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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento NPU 0012274-16.2020.8.17.9000
Agravante: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA       
Agravado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Vínculo: 0002600-63.2020.8.17.2420
Origem: 2ª. Vara Cível da Comarca de Camaragibe
Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva
 

 
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JORGE
ALEXANDRE SOARES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 2ª. Vara Cível da
Comarca de Camaragibe que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, Processo NPU
0002600-63.2020.8.17.2420, indeferiu a tutela antecipada pretendida pelo Autor, que consistia na
suspensão dos decretos legislativos nº. 003/2018 e 004/2018, bem como de todo o processo
administrativo que culminou com a rejeição das contas de governo da Prefeitura Municipal de Camaragibe,
relativas aos exercícios fiscais dos anos de 2014 e 2015.
 
O Agravante suscita a ocorrência de várias nulidades ocorridas no curso do processo de julgamento das
contas prestadas pelo Gestor do Município à época, supostamente cometidas pela Câmara de Vereadores
de Camaragibe. Entre os vícios que teriam maculado o processo, cita, entre outros: I) A ausência de
numeração cronológica dos atos processuais, o que teria dificultado a defesa integral do ora Agravante; II)
A morosidade do julgamento das contas, ante a não observância dos prazos legais, o que teria infringido a
Constituição Federal, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Camaragibe, a Resolução nº. 08/2013
do Tribunal de Contas do Estado e Constituição do Estado de Pernambuco; IV) A ausência de motivação
do ato administrativo que impôs a desaprovação das contas da municipalidade.
 
Defende não haver nos autos do processo administrativo de julgamento, comprovação de que o ora
Agravante não fora validamente intimado para apresentar defesa nos autos do processo de julgamento de
contas e que apenas teria sido citado para apresentar defesa prévia sem que o processo administrativo
tivesse sido instaurado.
 
Aduz que no julgamento dos exercícios de 2014 e 2015, foram citados fatos como sendo o fundamento
para a rejeição das contas que não estariam arrolados no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento
da Câmara Municipal de Camaragibe e que tais ressalvas não teriam o condão de gerar a rejeição das
contas, o que afrontaria os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da
motivação dos atos administrativos.
 
Expõe que a Câmara de Vereadores de Camaragibe não seguiu o rito próprio de julgamento das contas do
Governo Municipal estatuído no Regimento Interno da Casa Legislativa, na Constituição Federal e na
Constituição Estadual, eis que não teria respeitado os prazos e procedimentos necessários para conclusão
do processo de julgamento de contas dos exercícios de 2014 e 2015.  
 
Alega que o Tribunal de Contas do Estado aprovou com ressalvas tanto as contas dos anos de 2014 e
2015, objeto da presente irresignação, quanto das contas de 2013, e que de tais julgamentos não teria
sido constatado qualquer prejuízo ou dano ao erário municipal no período, sustentando ainda que a
Câmara Municipal aprovou as contas do ano de 2016, com as mesmas ressalvas apontadas pelo parecer
da Comissão de Orçamento e Finanças, porém com desfecho diferente, o que evidenciaria, segundo
relata, que o julgamento das contas de 2014 e 2015 teria cunho eminentemente político.
 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA                                                          Ofício nº. 046/2020-GDMA
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Pugna, assim, pela tutela antecipada recursal, com o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para
que sejam suspensos os efeitos dos decretos legislativos nºs. 003/2018 e 004/2018, de 06 de julho de
2018, que rejeitaram as contas da Prefeitura Municipal de Camaragibe dos exercícios fiscais de 2014 e
2015, até enfrentamento do mérito do presente recurso.
 
É, em síntese, o relatório.
Decido.
 
Inicialmente, observo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido pelo Agravante neste
recurso traz como hipótese de preferência de julgamento, a alegação de que a sua não apreciação
urgente, trará prejuízos irreparáveis ao ora Agravante, na medida em que postula a candidatura a cargo
público nas próximas eleições municipais, o que o obriga a cumprir os prazos finais de registro definidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
 
Sendo assim, e tendo em vista os primados constitucionais da celeridade, da duração razoável do
processo e da efetividade jurisdicional, passo a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal em
ordem a não postergar ainda mais o exame por este órgão julgador.
 
A concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto reclama a concorrência dos requisitos da
probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do
que dispõem os artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC.
 
O pedido de efeito suspensivo cuida em examinar a legalidade e eficácia da decisão proferida pela
Câmara Municipal de Camaragibe, no julgamento das prestações de contas do Governo Municipal, que
concluiu pela rejeição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
relativo aos exercícios financeiros dos anos de 2014 – Processo TC nº. 15100176-5 e 2015 – Processo TC
nº. 16100180-4.
 
Conforme relatado, alegou o Agravante que o processo de julgamento de contas pela Câmara de
Vereadores de Camaragibe padece de nulidades que maculam não só os Decretos Legislativos nºs.
03/2018 e 04/2018, mas todo o curso do procedimento que os originaram, uma vez que a Casa Legislativa
do Município não teria seguido aspectos formais que regem os processos em trâmite no âmbito
administrativo especificadamente para este mister. 
 
Entre as alegações, aduziu que a Câmara Municipal de Camaragibe não teria obedecido aos prazos
legalmente estabelecidos para conclusão do processo de julgamento das contas, como também não teria
motivado e fundamentado as decisões que concluíram pela rejeição das contas municipais dos anos de
2014 e 2015, na sessão realizada em 06/07/2018.
 
O STF, em julgamento dos Recursos Extraordinários nºs. 848826 e 729744, ambos com repercussão geral
reconhecida, decidiu que que a competência para o julgamento das contas de governo e as contas de
gestão dos prefeitos é exclusiva das Câmaras Municipais, cabendo aos Tribunais de Contas Estaduais
auxiliar o Poder Legislativo dos municípios, emitindo parecer prévio de caráter opinativo, que somente
poderá prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos vereadores da Casa Legislativa respectiva,
conforme os arts. 31, § 1º., e 71 c/c 75, da CF.
 
Da mesma forma, entendem os Tribunais Superiores que o julgamento de contas realizado pelo
Legislativo Municipal deve observar os princípios do devido processo legal e do contraditório - artigo 5º,
LIV e LV, da CF/88 e que sua regulamentação é matéria interna do próprio Poder, que pode admitir uma
forma simplificada, mas o gestor tem o direito de ser intimado para acompanhar e manifestar-se para fins
do julgamento de suas contas, de acordo com o procedimento previsto em cada regimento interno e que
tal observância deve ocorrer independentemente, inclusive, desse direito estar disciplinado no regimento
interno da Câmara, na Lei Orgânica do Município ou em Lei Ordinária específica, já que ele decorre de
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mandamento constitucional.
Anote-se:

O controle externo das 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 prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da
câmara de vereadores sobre 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, j. 8-6-2012, DJE de 13-6-2012. 

A apreciação da legalidade ou não no julgamento das contas pela Casa Legislativa Municipal pode ser
feita pelo Poder Judiciário, sempre que da decisão decorram nulidades de ordem legal ou procedimental
capazes de macular o julgamento das contas dos gestores municipais, por aplicação direta do princípio da
inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual “não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer
lesão ou ameaça a direito”, conforme prevê o artigo 5º., inciso XXXV, da CF.
Da análise dos documentos anexados à inicial do presente recuso, comprova-se que o Tribunal de Contas
do Estado, em sessões ordinárias realizadas em 16/06/2016 e 14/12/2017, ambas de forma unânime,
emitiu os pareceres prévios nºs. 15100176-5 e 16100180-4, recomendando à Câmara Municipal de
Camaragibe a aprovação, com ressalvas, das contas do Governo Municipal relativas aos exercícios
financeiros de 2014 e 2015 (ID´s nºs. 12607462 e 12607463).
 
O Órgão da Corte de Contas Estadual, através das suas 1ª. e 2ª. Câmaras, ao opinar pela aprovação das
contas municipais com ressalvas, enviou os ofícios TCE/DP/NAS/GEEC nº. 0491/2017 e 0240/2018 em
datas de 15/09/2017 e 23/04/2018, respectivamente, sendo recebidos na Câmara Legislativa de
Camaragibe em 28/09/2017 e 03/05/2018, conforme comprovam as certidões emitidas pelo Tribunal de
Contas do Estado nos ID´s nºs. 12607462 e 12607463.  
Pois bem. O Regimento Interno da Câmara Legislativa de Camaragibe dispõe, no tópico reservado à
Fiscalização Contábil e Financeira, especificamente em seus arts. 75 e seguintes, que:
 

Art. 75 - No mesmo dia em que for recebido o processo de prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Camaragibe, acompanhado do parecer do Tribunal de Contas, o
Presidente o despachará à Comissão de Finanças e Orçamento, determinando que,
antecedendo o seu encaminhamento, sejam extraídas cópias avulsas do parecer e do
balanço geral, dentro do prazo de cinco (05) dias para distribuição aos Vereadores.
Art. 76 - A Comissão de Finanças e Orçamento, que é o órgão originariamente competente
para opinar sobre a matéria, terá, para pronunciar-se a respeito, o prazo de quinze (15)
dias, improrrogáveis, contados do recebimento do processo em sua secretaria, dentro do
qual deverá emitir parecer, relativo à Prestação Geral de Contas do Município, a cargo do
Poder Executivo.
Parágrafo 1º - Recebido o processo em sua secretaria, a Comissão de Finanças e
Orçamento, antes de sua distribuição ao relator, aguardará por dez (10) dias úteis, que lhe
sejam encaminhados os pedidos de informações porventura formulados pelos Vereadores,
cabendo à sua presidência indeferi-los, caso não tenham pertinência direta com a matéria
sob exame.
Parágrafo 2º - Ao relator designado será dado o prazo de dez (10) dias úteis, para emitir
parecer sobre o processo submetido ao seu estudo, pronunciando-se acerca das
conclusões do parecer do Tribunal de Contas e sobre os pedidos de informações referentes
às contas, opinando, ao final, conclusivamente, pela aprovação ou rejeição destas.
(...)
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Art. 78 - Decorridos os prazos fixados no artigo 79, sem que se tenha pronunciado a
Comissão de Finanças e Orçamento, o Presidente da Câmara, de ofício ou a requerimento
de qualquer Vereador determinará seja o processo de prestação de contas submetido á
deliberação do Plenário, sem o seu parecer, encaminhando-o de imediato à Comissão de
Legislação, a fim de elaborar, dentro do prazo máximo de cinco (05) dias úteis, em
concordância com as conclusões firmadas pelo Tribunal de Contas, sejam favoráveis ou
contrárias, Projeto de Decreto relativo à prestação geral de contas da municipalidade.
Art. 79 - Emitido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ou, na hipótese do
artigo anterior, o da Comissão de Legislação, este necessariamente consoante com a
conclusão do parecer do Tribunal de Contas, seja favorável ou contrário, na primeira
reunião que suceder à de sua leitura, permanecerá ele, juntamente com o processo de
prestação de contas, sobre a Mesa, á disposição dos Vereadores, para os exames que
julgarem necessários. Terminado esse prazo, o parecer com as proposições juntadas,
serão submetidos à discussão e votação, em caráter de urgência.
Parágrafo 1º - Para votação nominal da proposição relativa às contas, somente prevalecerá
à deliberação que resulte de dois terços (2/3) da totalidade de votos do colegiado.
Art. 80- Se passados cinquenta e cinco (55) dias do recebimento do parecer do Tribunal de
Contas, e sobre ele não houver deliberado a Câmara, incluir-se-á o respectivo Projeto de
Decreto na próxima ordem do dia, ordinária ou extraordinária, convocada em 48 (quarenta e
oito) horas pela Mesa Diretora.

 
Podemos observar também que não há informações quanto a data de envio do parecer prévio das contas
do exercício de 2014 à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, para que se possa concluir ou
não pela obediência aos prazos estatuídos no Regimento Interno acima destacados, constando apenas o
envio do Ofício contido no ID nº. 12607462, com pedido de dilação de prazo para o oferecimento do
parecer pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, o que configura típica infringência aos
ditames constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
 
Ainda sobre a vasta documentação juntada aos autos, verifica-se que os pareceres que serviram de
suporte para a rejeição das contas do Agravante (ID´s nºs. 12607461 e 12607462), não foram
devidamente fundamentados, com vistas a esclarecer quais situações serviriam para embasar a rejeição
das contas do ex-gestor, mas tão somente cuidaram em reproduzir os tópicos contidos no parecer do
TCE/PE, que concluiu pela aprovação com ressalva das referidas contas.
 
Da leitura da ata da sessão que liberou sobre as contas da gestão do período de 2014 e 2015, observa-se
que foi posto em votação o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Camaragibe e
que, a par disso, passaram a ser colhidos os votos dos vereadores. Por maioria, votaram favoravelmente
ao parecer supramencionado, sendo certo que o fundamento para a rejeição das contas é aquele contido
no referido documento.
 
O Parecer (ID nº. 12607461), traz como motivação para a rejeição das contas as mesmas ressalvas
contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas, o qual recomendou sua aprovação com ressalvas. O
Parecer da Comissão da Casa Legislativa, de forma suscinta e sem abranger especificadamente sob que
fundamento teria se utilizado para rejeitar as contas, traz como fundamento para a rejeição, o fato de que
o ex-gestor não teria cumprido as recomendações do Parecer Prévio do TCE/PE relativamente às contas
do ano de 2013, ou seja, além de ter se utilizado das mesmas ressalvas contidas no parecer prévio do
TCE, fundou a rejeição no não cumprimento das recomendações exaradas no parecer prévio do órgão
externo fiscalizador referente às contas do ano de 2013.
 
Do que se percebe, prima facie, o Parecer da Comissão do Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa
de Camaragibe, praticamente optou por copiar as ressalvas contidas no parecer prévio do TCE/PE como
fundamento para a rejeição das contas do período. Ora, as ressalvas contidas no parecer prévio da Corte
de Contas foram sopesadas de maneira a permitir a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, não
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se prestando a embasar a reprovação das contas, tal como deliberou a Câmara de Camaragibe. Os
fundamentos para a rejeição das contas foram praticamente copiados do parecer prévio do TCE/PE que
julgou pela aprovação das contas com ressalvas.
 
Situação idêntica pode ser observada no julgamento das contas do exercício fiscal de 2015 – Processo TC
nº. 16100180-4. Não há fundamentação suficientemente apta a ensejar a rejeição das contas do período,
mas tão somente a reprodução integral das ressalvas contidas no Parecer Prévio do TCE/PE.
 
A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Chefe do Poder Executivo local, além de
supor o indeclinável respeito ao princípio do devido processo legal, há de ser devidamente fundamentada,
sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela
Constituição da República, situação que autoriza, com base na probabilidade do direito, a concessão do
efeito suspensivo pretendido pelo Agravante.
 
Cumpre enfatizar que a demora na solução da demanda pode ser considerada como caracterização da
existência de risco ao resultado útil do processo, trazendo, por conseguinte, ainda mais riscos de dano ao
Agravante, tendo em vista a impossibilidade de registro de candidatura para as eleições municipais de
2020, conforme suscitado na inicial do recurso.
 
Sendo assim, em um juízo preliminar decorrente de cognição sumária, presentes a probabilidade do direito
invocado e o risco ao resultado útil do processo, é de ser deferido o efeito suspensivo ao presente recurso,
ao menos até o enfrentamento do mérito recursal pelo órgão colegiado deste Tribunal.  
 
Frise-se que é dever decorrente do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (artigo 5º., XXXV da
Constituição Federal) que seja exercido o controle de legalidade dos atos emanados da Câmara de
Vereadores de Camaragibe, sem que tal medida revele usurpação ou interferência do Judiciário nas
competências legalmente constituídas da Casa Legislativa. 
 
Por essas razões, com respaldo no art. 300 e 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO 
pretendido pelo Agravante, para suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nºs. 003/2018 e 004/2018,
editados pela Câmara Legislativa de Camaragibe, até o julgamento de mérito do presente recurso.
 
Dê ciência, de imediato, através de Ofício, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE e
ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco – TER/PE, comunicando-lhes o inteiro teor desta decisão,
cuja cópia, servirá como Ofício, para os devidos fins legais concernentes à retirada do nome do Agravante
da lista de Prefeitos com contas rejeitadas.
 
Intimem-se a Parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo legal, nos
termos do art. 1.019, II, do CPC.
 
Após, com ou sem resposta, vista dos autos à Douta Procuradoria de Justiça em Matéria Cível para
emissão de parecer de mérito.
 
Ultimadas todas as determinações, voltem-me conclusos.
 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 
Recife, data conforme assinatura eletrônica.  
 

 
Márcio Aguiar
Desembargador Relator
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04/GDMA 
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