
eventuais efeitos produzidos pela medida cautelar anteriormente proferida pelo Conselheiro Carlos Porto,
nos autos do processo n. 205300-6, a qual fora emcampada pelo acórdão atacado. 

  
Pugnou pelo conhecimento e acolhimento do recurso “[...] em ordem de explicitamente consignar que a
extensão da decisão proferida por V. Exa. susta todos os efeitos da medida cautelar do acórdão n°
366/2020 e todo seu acessório, notadamente a decisão monocrática anterior, não cabendo qualquer
sanção com base nelas. [...]”
 

Contrarrazões por meio das quais o embargado pede que “[...] para uma melhor segurança
jurídica das partes, convém que Vossa Excelência encerre a controvérsia declarando o alcance e a
dimensão da liminar embargada. (ID n. 11868499)
 
Relatado. Decido. 
 
Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 2º do CPC, decido estes embargos, de forma monocrática, posto
que a decisão embargada também foi monocrática. 
 
Conforme restou assentado, o acórdão atacado, (TC 366/2020) referendou/ratificou/encampou a decisão
monocrática proferida pelo Conselheiro Carlos Porto.
 
Com efeito, não há como se interpretar diferente: a suspensão dos efeitos do acórdão do TCE implicou,
automaticamente, na suspensão dos efeitos eventualmente produzidos pela liminar antes concedida. Esta
passou a fazer parte integrante do acordão.
 
 

Anote-se que o pedido liminar foi deferido conforme requerido pelo impetrante, ou seja, “[...]
para o fim de suspender a execução do Acórdão TC nº 366/2020, da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco até o julgamento de mérito deste writ. [...]”.
 
Ante o exposto, acolho os embargos opostos para, suprindo eventual omissão, deixar consignado e esclarecido
que a decisão ora embargada, proferida neste writ, determinou a suspensão dos efeitos do acórdão lavrado pelo TCE
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(366/2020), o qual, por sua vez, encampou a liminar anteriormente proferida pelo Conselheiro Carlos Porto. Ou seja,
quer de um (liminar) quer de outro (acórdão) os seus efeitos estão suspensos, até ulterior deliberação do órgão
colegiado deste Tribunal.
 
Publique-se. 
 
Recife, 29 de Julho de 2020.  
 
Des. Jovaldo Nunes Gomes
Relator
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