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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Segunda Câmara Cível 

Processo:  8001718-80.2020.8.05.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 
Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível
AGRAVANTE: ARILDO EVANGELISTA DOS SANTOS
Advogado(s): SHEYLLA SANTOS SANTANA (OAB:5367100A/BA), TATSON CABRAL PIZZANI
(OAB:2512300A/BA), MARCIO MARTINS TINOCO (OAB:1887400A/BA), RAFAEL DE
MEDEIROS CHAVES MATTOS (OAB:0016035/BA)
AGRAVADO: CAMACAN CAMARA MUNICIPAL
Advogado(s): LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR (OAB:2183500A/BA)

 

DECISÃO

 

Trata-se de petição ID 10152275 no Agravo de Instrumento, para que seja reapreciada, em caráter de
urgência, o pedido de tutela antecipada, vez que ocorreram fatos novos, supervenientes e essenciais à
formação do convencimento para apreciação em questão.

Inicialmente o presente Agravo de Instrumento foi distribuído sob a relatoria do E.Desembargador
Antonio Cunha Cavalcanti, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARILDO EVANGELISTA

 em face da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações deDOS SANTOS
Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan, nos autos da Ação Anulatória pelo

 nº 8001803-83.2019.8.05.0038, ajuizada emProcedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência
face da   que indeferiu o pedido de tutela de urgência, porCAMACAN CÂMARA MUNICIPAL,
entender que não vislumbrava “a priori o risco de lesão grave ou de difícil reparação suscitado, ante a não
demonstração evidente da existência de irregularidades formais graves ou manifesta ilegalidade das
deliberações da Agravada”, bem como que não seria viável “a atribuição do efeito suspensivo ativo sem
antes estabelecer o contraditório e a ampla defesa”.

Relata o peticionante, ora agravante, que tanto no bojo da Ação Anulatória , quanto no presente Agravo,
este contraditório já foi devidamente estabelecido. E que a Câmara Municipal de Vereadores, em suas
peças de defesa, tanto na Ação Anulatória, quanto neste Agravo de Instrumento, se limitou a aduzir que
todos os atos realizados estariam em consonância com a legislação de regência, admitindo, por
conseguinte, que tudo o quanto exposto pelo Requerente refletia a verdade dos fatos.

Assevera ser inequívoco e incontroverso que todas as violações ao direito à ampla defesa e ao
contraditório do Requerente aconteceram, da exata forma relatada nos autos, bem como que as nulidades
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suscitadas pelo Requerente, tais como a ausência de citação para apresentação de defesa, de intimação
pessoal para os atos do processo administrativo, a ausência de lapso temporal razoável entre a intimação e
a sessão de julgamento e a coação do vereador Miqueias da Silva Lima para votar contra a sua
consciência, aconteceram da exata forma relatada pelo Agravante, haja vista não terem sido contestadas
ou provadas inverídicas pela Agravada.

Reitera a Agravada, em suas razões, não negou os fatos aduzidos pelo Agravante, mas apenas reputou que
a sua realização ocorreu dentro dos ditames legais, motivo pelo qual não deveriam sofrer reprimenda
judicial.

Aduz o Agravante que além de buscar a via judicial, reiterou seu pedido perante a Câmara de Vereadores,
ora Agravada, a fim de que a Casa Legislativa exercesse o poder dever da autotutela, demonstrando os
vícios insanáveis que ocorrera em seu processo administrativo, violando o contraditório e ampla defesa,
por ter sido intimado, apenas faltando quatro dias  para o julgamento de suas contas.

Sustenta que o requerimento foi submetido à apreciação da Casa Legislativa Municipal em 15 de
Setembro de 2020, ocasião em que 7, dos N. Edis foram favoráveis ao requerimento de anulação do
Decreto Legislativo 1/2018, e os 6 demais vereadores foram contrários ao Requerimento, no sentido de
rejeitá-lo, sendo que o presidente da casa legislativa, por equívoco, declarou a rejeição do pleito, em razão
do requerimento “não ter sido aprovado por 2/3 dos vereadores presentes”.

Por fim, requer uma nova análise da antecipação da tutela recursal, pelos fatos novos acima narrados para
suspender a eficácia do julgamento das contas do executivo Municipal de Camacã do exercício de 2016,
de responsabilidade do Agravante.

 É o que no cabe relatar.

Cabe esclarecer, de fato, o presente Agravo de Instrumento, inicialmente foi distribuído e analisado pelo
antigo Relator, que em decisão de Id:.5896068 indeferiu o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019 do
CPC/2015.

Ocorre que, ao ser redistribuído, por equívoco, não se observou que havia um pedido de reconsideração
da decisão no ID 6053051, como também houve o pedido de adiamento de julgamento no ID 7861111.
Além do mais, soma-se ao fato trazidos nesta petição de ID 10152275, que aponta a pendência do pedido
de reconsideração como também elenca fatos novos e supervenientes, o que por si só, exige desta
Relatoria a apreciação do pedido de tutela de urgência.

Faz-se imperioso registrar que, para a concessão do efeito suspensivo previsto no parágrafo único do art.
995 do CPC/2015, mister se faz a demonstração cabal do risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, decorrente da decisão hostilizada, caso não seja suspensa, bem como a suficiência da
fundamentação que demonstre a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse sentido, as lições de Araken de Assis, na vigência do art. 558 do CPC/1973, de similar conteúdo:

Por conseguinte, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da
pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: a relevância da motivação do agravo, o que
implica prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e o receio de lesão
grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do
agravo (Manual de Recursos, 6ª edição, Revista dos Tribunais).

 

Já o caput do artigo 300, do mesmo diploma legal, estabelece que: "A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.".
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Cumpre verificar, de plano, que embora a atuação administrativa desfrute da presunção de legitimidade,
nada obsta a que o Judiciário, sem ingerir-se no chamado mérito administrativo, venha a analisar a
legalidade dos atos administrativos praticados; de modo que, no presente caso, que trata de processo
político-administrativo, aponta para análise da regularidade do procedimento, em especial, ao
contraditório e ampla defesa.

E aqui, nos chama atenção, não só pelo que já havia sido argumentado pelo Agravante na sua petição
inicial, que em 07 de dezembro de 2018 o agravante foi intimado para comparecer a Sessão de
Julgamento de suas contas, destacando que tal sessão ocorreu apenas 04 dias após a ciência do

, sendo oportunizado prazo apenas para este defender-se em plenário, oportunidade em que oAgravante
parecer do TCM-BA prevaleceu em votação na qual 08 vereadores votaram contra sua manutenção e 05 a
favor, mas pelo fato de que, ao apresentar a Câmara de Vereadores as nulidades ocorridas, 7 vereadores
votaram a favor da aprovação dos Requerimentos feitos pelo ora Agravante, reconhecendo a nulidade de
todo o processo administrativo que rejeitou suas contas do exercício de 2016.

No caso, está comprovado que o agravante não foi previamente intimado para apresentação de defesa
perante a Câmara Municipal (ID 101523373). Aliás, esta questão sequer está controvertida, posto que a
Agravada reconhece que ao agravante apenas teria sido intimado faltando os quatro dias e,
posteriormente, conforme certidão de julgamento 7 vereadores votaram pela nulidade do processo (ID
10152373), o que demonstra a probabilidade do direito, vez que ao julgar as contas do Chefe do
Executivo(Agravante), não foi assegurado a ele o exercício do contraditório.

Ora, patente se mostra, neste momento processual, em que já houve o contraditório pela Câmara de
Vereadores (ID 6399613), na qual não nega que só fora efetivada a intimação do Agravante em
07/12/2018, faltando 4 (quatro) dias antes da Sessão de julgamento, a nulidade quanto o contraditório e
ampla defesa.

Nestas condições, o acervo probatório sugere a existência de irregularidades de ordem procedimental,
considerando que o órgão legislativo não pode aprovar o parecer técnico pela rejeição das contas sem
propiciar ao agravante, interessado, a oportunidade ao contraditório e ampla defesa, sob pena de afrontar à
norma constitucional.

Isto porque, no controle político das contas do Poder Executivo pelo Legislativo em processo
administrativo, devem ser atendidos os princípios constitucionais acima invocados, assegurando-se o
devido processo legal, com a citação da parte para que tome ciência do processo e exerça o seu direito de
defesa.

O comparecimento e acompanhamento de advogado para sessão de julgamento, por si só, não possibilita
o contraditório e ampla defesa, pois a ele não foi oportunizado tempo hábil, para requer produção de
provas, ou análise da questão de maneira técnica, e , digo isso, por que se pressupõe pelo menos, que
tivesse acesso aos fatos alegados para rejeição de suas contas, que pelo o que foi relatado, a rejeição se
deu por ter ultrapassado o limite prudencial com gastos com pessoal, seria no mínimo razoável e
proporcional, possibilitar a análise destas contas por um profissional contábil e não só um advogado. 

O princípio do contraditório e da ampla defesa, não é apenas limitado ao comparecimento da parte, mas
também que seja dada a essa parte as mesmas ferramentas oportunizadas ao seu julgador, não se
limitando apenas a uma manifestação, mas a manifestação assegurada em todas as fases, impugnando
documentos, contraditando fatos, formulando quesitos, e o direito de informação, tendo a parte acesso aos
elementos dos autos de maneira a possibilitar o devido processo legal. 

 

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
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JULGAMENTO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE
FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE
DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LV). DOUTRINA. PRECEDENTES.
TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE. CARACTERIZADA. CONSEQUENTE
INVALIDAÇÃO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR CONSUBSTANCIADA EM DECRETO

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. O controle externo dasLEGISLATIVO.
contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa
uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o
auxílio do Tribunal de Contas (CF, art.31). Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de
modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que – devendo efetivar-se no contexto de
procedimento revestido de caráter político-administrativo – está subordinada à necessária observância,
pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao prefeito municipal, a

 A deliberação da Câmara de Vereadores sobreprerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório.
as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido
processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias
consagrado pela Lei Fundamental da República. (RE 682.011, rel. min. Celso de Mello, decisão
monocrática, julgamento em 8-6-2012, DJE de 13-6-2012). (destaque nosso)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
DECRETO LEGISLATIVO PELA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO
CARDOSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012. EX-PREFEITA AGRAVANTE.
DISSONÂNCIA COM PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DA BAHIA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE DECRETO LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE.
LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM GRAU

. DECISÃO A QUO REFORMADA. (AgravoRECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
de Instrumento 0016064-17.2016.8.05.0000, Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA,
Publicado em: 11/10/2017) (destaque nosso)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETOS LEGISLATIVOS REJEIÇÃO DE
CONTAS DE EX-PREFEITO INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO EX-GESTOR ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA - AGRAVO PROVIDO.1. O controle das contas
municipais pela Câmara de Vereadores, efetivado no contexto de um procedimento revestido de caráter
político-administrativo, não pode ser exercido de modo abusivo e arbitrário, eis que subordinado à
necessária observância dos postulados constitucionais que asseguram ao interessado a prerrogativa da

. 2. Não se diz da coisa julgada, quando o julgamento do recursoplenitude de defesa e do contraditório
apontado como paradigma restringiu-se à ausência de pressuposto de admissibilidade.3. Agravo de
instrumento provido, para sustar os efeitos dos Decretos Legislativos inquinados. (Agravo de Instrumento
0015619-96.2016.8.05.0000, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em:
28/11/2016) (destaque nosso)

 

Trata-se, portanto, de análise em juízo de cognição sumária, que impede maior incursão nas questões que
envolvem a demanda, que por certo deverão ser analisadas em cognição exauriente.
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 Na verdade, se havia mera possibilidade de rejeição das contas antes prestadas, em virtude do parecer já
emitido pelo TCE, exsurge devida, ao menos em princípio, a instauração de procedimento que atendesse
ao contraditório, já que o ordenador das despesas possui interesse direto e inequívoco na decisão
legislativa, da qual poderá resultar-lhe prejuízo pessoal”.

Também penso assim. Com efeito, a garantia prevista no art. 5º, inciso LV, da CF/88 se estende a todo e
qualquer procedimento que possa implicar em alguma restrição de direito ao cidadão.

Assim, vislumbra-se no caso em comento, em exame próprio da espécie, indicativos de violação das
prerrogativas constitucionais pelo que, vislumbra-se que o procedimento adotado pela Câmara de Camacã
ao julgar as contas apresentadas pelo Agravante inviabilizou o pleno e prévio exercício do direito de
defesa, e sendo o postulante interessado em concorrer às novas eleições, restam presentes os requisitos
necessários à concessão da medida de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do julgamento
legislativo durante o processamento do feito de origem.

Nesta senda, defiro o pedido de tutela antecipada, em caráter de urgência, para suspender a eficácia
do julgamento das contas do Agravante do exercício de 2016, até ulterior deliberação.

Comunique-se ao juiz da causa sobre o teor desta decisão, conforme dispõe o art.1.019, inciso I do
CPC/2015.

Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça ou por carta de aviso de recebimento dirigida ao seu
advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-se juntar documentação que
entenda necessária ao julgamento do presente recurso, conforme dispõe o art.1.019, inciso II do
CPC/2015.

Sirva o presente ato judicial como instrumento – ofício e ou mandado – para fins de
intimação/notificação.

 Publique-se. Intimem-se.

 

 

 

Salvador/BA, 14 de outubro de 2020.

 Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos 

Relator

1/4

Num. 10599469 - Pág. 5


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 10599469 | 14/10/2020 18:55

