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Classe : Agravo de Instrumento n.º 0311486-74.2012.8.05.0000
Foro de Origem : Salvador
Órgão : Primeira Câmara Cível
Agravante : Marco Antônio Lacerda Brito
Advogado : Vinicius Sidarta Umburana Ribeiro Lima (OAB: 14605/BA)
Advogado : Marcos Adriano Cardoso de Oliveira (OAB: 20630/BA)
Agravado : Estado da Bahia
Agravado : Tribunal de Contas dos Municípios
Relator : Des. Augusto de Lima Bispo

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTÔNIO
LACERDA BRITO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara
da Fazenda Pública desta Comarca, nos autos da Ação
Desconstitutiva c/c Pedido de Antecipação de Tutela tombada sob o
nº 0351385-76.2012.805.0001, que indeferiu a concessão da tutela
antecipada, por não vislumbrar prejuízo relevante.

Alega o agravante que o douto magistrado laborou
em grave equívoco, não fundamentando o suficiente a decisão
hostilizada.

Aduz que na ação principal busca a declaração de
nulidade do julgamento das contas prestadas pelo próprio agravante,
ex prefeito do Município de Itororó, referentes ao exercício financeiro
de 2006 e 2008 e que a Câmara Municipal, ora agravada, detém
legitimidade passiva em processo judicial que versar sobre ato
praticado pelo legislativo.

O agravante, ex prefeito do Município de Itororó,
teve suas contas dos gastos rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios através do Parecer Prévio nº 121/2010 e pela Câmara
Municipal em maio/2011.

Sustenta que as contas foram julgadas irregulares
por não ter sido aplicado o índice de 25% do orçamento na educação
e ter deixado restos a pagar.

Alega, ainda que apesar da ação ter sido julgada
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em julho/2011, só tomou conhecimento no final do ano, para
elaboração da defesa, e, ainda assim, os documentos só foram
disponibilizados no mês de junho deste ano.

O agravante postula a reforma da decisão
hostilizada, alegando que é completamente nulo o procedimento
realizado no TCM, eivado de vícios, pois ainda não adequou o seu
funcionamento aos preceitos constitucionais estabelecidos quanto a
sua composição, funcionamento e deliberações, posto que não
existe, no âmbito do TCM/BA a presença do Ministério Público.

Assim, não havia motivos legais a ensejarem a
reprovação das contas, e ao fazerem provocaram danos irreparáveis
ao agravante, pois o mesmo declara a sua candidatura ao cargo de
Prefeito Municipal nas eleições vindouras.

Pugna, ao final pela concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso, determinando a sustação dos
efeitos do Parecer Prévio nº 121/10, até decisão final do presente
recurso, bem como, que ao seu final, lhe seja dado provimento.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o agravo e passo a decidir.

Constitui o instituto da tutela antecipada,
estabelecida no artigo 273 do Código de Processo Civil, meio apto a
permitir ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a
proteção dos direitos em via de serem molestados, e a sua outorga
deve assentar-se na plausibilidade do direito substancial invocado pela
requerente, verossimilhança do que foi argüido, impondo-se a
necessidade de se ter uma aparência inconteste de que se trata da
verdade real e, ainda, que "haja fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação".

Esses requisitos, básicos e essenciais ao deferimento
da medida em tese, necessariamente, hão de ser observados pelo
magistrado com as cautelas naturais inerentes ao exercício da atividade
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jurisdicional, analisando, com rigor, a gravidade e a extensão do
prejuízo alegado pelo demandante, e a real existência da
verossimilhança do direito deduzido pela parte.

Antecipar efeitos da tutela não é antecipar a
sentença, mas, sim, antecipar os efeitos executivos que a futura
sentença poderá produzir no plano social (Medidas Cautelares e Medidas
Antecipatórias: Técnicas Diferentes, Função Constitucional Semelhante", Revista de
Processo, n. 82, p.56).

Assim, a antecipação da tutela é medida excepcional
e deve ser deferida quando presentes os seus pressupostos
autorizadores, inseridos no art. 273 da lei adjetiva: a existência de
prova inequívoca das alegações contidas no pedido, o fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso de direito, além da
ausência de risco da irreversibilidade do deferimento antecipado.

Feitas estas considerações, após exame dos autos
denota-se que encontram-se presentes os requisitos para o
deferimento do pedido de antecipação de tutela, pois há elementos
seguros para o acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, há possibilidade de dano irreparável ou
de difícil reparação, tendo em vista o calendário eleitoral para o pleito
que se avizinha e considerando que a inelegibilidade, em razão da
rejeição das contas, impedirá a candidatura do agravante a Prefeito de
Itororó.

De outro lado, há também verossimilhança da
alegação.

Senão,vejamos os fatos.

O agravante foi Prefeito Municipal de Itororó,
exercendo seu mandato entre os anos de 2001 a 2008. Que ao prestar
contas dos gastos referente ao exercício de 2008 estas foram rejeitadas
pelo Tribunal de Contas e remetido o processo ao legislativo local onde
as contas acabaram sendo também rejeitadas pela Casa, decisão esta
que não foi dada ao conhecimento do agravante, não lhe assegurando a
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oportunidade do contraditório e da ampla defesa.

Dito isso, este não é o momento para a análise, em
profundidade, das alegações do agravante, pois trata-se apenas de
exame sobre o cabimento da tutela antecipada.

Todavia, constata-se que há no procedimento
indícios de irregularidade, de modo que a prudência recomenda a
sustação do ato de rejeição das contas.

O julgamento das contas deve observar o princípio
do contraditório e da ampla defesa, sejam elas anuais ou de gestão,
sejam do Chefe do Executivo ou dos demais administradores.

Por força da norma prevista no art. 5º, IV da
Constituição Federal, tanto o Poder Legislativo como o Tribunal de
Contas devem garantir ao responsável pelas contas o direito ao
contraditório e a ampla defesa, devendo ser intimado de todos os atos
para, querendo, apresentar defesa. Quando isso não ocorre, o processo
administrativo e seu parecer prévio ou decisão devem ser objeto de
anulação pelo Poder Judiciário.

Conforme se constata nos autos, ficou comprovado
que o agravante não foi notificado para oferecer defesa antes do
julgamento das contas que o mesmo havia prestado, não exercendo,
assim, o seu direito de defesa, constitucionalmente assegurado.

Sobre o tema o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem decidido que:

“5017657 JCF.5 JCF.5.LV JCF.31 JCF.31.1 JCF.71 JCF.75 –
PREFEITO MUNICIPAL – CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA DE
VEREADORES – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO
DE DEFESA (INC. LV DO ART. 5º DA CF) – Sendo o julgamento das
contas do recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado
pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de
Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Casa Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF), É
FORA DE DÚVIDA QUE, NO PRESENTE CASO, EM QUE O
PARECER FOI PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS, NÃO PODERIA
ELE, EM FACE DA NORMA CONSTITUCIONAL SOB
REFERÊNCIA, TER SIDO APROVADO, SEM QUE SE HOUVESSE
PROPICIADO AO INTERESSADO A OPORTUNIDADE DE OPOR-
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SE AO REFERIDO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO, DE
MANEIRA AMPLA, PERANTE O ÓRGÃO LEGISLATIVO, COM
VISTA A SUA ALMEJADA REVERSÃO. Recurso conhecido e
provido. (STF – RE 261885 – 1ª T. – Rel. Min. Ilmar Galvão – DJU
16.03.2001 – p. 00102)”.

Assim também tem decidido o STJ:

“ADMINISTRATIVO - ATO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:
REJEIÇÃO DE CONTAS - PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS:
PROCESSO ADMINISTRATIVO COM DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. O ato de aprovação ou
rejeição de contas de agente político, governador do Estado, é ato
próprio da Assembléia, não podendo nele imiscuir-se o Judiciário, a
quem compete tão-somente o controle da legalidade. 2.
DIFERENTEMENTE, O PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS É
EMITIDO À VISTA DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO,
EXIGINDO-SE QUE NELE SE OBSERVE A AMPLA DEFESA E O
CONTRADITÓRIO. 3. ATO DA ASSEMBLÉIA QUE SE PAUTOU EM
PARECER DO TCU, EMITIDO SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE
DEFESA. 4. DEFEITO DO PARECER QUE SE TRANSMITE AO ATO
DA ASSEMBLÉIA, CAUSANDO-LHE DEFORMAÇÃO. 5. Recurso
provido. (STJ - RO-MS 11.032 - BAHIA - (1999/0069120-2) - 2ª T. - Rel.
Min. Min. Eliana Calmon - DJU 20.05.2002)”.

Leciona Getúlio Sérgio do Amaral em sua obra
DIREITO À DEFESA DO PREFEITO NOS
JULGAMENTOS DAS CONTAS MUNICIPAIS, EDITORA
INÉDITA, que:

“(...) EM TODAS AS FASES DEVE – SE TOMAR PROVIDÊNCIAS
PARA CIENTIFICAR O INTERESSADO PARA PERMITIR,
QUERENDO, ACOMPANHAR TODOS OS ATOS, ASSIM COMO
OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VIABILIZAR A
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO E POSTERIOR JULGAMENTO
ISENTO DE NULIDADES, COM O QUE POSSIBILITARÁ
DECISÕES MAIS REAIS, redundando na punição dos irresponsáveis
no trato com a coisa pública e no louvor daqueles que primam pela
probidade administrativa”.

Em harmonia com tal ensinamento a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na apelação Cível
100.269/0, sendo Relator o eminente Desembargador Antônio Hélio da
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Silva. No corpo de seu respeitável voto, pontificou:
“No que concerne ao cerceamento de defesa, vê – se que, na verdade,
nada existe nos autos no sentido de que a manutenção da rejeição das
contas em questão tenha sido procedida das indispensáveis
formalidades legais, TAIS COMO A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA
ACOMPANHAR O JULGAMENTO, APRESENTAR DEFESA E
INDICAR AS PROVAS QUE ENTENDESSE NECESSÁRIAS,
CONFORME FUNDAMENTOU O JULGADOR DE PRIMEIRO
GRAU, O QUE ACARRETA A NULIDADE DO ATO”.

Assim, a ausência de oportunização de defesa do
agravante aliada a iminência de restar excluído das eleições próximas,
configuram elementos autorizadores para atender, por ora, e até a
decisão ulterior do órgão colegiado, o pleito de antecipação da tutela
recursal.

Em razão de todo exposto, ATRIBUO O EFEITO
ATIVO ao presente agravo, PARA CONCEDER A ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA pleiteada, decretando a nulidade do julgamento das
aludidas contas, com a suspensão dos seus efeitos.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao ilustre
Juiz da causa, para sua observância, requisitando-se as informações,
que deverão ser prestadas, no prazo legal.

Intimem-se os agravados, para, em 10 (dez) dias,
responder ao recurso, na forma do art. 527, V, do CPC.

Publique-se.

Salvador, 01 de agosto de 2012.

 Des. Augusto de Lima Bispo

 Relator




