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Tribunal de Justiça de Pernambuco 
Poder Judiciário 

 Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº - 0001830-36.2020.8.17.9480   
 
AGRAVANTE: LUIZ CLAUDINO DE SOUZA 
   

 AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS 
 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

  

            Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto no plantão judiciário do 2° Grau do
dia 03 de outubro de 2020 por LUIZ CLAUDINO DE SOUZA contra a decisão ID 68610074
proferida nos autos do Proc. N.° 0000166-11.2020.8.17.2450.
            A decisão agravada concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência
requerido pelo agravante em sede de Ação Anulatória de julgamentos das contas dos exercícios
de 2010 e 2012 pela Câmara Municipal de Capoeiras.
            O Juízo a quo suspendeu os efeitos “tão somente do Julgamento da Câmara de
Vereadores do Município de Capoeiras proferido na Sessão de 18/03/2014, que rejeitou as contas
do gestor municipal Luiz Claudino de Souza referente ao exercício de 2010, pelo não atendimento
do quórum mínimo para votação”.
            No dia 1° de outubro de 2020, a Câmara Municipal de Capoeiras interpôs o Agravo de
Instrumento n.° 0001708-23.2020.8.17.9480, distribuído por sorteio para minha relatoria,
objetivando o restabelecimento dos efeitos da rejeição das contas do exercício de 2010.
            O agravante, por seu turno, interpôs o presente Agravo de Instrumento no plantão do dia
03 de outubro de 2020, requerendo a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da
rejeição das contas relativas ao exercício de 2012.
            Em sua decisão, o Des. Itabira de Brito Filho, atuando em plantão, concedeu liminar
suspendendo a “eficácia do julgamento das contas do Agravante, relativas aos exercícios
financeiros de 2010 e 2012, realizado na Câmara de Vereadores de Capoeiras e materializado
nas Resoluções n.° 02/2014 e 03/2016, até o julgamento do presente recurso”.
            Inicialmente, salta aos olhos o fato de que, apesar de os julgamentos impugnados terem
sido proferidos nos anos de 2014 e 2016, somente no ano de 2020 o interessado buscou o Poder
Judiciário com o objetivo de obter a declaração de nulidade, requerendo, ainda, em sede de tutela
provisória, a suspensão dos efeitos das rejeições de suas prestações de contas, alegando perigo
iminente de perecimento do seu direito de se candidatar para as eleições que se avizinham.
            E mais, não só deu causa, com sua inércia durante anos, à própria urgência que ora alega
em seu favor, como também buscou tratar da matéria em sede de Plantão Judiciário, mesmo
sabendo-se que "a competência dos juízes plantonistas limita-se a processar, decidir e executar
medidas e outras providências urgentes, fundadas no receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, as quais, em razão do tempo exíguo, não tinham condições objetivas de serem
interpostas no horário normal do expediente forense, ou baseadas em fatos ocorridos no
período abrangido pelo plantão" (art. 3° da Resolução n° 267 de 18 de agosto de 2009, que
disciplina o Plantão Judiciário).
            Deve-se destacar, também, que o objeto do presente recurso cinge-se à análise da
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existência de probabilidade do direito e do perigo de dano iminente em relação apenas ao
julgamento pela rejeição das contas do exercício de 2012.
            Isso porque a decisão do Juízo a quo já suspendeu a eficácia da rejeição das contas do
exercício de 2010, sendo essa matéria objeto do Agravo de Instrumento n.° 0001708-
23.2020.8.17.9480, interposto pela Câmara Municipal de Capoeiras.
            Quanto ao julgamento das contas do exercício de 2012, o agravante sustenta que a
rejeição operada pela Câmara Municipal teria contrariado o Parecer Prévio exarado pelo Pleno do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que recomendara a aprovação com ressalvas.
            O agravante destaca que, em grau de recurso, o TCE-PE, por maioria, decidiu modificar o
parecer prévio pela rejeição das contas para recomendar a aprovação com ressalvas, “
considerando que apenas 6,59% do total das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS e ao
RGPS, patronal e dos servidores, deixaram de ser recolhidas” e “considerando que a
irregularidade remanescente não é suficiente para que esta Corte de Contas recomende a
rejeição das Contas de Governo”.
            O recorrente alega que o julgamento pela rejeição adotou o entendimento do Relatório da
Comissão Especial, que seria “dotado de impressões meramente pessoais e TOTALMENTE
desapegado de critérios técnicos, que não devem prevalecer sobre a decisão colegiada do TCE-
PE”, tendo os parlamentares, na sessão de julgamento, “se desviado da análise das supostas
irregularidades apreciadas no parecer prévio do TCE-PE, as quais sequer foram mencionadas ou
debatidas”.
            Apesar de as razões recursais do agravante trazerem o argumento de que “não se está
aqui, portanto, adentrando no mérito do julgamento, mas tão somente em exercício de apreciação
da qualidade externa da motivação do ato administrativo”, o que se vê é que, tanto o parecer do
TCE-PE pela rejeição das contas quanto o posterior parecer adotado em grau recursal pela
aprovação com ressalvas, destacam a existência de irregularidades na gestão municipal no
exercício de 2012.
            O que se vê é que até o parecer proferido pelo TCE-PE em grau recursal, que opinou pela
aprovação com ressalva das contas e que o agravante deseja ver prevalecer, reconheceu a
existência de irregularidades, porém, nota-se a divergência de abordagem acerca do grau de
importância e relevo que deve ser dada a essas irregularidades.
            Ou seja, a Corte de Contas inicialmente entendeu haver irregularidades suficientes para
opinar pela rejeição das contas, o que também parece ter sido o entendimento adotado no
julgamento emitido pela Casa Legislativa.
            Nota-se, portanto, ao menos nesse momento de cognição sumária, que não há um vício
formal evidente no processo de julgamento das contas relativas ao exercício de 2012 e que os
argumentos levantados pelo agravante adentram, à primeira vista, no próprio mérito dos votos
proferidos pelos parlamentares, o que não é matéria que possa ser submetida à análise ou
modificação judicial.
            O julgamento das contas do prefeito pela Câmara Municipal está previsto no art. 31, §§1°
e 2° da Constituição Federal. Leia-se:

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.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 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.

            Nas palavras do Min. Celso de Mello, “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
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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”. (Rcl 14.155 MC-AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 20-8-2012, dec. monocrática,
DJE de 22-8-2012).
            A questão posta em exame diz respeito à discussão sobre a natureza jurídica e a eficácia
da manifestação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado.
            O STF fixou a seguinte tese sobre o tema:

Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de
prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica
opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas
anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas
por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara
Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de
responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso
extraordinário não provido.
(RE 729744, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

            Leia-se trecho relevante do voto vencedor, que tratou da matéria expressamente:
A hipótese de julgamento apartado de contas de gestão não está compreendido
nesse paradigma. A natureza da manifestação do tribunal de contas que, ao
apreciar destacadamente determinado ato de gestão do prefeito, decida pela sua
rejeição, foi objeto de análise do RE-RG 848.826, de relatoria do ministro
Barroso. Entendo, portanto, que a competência para julgamento das contas
anuais dos prefeitos, eleitos pelo povo, é do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF),
órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar,
além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da
população ali representada. Seu parecer, nesse caso, é meramente opinativo,
não sendo apto a produzir consequências, como a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, g, da Lei Complementar 64/90.

            Não obstante a natureza opinativa e não vinculante, não se pode dizer que o parecer do
TCE é despido de importância. Pelo contrário, constitui parte essencial no processo de
julgamento das contas dos chefes dos Poderes Executivos Municipais.
            No entanto, o posicionamento adotado pelo TCE em seu parecer, não tem efeito
vinculante e pode ser contrariado pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.
            Destaque-se que o dever de fundamentação contido no art. 93, IX, da Constituição
Federal se dirige ao Poder Judiciário.
            Não se vê na Constituição uma exigência de fundamentação extensa ou técnica da Casa
Legislativa, que profere, como já visto, um julgamento político, baseado não só em aspectos
formais, mas também na adequação da destinação orçamentária em prol do interesse público,
matéria que, via de regra, não pode ser objeto de revisão judicial.
            Trata-se da distinção entre o julgamento das contas de gestão, que se reveste de caráter
mais técnico e objetivo em que o Tribunal de Contas é especializado, e o julgamento das contas
de governo, que se relaciona com a atuação do chefe do Poder Executivo como agente político
responsável pela execução dos planos e programas de governo.
            Tal distinção é útil para esclarecer todo o escopo do julgamento pela Casa Legislativa a
respeito das prestações de contas apresentadas pelo prefeito, destacando que não se trata de
mera análise de preenchimento de formalidades orçamentárias, mas da própria essência das
prioridades e decisões políticas que dirigiram os gastos públicos em determinado período.
            Sabe-se que as tutelas provisórias são sempre precárias, podendo a qualquer momento
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ser modificadas, a requerimento ou mesmo de ofício, pelo magistrado competente.
            No presente caso, minha competência exsurge da prevenção da matéria pela precedente
interposição do Agravo de Instrumento n.° 0001708-23.2020.8.17.9480 pela Câmara Municipal,
sendo certo também que a matéria objeto do presente Agravo não poderia ter sido submetida ao
Plantão Judiciário, por não se enquadrar na competência prevista no art. 3° da Resolução n° 267
de 18 de agosto de 2009. 
            É digno de nota que houve interposição de Agravo Interno em face da decisão
monocrática proferida pelo Desembargador plantonista, porém tal recurso foi apresentado nos
autos do Agravo de Instrumento n.° 0001708-23.2020.8.17.9480, tendo em vista que o presente
ainda não havia sido distribuído.
            Independentemente disso, compete ao Relator decidir sobre a concessão ou revogação
das tutelas provisórias de urgência, tornando possível a revisão da liminar concedida em plantão
até mesmo de ofício.
            Analisando os autos, entendo, nesse momento de cognição sumária, que o julgamento
proferido pela Câmara Municipal de Capoeiras em relação às contas do exercício de 2012 não se
reveste de irregularidades formais evidenciadas por provas pré-constituídas e que os argumentos
do agravante parecem dizer respeito ao próprio mérito do julgamento, estando, portanto, ausente
a probabilidade do direito de obter a declaração judicial de nulidade do ato decisório legislativo.
            Por todo o exposto, revogo a decisão liminar ID 13467663, concedida pelo Des. Itabira
de Brito Filho no plantão do dia 03 de outubro de 2020, restabelecendo os efeitos do
julgamento da Câmara Municipal de Capoeiras que rejeitou as contas apresentadas por
LUIZ CLAUDINO DE SOUZA, ora agravante e então prefeito, relativas ao exercício de 2012.
            Destaco que a matéria relativa ao julgamento das contas do exercício de 2010 será
tratada no Agravo de Instrumento n.° 0001708-23.2020.8.17.9480, já que não é objeto do
presente recurso.
            Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Primeiro Grau (Proc. N.° 0000166-
11.2020.8.17.2450).
            Comunique-se também ao Relator do Mandado de Segurança n.° 0014587-
47.2020.8.17.9000. 
            Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias
úteis e a parte agravante para conhecimento da decisão.
            Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça.
 
            Caruaru, ______ de ______________de 2020.

 
 

Des. Honório Gomes do Rego Filho
 

Relator
 

 H4
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