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DECISÃO
 

   
Trata-se de Ação Anulatória de Decreto Legislativo cumulada com pedido de tutela

provisória ajuizada por ADALGISA TEIXEIRA CAVALCANTI MINERVINO em face da CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUPANATINGA e do MUNICÍPIO DE TUPANATINGA, 
partes já qualificadas. 
A parte autora, vereadora do município de Tupanatinga, postula, em sede de tutela provisória, a
suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 04/2020, editado pela Câmara Municipal de
Vereadores de Tupanatinga, o qual, por sua vez, com fundamento no poder de autotutela,
expresso na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, decretou a nulidade do Decreto
Legislativo nº 02, de 28 de agosto de 2015, que “dispõe sobre a rejeição das contas da prefeitura
municipal de Tupanatinga relativas ao exercício de 2012”. 
Sustenta que o novo julgamento pela Câmara Municipal ocorreu em 25 de agosto de 2020, após
requerimento administrativo genérico formulado pelo ex-prefeito MANOEL TOMÉ CAVALCANTE
NETO, tendo sido o Decreto votado após indeferimento de liminar buscada nos autos do
processo nº 0000434-44.2020.8.17.2360; e que os fundamentos reunidos pela Câmara para a
edição do Decreto Legislativo nº 04/2020 foram exatamente aqueles inseridos na ação judicial
citada acima.
Afirma que o julgamento das contas pela Câmara de Vereadores, após parecer prévio emitido
pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco recomendando sua rejeição, respeitou as
disposições do Regimento Interno e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa. 
Aduz que os motivos determinantes que resultaram na edição do Decreto Legislativo nº 04/2020
não condizem com a realidade fática, nem são juridicamente válidos. 
Desse modo, requer a concessão da tutela provisória de urgência liminarmente; sucessivamente,
a concessão da tutela provisória de evidência, após intimação da parte interessada para
manifestar-se, para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 04/2020, à luz da Teoria dos
Motivos Determinantes, resgatando o status quo ante, de forma que se mantenha válido o
Decreto Legislativo nº 02, de 28 de agosto de 2015, que rejeitou as contas da Prefeitura Municipal
de Tupanatinga relativas ao exercício de 2012.

 Parecer do Ministério Público pela decretação de nulidade do ato administrativo (ID
67461052).
Na petição de ID 67475225, MANOEL TOMÉ CAVALCANTE NETO requer intervenção nos autos
como assistente litisconsorcial e, subsidiariamente, como assistente simples.  
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Manifestação do Município de Tupanatinga pela suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº
04/2020, de modo que o status quo ante seja restabelecido, prevalecendo o Decreto Legislativo
nº 02/2015, que rejeitou as contas do então Prefeito.
Manifestação da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga pelo indeferimento da liminar
pretendida, eis que não cabe ao Judiciário imiscuir-se em questões internas da Câmara Municipal
 (ID 68013695). 
 

DECIDO. 
  
Analisando os fatos e os documentos acostados aos autos, entendo que sejam

suficientes para motivar a concessão de tutela de evidência, nos termos do previsto no art. 311,
IV, do Código de Processo Civil. 

Com efeito, nos termos do artigo 311, do CPC, a concessão da tutela de evidência
estabelece a configuração de pressupostos, a saber: “(...) independentemente da demonstração
do perigo de dano ou de risco  ao resultado útil do processo quando: I – ficar caracterizado o
abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato
puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em
prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de
entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com
prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável”.

Compulsando os autos, verifico que a autora busca, em sede de tutela provisória, à
luz da Teoria dos Motivos Determinantes, a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº
04/2020, editado pela Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga, o qual, por sua vez, com
fundamento no poder de autotutela, expresso na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal,
declarou nulo o Decreto Legislativo nº 02, de 28 de agosto de 2015, que “dispõe sobre a rejeição
das contas da Prefeitura de Tupanatinga relativas ao exercício de 2012”.

 Nesse ponto, cumpre destacar que, em ação ajuizada por MANOEL TOMÉ
CAVALCANTE NETO em face da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUPANATINGA
e do MUNICÍPIO DE TUPANATINGA (processo nº 0000434-44.2020.8.17.2360), pleiteou-se, em
sede de tutela de urgência em caráter liminar, a suspensão da sessão de julgamento da
prestação de contas do requerente, referente ao exercício financeiro de 2012, que corresponde
aos julgamento dos autos do TCE-PE nº 1370095-9, realizada no dia 25/08/2015, como por
conseguinte, suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 02/2015, expedido pela Câmara de
Vereadores do Município de Tupanatinga-PE, ao argumento de que não foram observados
regramentos contidos no Regimento Interno da própria Casa Legislativa, bem como que não lhe
foi concedido o direito de defesa/contraditório, em desrespeito ao princípio do devido processo
legal.   

 No processo nº 0000434-44.2020.8.17.2360, a liminar pleiteada foi indeferida nos
seguintes termos:

 “Trata-se de Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo com pedido de liminar
ajuizada por MANOEL TOMÉ CAVALCANTE NETO em face da CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUPANATINGA e do MUNICÍPIO DE
TUPANATINGA, partes já qualificadas.
A parte autora postula, em sede de tutela de urgência em caráter liminar, seja
declarada suspensa a sessão de julgamento da prestação de contas do requerente,
referente ao exercício financeiro de 2012, que corresponde ao julgamento dos autos
do TCE-PE nº 1370095-9, realizada no dia 25/08/2015, como por conseguinte,
suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 002/2015 expedido pela Câmara de
Vereadores do Município de Tupanatinga-PE, informando imediatamente ao TCE-
PE para as providências legais.  
Alega que a Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga , no julgamento das
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contas municipais do exercício de 2012, prestadas pelo ora autor, então Prefeito de
Tupanatinga, e rejeitadas, após Prévio Parecer do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, não observou regramentos contidos no Regimento Interno da própria 
Casa Legislativa. 
  Nesse ponto, afirma que foi descumprido o disposto no art. 205 do Regimento
Interno, segundo o qual, com o recebimento do parecer prévio do TCE, o Presidente
da Câmara deverá distribuir cópias para todos os vereadores, como também deverá
enviar o processo para a Comissão de Finanças e Orçamento para se pronunciar
sobre o parecer do TCE e enviar projeto de decreto legislativo. Contudo, alega que,
no presente processo político-administrativo de julgamento das contas do
requerente, não foi realizado parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento, o
qual seria indispensável, nos termos do previsto no artigo 68, caput, e 68, §1º do
Regimento Interno da Câmara. 
 Sustenta que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento deve ser submetido
à deliberação do plenário, acompanhado de projeto de decreto legislativo, até
mesmo antes do julgamento das contas, como se pode observar da leitura do artigo
206 do Regimento Interno da Câmara. 
Ademais, afirma que a Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga não teria
lhe concedido o direito de defesa/contraditório, em desrespeito ao princípio do
devido processo legal. Nesse contexto, afirma que todas as tentativas de
intimação/notificação foram totalmente em desconformidade com as regras mínimas
de respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Manifestação da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga (ID 65935996).  
 Parecer do Ministério Público pelo indeferimento da liminar (ID 66378359).
DECIDO. 
O pedido de antecipação de tutela realizado na inicial diz respeito à tutela provisória
satisfativa de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, eis que
busca a concessão provisória, em sede de cognição sumária, de medida que vem a
antecipar o provimento final, desde que presentes os requisitos da probabilidade do
direito, somado ao perigo de dano ou ainda ao risco do resultado útil do processo,
devendo-se observar ademais a possibilidade de reversibilidade da medida,
conforme parágrafo 3º do mesmo artigo.
De início, necessário se faz antever que não cabe ao Poder Judiciário a análise do
mérito das decisões de cunho político da Casa Legislativa de Tupanatinga, de modo
que a análise, especialmente nesta fase superficial e não exauriente, como é em
sede de uma decisão interlocutória que antecipa os efeitos da decisão final,
perscruta o procedimento tomado e a implementação das garantias constitucionais
dos envolvidos, sendo requisito mínimo de validade o zelo pelos princípios
constitucionais para que haja o controle democrático perante o Poder Judiciário, sob
pena de afronta ao devido processo no seu aspecto substantivo, bem como, ao
Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, garantias insertas no Estado
Democrático de Direito.
Analisando os fatos e os documentos acostados aos autos, entendo que não sejam
suficientes para motivar a concessão da liminar, estando ausente a probabilidade do
direito.
 Compulsando os autos, verifico que o autor busca uma decisão político-
administrativa substitutiva — o que desvirtuaria os fins da Jurisdição —
questionando a legalidade do procedimento no Processo Legislativo de iniciativa,
votação e elaboração do Decreto Legislativo nº 002/2015, da Câmara Municipal de
Vereadores de Tupanatinga/PE. 
 O cerne da questão remete à função (complementar e de caráter político-
administrativo) de controle e fiscalização da Câmara de Vereadores sobre a conduta
do Poder Executivo, expressa em Decretos Legislativos e Resoluções do Plenário,
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de alcance restrito aos atos e agentes que a CF/88, em seus Arts. 70 e 7 1, por
simetria, e a Lei Orgânica do Município, de forma expressa, submetem à sua
apreciação, fiscalização (contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial) e julgamento das contas do Prefeito. 
 Nesse prisma, é pacífico o entendimento de que a Câmara Municipal é o órgão
competente para julgar as contas de natureza política e de gestão dos prefeitos.
Essa é a interpretação que se extrai do art. 31, § 2º da CF/88: 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei. 
(...)
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal.
 A Constituição conferiu ao Poder Legislativo a função de controle e fiscalização das
contas do chefe do Poder Executivo. Esta é uma função típica do Legislativo, ao
lado da função legiferante. Isso se deve ao fato de que cabe a um Poder fiscalizar o
outro.
 Esta fiscalização se desenvolve por meio de um processo político-administrativo,
que se inicia no Tribunal de Contas, que faz uma apreciação técnica das contas e
emite um parecer. No entanto, a decisão final cabe ao Poder Legislativo.
 A Câmara dos Vereadores representa a soberania popular e os contribuintes e, por
isso, tem a legitimidade para este exame. Vale ressaltar que a Câmara Municipal
tem, inclusive, poder de verificar a ocorrência de crimes de responsabilidade
praticados pelo Prefeito, inclusive quanto à malversação do dinheiro público, nos
termos do Decreto-lei 201/1967.
 Noutro giro, conforme se observa pelo § 2º do art. 31 da CF/88, o Prefeito presta
suas contas ao Tribunal de Contas e este, após examiná-las, emite um parecer
opinando pela aprovação ou rejeição. Este parecer é enviado ao Poder Legislativo
Municipal (Câmara dos Vereadores), que poderá acolher ou afastar as conclusões
do Tribunal de Contas.
 Se a Câmara Municipal decidir afastar as conclusões do parecer, ela precisará
fazer isso por meio de um quórum qualificado, exigindo-se o voto de 2/3 dos
Vereadores. Em outras palavras, se a Câmara quiser discordar do Tribunal de
Contas, pode fazê-lo, mas desde que por, no mínimo, 2/3 dos Vereadores.
 E segundo o STF, o Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem
natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de
Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local,
sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. STF. Plenário.
RE 729744/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/8/2016 (repercussão geral)
(Info 834).
O Decreto Legislativo ou a Resolução é o desfecho final do Processo Legislativo,
que é “a sucessão ordenada de atos necessários à formação da lei, do decreto
legislativo ou da resolução do plenário” (Hely Lopes Meirelles in ‘direito Municipal
Brasileiro”, 10 edição).
O processo legislativo (aí compreendendo-se também o procedimento da
elaboração da “lei”) desenvolve-se através das seguintes fases: iniciativa,
discussão, votação, sanção e promulgação, ou veto (Princípios Gerais e espécies
normativas — Arts. 25, 29, 32 e 59 da Constituição Federal).
 Logo, as contas do Prefeito (ou da própria Câmara, através de sua Mesa) já
chegarão à Câmara de Vereadores com o “Parecer Prévio” do Tribunal de Contas
Estadual, facilitando, pois, a apreciação e julgamento pelo Plenário, que, após a
votação na forma regimental, consubstanciará a deliberação em Decreto Legislativo

Num. 67826563 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: INGRID MIRANDA LEITE - 16/09/2020 22:26:00
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091622260070700000066527343
Número do documento: 20091622260070700000066527343



(de regra, e em Resolução concernente às contas do Presidente da Mesa). Para
tanto, a Casa Legislativa Municipal poderá ouvir previamente os seus órgão
internos.
Nesse ponto, dispõe o art. 76, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Tupanatinga, in verbis:
 Art. 76 - Somente à comissão de finanças e orçamento serão distribuídos à
proposta orçamentária e o processo referente às contas do executivo, acompanhado
do parecer prévio correspondente, sendo-lhe vedado solicitar a audiência de outra
comissão.  
 Parágrafo Único – No caso deste artigo, aplicar-se-á, se a comissão não se
manifestar no prazo, o disposto no § 1º do art.68.
Por sua vez, dispõe o § 1º, do art. 68 do referido Regimento Interno:
 § 1º - A dispensa do parecer será determinada pelo presidente da Câmara, na
hipótese do art. 66 e seu parágrafo único quando se tratar das matérias dos arts. 75
e 76, na hipótese do § 3º, do art.123. 
 Da leitura dos referidos dispositivos regimentais, diferente do que alega o autor,
colhe-se que não há obrigatoriedade de apresentação de parecer prévio pela 
Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa, sendo bastante a
concordância com o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, opinando
pela aprovação ou rejeição das contas anuais do chefe do Poder Executivo local.
Com efeito, nos termos do disposto nos supramencionados artigos do Regimento
Interno da Casa Legislativa, é facultado ao presidente da Câmara a dispensa do
parecer em processo referente às contas do executivo.
Da análise da Ata da Sessão de Julgamento (ID 64918488), verifica-se que o
Parecer Prévio do Tribunal de Contas, opinando pela rejeição das contas de 2012
apresentadas pelo autor, foi lido pelo primeiro secretário antes de iniciado o
julgamento.
Sustenta o autor que houve violação ao disposto nos artigos 205 e 206 do
Regimento Interno da Casa Legislativa de Tupanatinga, in verbis:
Art. 205 - Recebido o parecer prévio do tribunal de contas, independente de leitura
em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço
anual, a todos os vereadores, enviando o processo à comissão de finanças e
orçamento que terá 20 (vinte) dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento
acompanhado de projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das
contas.  
§ 1º - Até 10(dez) dias depois do recebimento do processo, a comissão de finanças
e orçamento receberá pedidos escritos dos vereadores solicitando informações
sobre itens determinados de prestação de contas.    § 2º - Para responder aos
pedidos de informação, a comissão poderá realizar quaisquer diligências e vitórias
externas, bem como examinar quaisquer documentos existentes na prefeitura e na
Câmara.    § 3º - As contas do prefeito e da Câmara, prestadas anualmente, serão
julgadas pela Câmara dentro de 60 (sessenta) dias após o recebimento do parecer
prévio do tribunal de contas, considerandose julgadas nos termos das conclusões
desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo.    § 4º - Somente por
decisão de 2/3(dois terços) dos membros da Câmara municipal deixará de
prevalecer o parecer emitido pelo tribunal de contas do estado.  
 Art. 206 - O projeto de decreto legislativo apresentado pela comissão de finanças
sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação,
assegurado aos vereadores debater a matéria.  
 Sem razão o autor quando sustenta a violação do previsto no citados artigos. Como
se vê da Ata da Sessão de Julgamento, os vereadores tiveram ciência do teor do
Parecer Prévio do TCE, inclusive com sua leitura realizada em Plenário. 
Da análise do referido dispositivo, não há que se falar em obrigatoriedade de
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apresentação de novo parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento, mas sim
faz-se obrigatória a apresentação ao plenário de seu pronunciamento acompanhado
de projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas.
Nesse ponto, acolho per relationem os argumentos trazidos pelo Ministério Público
(ID 66378359) quando sustenta que: “Mais uma vez, não é possível inferir a mesma
interpretação dada pelo autor. Se a norma faculta, inclusive, a dispensa da leitura do
teor do parecer prévio, não é possível considerar que seja necessário um novo
documento técnico elaborado pela comissão de finança e orçamento da casa. 
O que a norma estipula, em verdade, é um pronunciamento, que pode ser entendido
pela apresentação de uma proposta de decreto legislativo, aprovando ou rejeitando
as contas, sendo posto a julgamento pela vereança municipal, no quórum estipulado
pela Constituição Federal (dois terços), como assim se deu na sessão de
25.08.2020.”
Também no exame superficial dos documentos que acompanham os autos, não há
indicação de que houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois no
documento de ID 64917019 avista-se certidão expedida por servidor público, na qual
consta que o autor foi intimado do teor do ofício nº 029/2015, de 02 de junho de
2015, que encaminhou mandado de intimação acerca do processo de julgamento
das constas dos exercícios de 2011 e 2012. Consta ainda na referida certidão que o
autor se recusou a dar nota de ciente e recusou a contrafé. Assinam ainda a
certidão, juntamente com o servidor, duas testemunhas.  Registre-se, nesse ponto,
que as certidões emitidas por servidores públicos são dotadas de fé pública.
Da leitura do mandado de intimação de ID 64917019, pág. 6, verifica-se que há
informação clara e suficiente acerca da intimação do autor para apresentar defesa
escrita no prazo de dez dias no processo de julgamento de suas contas referentes
ao exercício de 2012 perante a Casa Legislativa de Tupanatinga. Em que pese ter
constado o número do Recurso ordinário n° 1404491-02, ao invés do número do
processo originário (nº 1370095-9), tal equívoco alegado pelo autor não retira a
evidência de que as informações contidas no mandado de intimação são suficientes
para  dar conhecimento ao demandante acerca do julgamento de suas contas do
exercício de 2012, bem como do prazo para oferecimento de defesa.
Da análise dos demais documentos acostados aos autos pelo autor, verifico que os
documentos de ID 64917021, ID 64917026 e ID 64918483 demonstram que foi
protocolado, mais de uma vez, no Protocolo Central da Prefeitura de Tupanatinga
ofício com encaminhamento de mandado de intimação referente ao julgamento das
contas do autor do exercício de 2012, tendo como destinatário o gabinete do
prefeito.
De acordo com os documentos de ID 64917028 e ID 64918485, constato que foi
encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga
correspondências endereçadas ao autor, então prefeito, sendo dirigidas para a
Prefeitura de Tupanatinga, mas com retorno de AR com a informação “ausente”, em
08 de junho de 2015 e em 18 de agosto de 2015.
Além disso, em nova tentativa de intimação do autor, a Câmara publicou edital para
intimação do prefeito em 10 de junho de 2015, nos termos do documento de ID
64918482. 
Por sua vez, no documento de ID 64918487, no mandado de intimação recebido em
24 de agosto de 2015, consta assinatura de terceiro. Em que pese ter ocorrido um
dia antes do julgamento, as intimações anteriores já foram suficientes para
notificação do autor acerca do julgamento de suas contas do exercício de 2012.
Da análise das várias tentativas de notificação/intimação do autor, verifico que pelos
documentos de ID 64917019, ID 64917021, ID 64917026, ID 64918483, ID
64918482 e ID 64918487 o autor teve ciência do julgamento de suas contas, bem
como oportunidade de defesa.
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Registre-se que o autor alega que a intimação/notificação não se fazia acompanhar
de  todo o processo de prestação de contas, que era necessário para se aperfeiçoar
o contraditório e a ampla defesa. Tal alegação apenas demonstra que o autor teve
ciência do conteúdo da intimação/notificação. Ademais, as afirmações do autor de
que interpôs recursos perante o TCE, que manteve a deliberação pela rejeição de
suas contas, demonstram que o demandante teve acesso ao processo
administrativo de tomada de contas, tendo sido concedida oportunidade de
defender-se.
A priori, portanto, foi observada a garantia do contraditório, considerando que o
regimento interno da Câmara não estabelece obrigatoriamente forma de notificação.
Aparentemente, portanto, houve sim diligência no sentido de garantir o direito à
informação, à manifestação e à consideração sobre o parecer prévio submetido à
apreciação do Poder Legislativo, inexistindo, repito, ao menos nesse exame
superficial próprio da tutela provisória, ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
Ademais, vale a pena consignar que o interessado espontaneamente deixou de
apresentar sua defesa, embora devidamente intimado, incidindo na hipótese o
princípio do venire contra factum proprium que consiste na impossibilidade da parte
vir a se beneficiar da pretensa nulidade a que deu causa.
 Enfim, cotejando as alegações deduzidas pela parte autora e a prova documental
produzida, concluo não haver o fumus boni iuris, requisito indispensável para a
tutela provisória.
 Ausente um dos pressupostos essenciais ao deferimento da tutela provisória, resta
prejudicada a análise do outro requisito, qual seja, o periculum in mora.
 DISPOSITIVO
 Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.  
 Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, com a
advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil.  
  Com a resposta, intime-se para réplica. 
 Após, intimem-se as partes para que indiquem se desejam produzir outras provas,
justificando-as, sob pena de julgamento antecipado, no prazo de 10 dias. 
Intimem-se. Expedientes necessários. 
CUMPRA-SE.”
  Na presente ação, a parte autora afirma que, em sessão realizada em 25/08/2020,

foi aprovado o Decreto Legislativo nº 04/2020 pela Câmara Municipal de Vereadores de
Tupanatinga/PE (documento de ID 67263473), o qual declarou nulo o Decreto Legislativo nº 02,
de 28 de agosto de 2015, que “dispõe sobre a rejeição das contas da prefeitura municipal de
Tupanatinga relativas ao exercício de 2012”. De acordo com o art. 2º, do Decreto Legislativo nº
04/2020, a nulidade de que trata o artigo 1º, é amparada no Art.33, IV, VI e VII da Lei Orgânica
Municipal e no poder de autotutela, expresso na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, que
concede o poder de rever “ex ofício” suas decisões, quando invoca neste Decreto o Princípio de
Autotutela, à vista dos Considerandos acima e expressamente mencionados, e após ouvir todos
os vereadores que compõem o plenário da Câmara Municipal de Tupanatinga, houve erros de
procedimento e cerceamento à defesa do ex-prefeito Manoel Tomé Cavalcante Neto.

 Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifico que não há
fundamento normativo para renovação da votação das contas municipais do exercício de 2012,
prestadas pelo então Prefeito de Tupanatinga, e rejeitadas pela Câmara de Vereadores do
Município de Tupanatinga-PE, a qual há época editou o Decreto Legislativo nº 02/2015.  À luz dos
fundamentos já expostos em decisão proferida no processo nº 0000434-44.2020.8.17.2360, em
sede de cognição sumária, não se verificou, no processo de julgamento das contas, violação ao
contraditório ou à ampla defesa, bem como às disposições do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores.

  Na hipótese, o ato normativo ora impugnado é suscetível de controle jurisdicional,
ante a violação de princípios constitucionais.
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 Diante da ausência de ilegalidade e vícios a serem sanados, passíveis de ensejar
nova apreciação das contas pela Câmara, com fundamento no poder de autotutela, deve ser
mantido o resultado anteriormente apurado pelo Plenário da Câmara, que havia expressamente
aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2015, e rejeitado as contas do então prefeito.

 Entendimento diverso violaria o princípio da legalidade e traria verdadeira
insegurança jurídica ao julgamento das contas, permitindo mudanças no resultado do julgamento
em razão de irresignação política, não se permitindo que se sedimentasse a definição sobre a
atuação administrativo-funcional do gestor municipal .

 A Constituição conferiu ao Poder Legislativo a função de controle e fiscalização das
contas do chefe do Poder Executivo. Esta fiscalização se desenvolve por meio de um processo
político-administrativo, que se inicia no Tribunal de Contas, que faz uma apreciação técnica das
contas e emite um parecer. No entanto, a decisão final cabe ao Poder Legislativo, em exauriente
exercício do poder de fiscalização concedido pela Constituição Federal.

 Nessa linha, uma vez julgadas as contas do gestor municipal pela voto da maioria
dos integrantes da Câmara, com observância do procedimento tomado e a implementação das
garantias constitucionais dos envolvidos, com zelo pelos princípios constitucionais, deve a
questão ser considerada como definitivamente resolvida.

 Considerando a inexistência de cerceamento de defesa quando da edição do
Decreto Legislativo nº 02/2015, a decisão se tornou irretratável pelo mesmo órgão, sob pena de
ofensa à coisa julgada administrativa.

 Ademais, a retratação do julgamento das contas do então prefeito viola os
princípios da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, da CF), da legalidade (artigo 5º, II, e 37, caput,
da CF) e motivação, nos termos da fundamentação supra.

 Nesse sentido são os seguintes julgados:
 “ (...) As contas públicas dos Chefes do Executivo devem sofrer o julgamento – final e definitivo – da instituição parlamentar, cuja

atuação, no plano do controle externo da legalidade e regularidade da atividade financeira do Presidente da República, dos

Governadores e dos Prefeitos Municipais, é desempenhada com a intervenção “ad coadjuvandum” do Tribunal de Contas. A

apreciação das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo – que é a expressão visível da unidade institucional desse órgão da

soberania do Estado – constitui prerrogativa intransferível do Legislativo, que não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas, no

desempenho dessa magna competência, que possui extração nitidamente constitucional (...).” (STF, Rcl 14.155-MC-AgR, rel. min. 

Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 20-8-2012, DJE de 22-8-2012.)

   

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO - APROVAÇÃO DAS

CONTAS MUNICIPAIS - DECISÃO COLEGIADA REVESTIDA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - HIGIDEZ DA MANIFESTAÇÃO

LEGISLATIVA - IRRESIGNAÇÃO POLÍTICA - OMISSÃO QUANTO À EDIÇÃO DO CORRESPONDENTE DECRETO LEGISLATIVO -

PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO DE JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NORMATIVA -

VULNERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE ANULA

A ARBITRARIEDADE PRATICADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - Revestida de natureza eminentemente política, a

aferição das contas do gestor municipal há de ser tida como o exauriente exercício do poder fiscalizatório conferido ao Poder

Legislativo pela Constituição Federal. - Dirimida a higidez das contas públicas pelo legítimo voto da maioria dos representantes

parlamentares, há de ser tida como definitivamente resolvida a questão, independentemente da existência de pareceres técnicos,

mesmo que abalizados, em sentido contrário. - Inexistindo autorização normativa para a solene desconsideração da primeira votação e

para a consequente renovação da consulta política, deve ser chancelada a ilegalidade da conduta perpetrada, por patente ofensa aos

princípios da legalidade e da segurança jurídica. - Sentença confirmada, na remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário.

 (TJ-MG - AC: 10687150056749002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 18/06/0017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA

CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2017)

   
DISPOSITIVO 
  
Diante do exposto, CONCEDO TUTELA DE EVIDÊNCIA, nos termos do art. 311,

inciso IV, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº
04/2020, editado pela Câmara Municipal de Vereadores de Tupanatinga, até final julgamento da
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presente ação.
Ante a inexistência de prejuízo, considerando que a parte requerida e o Ministério

Público já se manifestaram nos autos, indefiro o requerido na petição de ID 68040823.
Intimem-se as partes para se manifestar quanto ao pedido de assistência de ID

67475225, no prazo de 15 dias, nos termos do previsto no art. 120 e parágrafo único, do Código
de Processo Civil.

Intimem-se. Expedientes necessários.
CUMPRA-SE

 
 
 

BUÍQUE, 16 de setembro de 2020 

 

 

Ingrid Miranda Leite

Juíza Substituta
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