
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

EMEINT^-.     Consulta     da     Presidencia

sobre o procedimento de julgamento das

contas  do  chefe  do  Poder  Executivo  a

luz   do   novo   regramento   estabelecido

pela      Lei      Organica      do      Municipio.

Exercicio de 2001. Decreto n° 299/2009.

Agao         An u lat6ria         n°         00063 80-

90.2010.8.26.0292.   Decreto   Legislativo

n° 406/2018. Procedimentos.

PARECER N° 353 -JACC - SAJ - 12/2018

RELAT6RIO

Trata-se  de  consulta  remetida  pela  egfegia  Presidencia

acerca dos procedimentos a serem adotados individualmente nos julgamentos de

contas de ex-prefeitos,  ante a aprovagao do Decreto Legislativo n° 406/2018,  que

revogou Decretos que procederam aos julgamentos fictos - realizados por decurso

de prazo -de prestaeao de contas referentes aos exercfcios de 2001, 2006, 2011

e 2012.

Em sintese, solicita o consulente a t'nformagao defaMada

dos procedimentos e providencias a serem adotados para o devido andamento de

cada urn dos processos atingidos pelo citado Decreto Legislativo.

Legislativo n° 406/2018.

A consulta veio documentada  com  a  fntegra  do  Decreto     ,i

/,I

Acerca dos processos referente aos exercfcios de 2006,

2011  e  2012,  a  Secretaria  de Assuntos  Juridicos  se  manifestou  conclusivamente
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACI0 DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

por meio do parecer n° 352 -JACC -SAJ -12/2018.  De modo que,  para melhor

analise   da   materia,   a   abordagem   sobre   o   exercicio   de   2001   foi   destacada

separadamente para o presente arrazoado, ante a peculiaridade que o envolve.

Feitos tais esclarecimentos, passo a manifestagao.

FUNDAMENTAeAO

Acerca do tema em analise,  de inicio reitero na  integra o

entendimento firmado no parecer n° 189 -JACC -SAJ -06/2018.

Na   sequencia   destaco   que   a   questao   abordada   na

presente  consulta  se  refere  unicamente  ao  rito,  ao  procedimento  a  ser adotado,
isto e, norma de natureza evidentemente processual.

Nesse contexto,  saliento que as normas processuais em

vigencia quando da anterior tramitaeao do processo n° 182/2005  nao sao as que

atualmente  estao  em  vigor,   mormente  ante  a  promulgaeao  da  Emenda  a  Lei

Organica do Municipio n° 72, de 11  de maio de 2017.

Assim,  evidentemente,  nao  ha como repetir t.pst.s /f.feris a

regra procedimental da epoca, devendo ser observado, assim, o regramento atual,

conforme prescreve o C6digo de Processo Civil, analogamente aplicado:

Art.14.  A  norma  processual  nao  retroagifa  e  sera  aplicavel

imediatamente  aos  processos em curso,  respeitados os atos

processuais  praticados e  as situa?5es juridicas consolidadas
sob a vigencia da norrna revogada.

No   mesmo   sentido,   disp6e   o   artigo   2°   do   Decreto

Legislativo n° 406/2018:

Art.  2°  Ficam convalidados todos os atos perfeitos,  validos e

eficazes  realizados  nos  processos  relativos  aos julgamentos
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PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

das  Contas  do  Executivo  Municipal  referente  aos  exeroicios

constantes do artigo |o.

Nessa     toada,     considerando     as     premissas     retro

delineadas,  o rito e aauele Drevisto Delo artiao 131  do Reaimento lntemo (R.I.):

CApiTULO  Ill

Da Prestagao de Contas

Art.131.  Recebidos o Parecer e seus anexos do Tribunal de

Contas,    cabefa    ao    Presidente    cumprir   o    seguinte    rito

administrativo:

I   -   Autuar   a   documentagao   recebida,   dando   origem   ao

Processo de Julgamento de Contas do Executivo;

11  -distribuir c6pias do processo as Comiss6es Permanentes

de  Constituigao  e  Justi?a  e  de  Finan?as  e  Ongamento,  que

emitirao parecer em 30 (trinta) dias ap6s a citagao do Prefeito;

Ill  -simultaneamente  a  distribui§ao junto  as Comiss6es,  citar

o   Prefeito   Municipal,   atraves   de   oficio,   oferecendo-lhe   a

oporiunidade     de     apresentar,     perante     as     Comiss6es

Permanentes  do   Legislativo,   sua   defesa   escrita  e   provas

documentais, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV   -  comunicar  aos  Vereadores  que  todos  os  termos  do

processo  e  a  documenta?ao  correspondente  encaminhada

pelo  Tribunal   de   Contas   do   Estado   de   S5o   Paulo   serao
mantidos a disposigao na Secretaria da Camara;

V  -  comunicar  o   Prefeito   Municipal,   com   a   antecedencia

minima   de   7   (sete)   dias,   a   data   e  o   hofario   da   sessao

legislativa    de    julgamento    das    contas,    onde    ser-lhe-a
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concedido o tempo de 30 (trinta)  minutos para,  pessoalmente

ou  representado por seu  advogado devidamente constituido,

sustentar defesa oral.

§ 1° 0  Parecer das  comiss6es  sera  prolatado  em  conjunto,
concluindo,   com  a  respectiva  proposigao,   pela  rejeig5o  ou

aprova?ao das contas.

§ 2° Expirado o prazo de prola?ao do parecer das comiss6es,
a materia sera incluida na Ordem do Dia da sessao seguinte.

§  3°  Tratando-se  do  julgamento  das  contas  de  ex-prefeito,
aplica-se o  mesmo teor do disposto  nos incisos  Ill  e V deste

artigo.

§ 4° A citagao de ex-prefeito podefa ocorrer por meio de oficio
ou  de  publica?ao  no  Boletim  Oficial  do  Municipio,  sendo  o

prazo    para    apresentagao    de    defesa    escrita    e    provas
documentais contado a  partir da entrega do oficio de citagao

ou da publica?ao, a qual ocorrer primeiro.

Contudo,   ante  a  peculiaridade  da  materia,   bern  como

diante das premissas anteriormente deduzidas (acerca da temporalidade da norma

processual) devemos identificar quais sao os atos pendentes neste caso.

E  mais,  o  Processo  n°  182/2005,  referente  ao exercicio

de 2001, ja foi anulado judicialmente por TRES ocasi6es (processo n° 600.884-

5/6-00    (anexo    I),    processo    n°   990.10.273415-3    (anexo    11)   e    processo    n°

292.01.2010.0063804 (anexo Ill)), o que demanda extrema cautela.

Assim,    a    ultima   anulagao    por   determinagao   judicial

constante dos autos,  imp6s a  retomada do feito a partir de fl.170 do  Processo  n°

182/2005,  nos seguintes termos:
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Em face  das considerag6es tecidas, julga-se  PROCEDENTE

a agao,  para anular parcialmente o processo administrativo,  a

pariir da fl.170, inclusive (Relat6rio e Voto das Comiss6es 1  e

2,    cuja    c6pia    se    encontra    a    fl.    374    destes    autos),

determinando-se

i)      produ?ao     da     prova     pericial     pleiteada     pelo     ora

requerente,    com    possibilidade    de    formulagao    de

quesitos e acompanhamento por assistente tecnico;

ii)     a   forma?ao   de   comissao   especial   para   analisar   a

referida   prova,   emitindo   parecer;   assim   como   das

Comiss6es  de  Constituigao  e  Justi?a  e   Finangas  e

Ongamento, que analisafao todas as provas produzidas

de acordo com suas competencias especificas; e

iii)    a  intimagao  do  ex-Prefeito  MARCO  AURELIO  para  que

se  manifeste  sobre  a  prova  e  sobre  o  parecer  da

comissao  especial,  antes de colocado  o  processo  em

pauta.

Declara-se   nulo,   tamb6m,   o   Decreto   Legislativo   n°

299/2009.

Ainda    que    tal    determinagao    (sentenea)    nao    tenha

transitado em julgado,  o recurso pendente,  por versar apenas sobre honorarios, e

por contar com parecer da Procuradoria Geral de Justiea favofavel a manutengao
da  sentenga,  dificilmente  afetara  a  determinaeao  de  anulaeao.  Razao  pela  qual

incide  o  preceito  da  attfofufe/a,  conforme  melhor  exposto  no  parecer  n°  189  -

JACC -SAJ -06/2018.

Deste  modo,  tendo por norte a citada sentenga,  embora

certos aspectos da sobredita decisao nao faeam parte do rito comum a mat6ria em
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questao,  especialmente  por  alteraeao  das  normas  de  regencia  (Lei  Organica  e
Regimento lntemo),  a decisao Judicial e soberana e deve ser cumDrida,  sob Dena

de desdobramentos leaais na esfera civel e criminal,

Para tanto,  conjugando a decisao judicial  ao regramento

vigente, propomos o seguinte rito:

I  -na forma do  artigo  53  do  R.I.  devera  ser composta  a

Com7.ssao Eapeoi.a/ Processante, a fjm de atender ao item 11 da decisao judicial;

11  -  ap6s,  devera  ser  feita  a  intimagao  do  interessado

para  apresentar  quesitos  e   indicagao  de  assistente  tecnico,   no   prazo  de   15

(quinze)   dias,   conforme   artigo   465,   §   1°,   do   C6digo   de   Processo   Civil,   em

aplicagao analoga, a fim de atender ao item I da decisao judicial.

Ill   -   a   realizaeao   de   pericia   nas   areas   contabil   e

financeira,  conforme especificado a fls.166 do respectivo processo (c6pia anexa),

requisitando,  desde  ja,  informag6es  a  Prefeitura,  a  fim  de  atender  ao  item  I  da

decisao judicial;

lv - ap6s a perfcia, a provocagao da Com/.ssao Espec/.a/

Processante, bern como das Comiss6es Permanentes de Constituigao e Justi?a e

F/.nangas e  Ongamer}fo para emissao dos respectivos pareceres,  a fim de atender

ao art.131,  inc.11,  do  R.I.  e ao  item  11  da  decisao judicial;

V -  ap6s  a  apresentagao  dos  pareceres  anteriormente

mencionados,   a   intimagao  do   interessado,   com   prazo  de  5  (cinco)  dias  para

manifestagao  sobre  a   prova  e  sobre  os  pareceres  das  comiss6es,   antes  de

colocado o processo em pauta, a fim de atender ao item Ill da decisao judicial;

VI   -  decorrido   o   prazo   do   item   anterior,   devera   ser

realizada a comunicagao a todos os Vereadores,  conforme disp6e o art.131,  inc.

IV,  do  Rl;
1
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Vll  -  por  fim,   ante  a  efetiva  submissao  da  materia  a

julgamento em  plenario,  conforme determina  a  Constituieao  Federal,  Constituigao

Estadual  e  Lei  Organica  do  Municfpio,  de  rigor  o  cumprimento  da  regra  prevista

pelo art.131,  inc.  V,  do  Rl,  com  a  previa  comunicagao do  interessado acerca  da

sessao de julgamento.

Ressalto  que  a  realizagao  de  citagao  para  apresentar

defesa,   prevista   pelo   art.   131,   inc.   Ill,   do   Rl,   nao   e   repetivel,   posto  que  ja

realizada,   inclusive  com  apresentaeao  de  defesa  e  documentos  em  todos  os

processos  pelos  respectivos  interessados.  Outrossim,  a  senten?a  que  norteia  o

presente   procedimento   nao   invalidou   referido   ato,   razao   pela   qual   merece

subsistir.

CONCLUSAO

Ante  todo  o  exposto,  conjugando  o  regramento  vigente

acerca  da  materia  em  questao,   e  predominantemente  o  comando  judicial   na

sentenga anteriormente apontada,  e o  rito que,  respeitosamente,  recomendamos

na  condugao  da  instrugao  e  julgamento  da  prestagao  de  contas  referente  ao

exercicio financeiro de 2001.
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SILVEIRA
ANDRAD
REREADVOGAD

Quanto  as   provas,   parece   natural  que  se   produza   pen'cia   contabil   e   financeira

documentacao carreada ao processo.

Efetivamente  nao 6  possivel  conc(uir  pela  nao  aDticacao  de  recursos com  Educacao

atrav6s dos restos a I)agar liquidados em 2002 se tats empenhos nao forem detalhadamente

verificados.

try Assim, somente com a analise,  por t6cnicos especificamente nomeados para este mister,

6 que se  podera  responder  a seguinte  questao:  a  Prefeitura  de  Jacaref  despendeu  em  2002

recursos empenhados em 2001, a tftulo de `restos a pagar', atinentes ao desenvolvjmento e

manuten€ao do ensino, em volume que permita, somado ao ja computado em 2001, atingir o

piso constitucional?

Sera necessario,  naturalmente,  requisitar informa€6es a Prefeitura Municipal, para que se

franqueiem os processos de empenho dos gastos viabilizados em 2002 com tais recursos.

Com  o  devido  e   merecido   respeito,   o   nao  atendimento  aos   pedidos  aqui   expostos

configura  flagrante  viola€ao  a  ordem  judicial  exarada  nos  autos,  dado  que  houve  concessao

integral da ordem plejteada no mandado de seguranca impetrado pelo Defendente.

Neste sentido,  a  nao  nomeacao de Comissao  Especial,  a impossibilidade de  producao da

prova pericial  (essencial ao deslinde da questao)  e a  nao abertura de  prazo ap6s os  pareceres

(exercfcio do contradit6rio),  pode ensejar a configuracao do crime de desobediencia previsto no

art.  330 do C6digo Penal.

Ruasampaioviana,202-Conj"2-04004-000-Paraiso-Sao`:aulo-SP-FoneeFax"3052-3931/3051-6325/3057-3475ffiRE
www.sap.adv.br
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PODER  ctJDIclfiRIO
TRIBt7ml.  DE  ]ustlqu  DB  afro  pAuro

AC6coio
TE'c88RvqudeD,i::i#%AMDOE£AcO#£,utio
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Vistas,     relatados    e    discutidos    estes    autos    de

APEIA¢AO   CfvEL   COM   REVISAO   n°    6t)0.884-5/6-00,    da   Comarca   de

JACAREf ,      em    que    e     apelante    MARCC)    AURELIO     DE     SOUZA    sendo

apelac!o   PRESIDENTE   DA   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREI:

ACORDAH,     em    Sexta    Camara    de    Direitc>    Pdblicc}    do

Tribunal    de    Justiga    do    Estado    de    Sao    Paulo,    proferir    a

seguinte       decisao:        ``DERAM       PROVIMENTO       AO       RECURSO,        V.U.

SUSTENTOU   OBALMENTE   0   DR.    FERNANDO   NELSON.",    de   c:onformidade

com  a  voto  do  Relator,   que  integra  este  ac6rdao.

0         j ulgamento         teve         a         participaGao         dos

Desembargadores   LEME   DE   CAMPOS   e   SIDNEY   ROMANO   DOS   REIS.



PODER  JUDICIAHIO
TFiiBUNAL  DE  iu§TleA  DO  ESTAcO  DE  SAO  PAULO

AC n° 600.884.5/6-00 -Jacarei -2a Vara Civel
Vote n° 18.999
Apte. MARCO AURELIO DE SOUZA
Apd°. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
(Proc. n° 1.491/05)

PREFEITO   -    R®jei§ao    de    ¢ontas    -    Procedimento
administrative  §em  observancla  da  garantia  da  ampla
defesa - Pre¢edentes - F=ecurso provide.

1.     Trata-se de apela€ao de senten€a (fls. 398/400) que
denegou  mandado  de  seguran§a  (fls.  02/19)  com  vistas  a
suspender delibera?ao da Camara Municipal de Jacaref acerca
das  conta§  relativas  ao  ano  de  2.001,  rejeitadas  pelo TCE  e
assegurar ao impetrante a produeao de provas.

Sustentou,     em     re§umo,     afronta     as    garantias
constitucionais  do  contradit6rio  e  da  ampla  defesa.  Imp6e-se
observancia  ao devido  processo  legal.  Pretensao  a  produ?ao
de  provas  funda-se  no  respeito  ao  RI,  LOM  e  CF.  Defesa
perante    TOE    nao    tern    amplitude    garantida    pelo    texto
constitucional.  Fiscalizaeao das contas  cabe ao TCE,  mas do
Legislativo  a  deci§ao  sabre  elas.   Mencionou  jurisprudencia.
Pleiteou a nulidade da deliberaeao da Camara Municipal. Dai a
reforma (fls. 407/422).

Respondeu-§e     (fls.     434/439).
Ministerio Ptlblico (fls. 441 /442 e 450/452).

E a relat6rio.

jveTEsaf]AFies-Tj 4 I .cO35
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Fundada, quanta ao panto, a pretensao recursal.

Apresenta-se o impetrante coma  Prefeito de Jacarei
que   teve   sua§   contas,   relativas   ao   exercicio   de   2.001,
rejeitadas    pela    Camara    Municipal,    gem    que    lhe   fosse
assegurada ampla defesa.

Incontroverso que a parecer do Tribunal de Contas,
pela  ±§g aprova§ao  das  contas  (fls.  70),  embofa  rejeitado
pelas  Comiss6es  de  Constituigao  e  Justiea  e  de  Finances  e
Orcamento (fls.  390/391 ), foi aDrovado pela Camara Municipal
(fls.   287/288)   rejeitadas,   consequentemente,   as   contas   do
Prefeito referentes ao exercieio de 2.001  (fie. 289).

Deliberou a Presidencia daquela Casa Legislativa no
sentido   de   !]mj!g[   o   exercicio   do   direito   de   defesa   do•irfueressado a  "...defesa tecnica escrita a sustenta?ao oral, pois

o   direito   do   contradit6rio  ja   foi   amplamente   exercido   na
tramita§5o   da   mat6ria   no   Egr5gio  Tribunal   de   Contas  do
Estado..." {ffls. 26}.

E  a  r.  sentenga  entendendo  tratar-se  de  processo
legislativo,    quendo    nfro    incide   a   garantia    invocada    (fls.
399/400),  !±£g se afinou  com  a  atuel  orientacao  adotada  res
Tribunai§.

Coma   ja   decidiu   o   Colendo   Supremo   Tribunal
Federal:

"...par Ofensa ao principio da ampla defesa

5°,  LV), a Turma deu provimento a rec
interposto par ex-profeito que teve Sues a
pela  camara  municipal  sem  que  lhe  fo
oportunidade    de    defesa    por OcasI
Considerou-se que o julgamento das c

AHE5fieus.8ca.5/6ng -Jacarel -2a Vara Civel

do

rejeitadas
ssegurada

julgado.
un'C'PIO

3 4 , .0"5



PODER  JUDICIAPllo
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pelo      Poder      Legislativo     municipal      tern      natureza
administrativa   e   que,   mediante   o   parecer   prfevio   do
Tribunal de Contas pela rejeiedo, n5o se poderia recusar
ao recorrente a oportunidade de reversao prevista no art.

#h.§[L2#RaGCAF[jE5)T°26.885-Spj.de05.12.oo_Re|.

Ainda mais:

"„.tratando-se   (...)   de   medida   que   implica   s5ria

interfer§ncia na autonomia municipal e grave restri?ao ao
exercicio do mandate do Prefeito,  n5o pode ser aplicada
sem rigorosa observancia do princ[pio do due process of
la[w,  razao  pela  qual  a  parecer opinativo  do Tribunal  de
Contas serfe prec:edido de interpela?ao do Prefeito..." {AIdiin
n°  614-2/MMA  -  DJU   de   18.05.01   -  Ftel.   Min.   ILMAR
GALwio).

Nao  djscrepa  a  Superior  Tribunal  de  Justiea  ao
concluir que:

"...a
parecer prfevio do Tribunal de Contas do Estado

converteu-se  em  procedimento  administrativo,  passando
entao a exigir a ampla dofesa a a contradit6rio" (FeyMS nF
8.416IMG   -   v.u.   j.    de    18.09.97   -   Rel.    Min.   JOSE
DELGADO).

Essa  e  orientaEao  seguida  ne§te  Eg.  Tribunal  de
a  (AC  n°  140.879-5/0  -v.u.  j.  de  11.05.05 -Rel.  Des.

JO§E  SANTANA;  AC  n°  166.638-5/1  -v.u.  j
Justi.9

Rel,  Des.  OSCARLINO MOELLER e AC n° 2
j.  de 09.08.05 - Rel.  Des.  RENATO  NALINl}
Colenda 6a Camara de Direito Pdblico (AC n
de  que  fui  Relator  e  AC  n°  537.718.5/6  -
HABICE).

ThmEp fio€6ct8ev. 5/6-00 -Jacarel -2a Vara Civel

de  14.06

6m nesta
.320-5/0 -

JOSE
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TFtlBLJNAL  DE  JUST]CA  DO  ESTADO   DE  SAO   PAULO

Mais ±£g e  preciso  acrescentar,  em  que  pesem  as
doutas opini6es em contfario.

Dai a concessao da ordem para anular a deliberaEao
da  Casa  Legislativa e assegurar ao impetrante a observancia
dos    principios   da    ampla   defesa    e   do    contradit6rio    no
procedimento de exame de suas conta§ referentes ao exercicio
de 2.001.

AHc fiBnoB0i8ev.5/6-OO -Jacarei ~ 2a Vara Civel 5 4'.oo35
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Vistas,   relatados  e  discutidos  estes  autos  de
Agravo   de   I.nstrumento   n°   990.10.273415-3,    da   Comarca.

de.  Jacarei,    em  quete  agravante  MARCO  AURELI0   DE   SOUZA

sendo  agravado   PREFEITURA  MUNICIPAL   DE   JACAREI.

Acoton",   em   9a   Camara   de   Direito  rptiblico   do
Tribunal  de  Jug.tic:a  de  Sao  Paulc],   proferir  a  seguinte
decis,ao:      "DERAM     PROVIMENTO    AO     RECURSC}.     V.   .U.",     de

conformidade  com  a  voto  do   Relator,   que   integra  este
ac;6rdao .

0      julgaTnento      teve      a      participa€ao      dos.
Desembargadores        DECIO       NoinRANGELI         {Presidente},

OSWALDO   I-UIZ    PALU.E   DE    PAULA   SANTOS.

Sao  Paulo,   07  de  julho  de  2010.

OE:CIO  N04JLENGELI
PRESIDENTE   E   RELATOR

I,
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VOTO H® 7.1$2

AGRAvO DB IHSTRuusNTO pr 990. io.273415-3 -.ACAREi
AGRAVAbrTE: JRARco AURELlo DB SOUZA
AGRAVADA: pRERE]TURA HumclpAL DE 4ACARE£
3dsdeThastGnLia:den.bflhxpndbefl)pes&Cacatqu

coHsrmucloHAV  I  pnocBssuAL  civlL  -  TOHADA  DE  cormAs  -
pREFrmo   MUHlclpAL  -   RE4H¢lo  DE  coirras  -  pRINclHo  Do
CORTREIT6RIO 8 AMPLA DBREsO.
I.  A  anteoJpaeao  d®S  efeltoe  dr  tptefa  pretendlda  no  ped]d®  IulalaJ
pfesanp6e a ¢®acom6ncin 4es r¢qufolt®S da verosalmflhaapa d® &le€nd®
eta  fbee  da  erdst€ncin  de  prorra  ln€qufveca  ¢  fundfLd®  reeel®  d€  dabo
lttepuigel ®u de difi¢fl fqurati®, ®u, alte"ttwbm¢nte, caracteriza¢io
dc abueo de  dlrelt®  de  d®fesa ®u o fn&difest® pr®p6€lto protelat6ri® do
r6u |ut. 27S, I e 11, CPC|.
2.  ReJel¢io  de  cobtae.  8uapensa®  doe  efeltes  de  decreto  leglshtlvo.
Ttlte].   apte¢lpada   indererld&.   Indbdsslbn]dade.   Coac®rrfeqch   dog
fequfolt®e l®gais em rae. da enl3t6qcla 4e prova lbequtT®ca do ulegado e
de lenepambmdrd¢ do dane. Deeis&® .efo]mada. Rectlaeo provide.

E  agravo  de  instrumento  tcmpestivo  tirade
de  apao  ordinaria  e  de  decieao  que  indeferiu  tutela  antecipada  para
suspensao  dos  efeitos  do  Decreto  Legislativo  n°  299/2009,  da  Camara
Municipal de Jacarei,  que rejeitou as contas da Prcfcitura  Municipal dc
Jacarei, referentes ao exercieio de 2001.

Alega-se,   em   sintese,   que   concorrem   os
requisitos da tutela de urgencia,  pois  ao negar  a dila€ao  probatdria no

processo  de  tomada  de  contas  a  Camera  de  Vereadores  nfro  apenas
descumpriu  anterior  ordem  judicial  come  tambem  atentou  c

principio do contraditdrio e da ampla defesa (art. 5°, LV, CF}. Acr
AGRAVO DE INSTRUMENTO N® 990.10.273415€ -JACAREi -VOTO N° 7.13

ntra  a
que
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c.  decreto  legislativo  e  inconstitucional,  pois promulgado  pelo  Presidente

da   Edilidade   com   usurpacao   de   competencia   do   Plenario   da   Casa
Legislativa e com base no decurso de prazo. De resto, argumenta-se com a
ocorr€ncia de lesao grave e de dificil reparapao decorrente de decisao nula,
especialmente a ine]egibilidade para cargos eletivos, em razao da demora
no processamento da causa.

Atribuido   efeito   suspensivo   ao   recur6o.
foram dispensadas informa¢des do juiz da causa e resposta da agravada

par nao formada a relacao juridica processual.

E a relat6rio.

Assiste razao ao agravante.

Para deferimento de tutela antecipada fez-se
necessario  a concorr€ncia dos  requisitos  da verossimilhanea do  alegado
em  face  da  existencia  de  prova  inequivoca  e  fundado  receio  de  dano
irrepafave] ou de dificil reparapao, ou, altemativamente, caracteriza¢ao de
abuso  de  direito  de defesa  ciu  a  manifesto  prop6sito protelat6rio  do  r6u

tart. 273, I e 11, CPC}.

Prova inequivoca, ja se decidiu, ¢e aquela a
respeito  da  qual  nao  mais  se  admits  qualquer  discussao.  A  simples
demora  na   solu¢ao   da   demanda   nao   pode,   de   modo  gen€rico,   ser
considerado coma caracterizapao da eristencia de fundado receio de dano
irreparavel ou de dificil reparapao, salvo em situap6esexcepcionalissimas"

{STJ  -   la  Turma,   RBsp   n°   161.479-PR,   Rel.   Min.   Jos6   D
10/03/98,  DJU 25/05/98; REsp n°  113.368-PR, Rel.Min. Jose

AGRAVO DE INSTRUMENTO N® 990.10.273415-a -JACAFtEl -VOT0 N° 7.1
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j.   o7/04/97,   DJU    19/05/97;   RBsp   n°   141.699-PR,   Eel.   Min.   Jose
Delgado,  j.  06/10/97,  DJU   17/11/97;  REsp  n°   136.688-SC,  Rel.  Min.

Jose  Delgado,  j.  06/10/97,  DJU  17/11/97;  REsp.  n°  133.219-PR,  Rcl.

Min. Jose Delgado, j. 02/ 10/97, DJU  17/ 11/97}.

No  caso  vertente,  e  em  sede  de  cognicao

sumaria  pr6pria  dcssaL  fase  do  procedimento,  concorTe  o  requisito  da
verossimilhanca,  pois  a  negativa  de  dilapao  probat6ria  no  processo  de
tomada de  contas  (fls.  414/415  e  448/451} -vicio  que ja acarretara  a
anulapao de anterior decreto legislative (fls.  337/341 } -caracteriza ofensa
ao  contraditorio  e  a  ampla  defesa  com  os  meios  e  os  recursos  a  ela
inerentes tart. 5°, LV, CF).

A prop6sito, a materia se acha pacificada na

jurisprudencia  do  Colendo  STF,   consoante   se  infere  da  ementa  dos
seguintes venerandos arestos :

"PREFEITO     MUNICIPAL.     CONTA§      REJEITADAS     PELA

CAMAF3A     DE     VEREADOFtES.     ALEGADA     0FENSA     AO
PRINCIPIO  DO  DIREITO  DE  DEFESA  (lNC.   LV  DO  ART.  5°
DA   CF).   Sendo   o   julgamento   das   contas   do   recorrente,
coma    ex-chefe    do    Executiv®    Municipal,     realizado    pela
Camara  de Vereadores  mediante  parecer  previo  do  Tribunal
de  Contas,  que  podera  deixar  de  prevalecer  par  decisao  de
doi§ tereos dos  membro§ da  Casa  Legislativa  (arts.  31,  §  1®,
e  71   a/c  a  75  da  CF}.  e  fora  de  ddvida  que,   no  presente
caso,  em  que  a  parecer  foi  pela  rejeicao  das  contas,   nao
poderia     ele,     em     face     da     norma     constitucional     sob
referencia,    ter    side    aprovado,    gem    que    se    houvesse
propiciado   ao   interessado   a   oportunidade   de   opor-se   ao
referido  pronunciamento t6cnico,  de  maneil.a  ampla,  perante
a   6rgao   legislativo,   com   vista   a   sue   almejada   rever§ao.
Recurso   conhecido   e   provido"    {RE   n°   261.885-S
Turma,  Ftel.  Min.  Ilmar  Galvao,  j.  05/12/00,  DJU  16/

"MEDIDA   CAUTELAR.    Referendo.    Recur8o   extra

Apreciagao     dos     contas     do     prefeito.     Ob9er

AGFIAVO DE INSTRUMENT0 N. 9sO.10.273415i3 -JACAF`El -VOTO N° 7,1
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contraditdrio   e   da   ampla   defe9a   pela   Camara   Municipal,
Precedentes   da   Corte.   1.   A  tese   manifestada   no   recurso
extraordinario,   relativa  a   nece§eidade  de  observancia  dos
principios    constitucionais    da    contradit6rio    e    da    ampla
defesa   pela   Camara   Municipal  quando   da   apreciagao  das
contas   do   prefeito,   ap6§   parecer   previo   do   Tribunal   de
Contas,  encontra  harmonia  na jurisprudencia  desta  Siiprema
Corte.  Presentes  a  fumus  boni  iuri§  e  a  periculum  in  mora.
2`  Decisao  concessive  da  cautelar  referendada  pela  Turma"
(AC-MC  n° 2.08§-MG  -1a  Turma,  Rel.  Min.  Menezes  Direito,
j.  21/10/08,  DJe  18/12/08}.

Trilha  no  mesmo  sentido  a jurisprudencia
dessa E. Corte, consoante de infcre do seguinte julgado:

"ACAO  DECLARATORIA  DE  NULIDADE   DE  ATO  JURIDICO
-  Parecer  do  Tribunal  de  Contas  pela  rejeigao  de  contas  do
Prefeito  -  Defesa  realizada  somente  perante  a  Tribunal  de
Contas  -Decisao  da  Camara  Municipal  que  acolhe  parecer
sam    garantir    a    oportunidade    de    ampla    defesa    e    do
contradit6rio   -   Cerceamento   de   defe§a   na   Camara   que
!mplica     nulidade     do     Decreto     Legislativo     -     SentenSa
reformada  -   lnversao  dos  6nu8  sucumbenciais  -   Recurso
provido"  (Apelaeao  Civel  com  Revisao  n®  537.718-5/6-00,  6.
Camara    de    Direito    Ptlblico,    Rel.    Des.    Jo§e    Habice,    j,
2410T107''.

"ATO  ADMINISTRATIVO  -Anulagao.  1.  Dentre  as  garantia§

processuais  a  Constituigao  Federal  con8agra  a  plenitude  do
direito   de   defesa   ao   estabelecer   que   ao§   litigantes,   em
processo   judicial   ou   administrativo,   e   aos   acusados   em
geral  sao  assegurados  a  contradit6rio  e  ampla  defesa,  com
oS   meios  e  recursos  a   ela   inerentes   (art.   5°,   LV,   CF}.   2,
Decisao  da  Camara  Municipal  que  aprova  parecer  pr6vio  do
Tribunal  de  Contas  8em  assegurar  ao  ex-prefeito  direite  de
defesa.  Ofensa  ao  princ[pio  do  contradit6ria  a  ampla  defesa
que  implica  nulidade  do  Decreto  Legi8lativo  que  rejeitou  as
contas   da   Prefeitura    Municipal.    Precedente   do   Colendo
STF.  3.  Declara?ao  polo  Judiciario  de  regularidade  material
e   sub§tancial   das   mat6rias   objeto   do   parecer   pr6vjo   do
Tribunal   de   Contas.   Inadmissibilidade.   a   controle  judicial
§obre   os   atos   administrativos   e   controle   a   paste
legalidade  e  preservagao  de  direitos  lndivlduais,
reformada.    Recurso    provido,    em    parte"    {Apel
Revisao   n®  658.ZOO-5/5-00,   9a   Camara   de   Direit
Rel.  Des.  Dec}o  Notarangeli, j.  25/06/08).

AGRAVO DE INSTRUMENT0 N® coo.10273415-3 -JACAREI -VOTO N® 7.
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0   outro   requisite,   a   irreparabilidade   do
dano, tambem se mostra presents e se caracteriza peLa inelegibilidade do
agravante  para  as  pr6ximas elei€6es  tart,  1°,  I,  "g",  LC  n°  64/90j,  caso

subsistente   a   decreto   legislative   impugnado,   a   que   nao   poderd   sez.
afastado   em   sede   de   cogni¢ao   dermitiva   em   razao   da   demora   no

processamento da causa e da proximidade do termo final do prazo para o
registro de candidates.

For   essas   raz6es,   da-se   provimento   ao

AGRAV0 DE INSTRUMENTO N° 990.10.273415-3 -JACAREl -VOTO N. 7.132
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PODER   JUDICIARIO
SAO PAULO

Proc. n9 292.01.2010.006380-4
NQ Ordem 806/2010
1a Vara Civel de Jacaref

Requerente(s):
Requerido(s):

MARCO AURELIO DE SOUZA
FAZENDA MUNICIPAL

MARCO    AURELIO    DE    SOUZA,    ex-Prefeito    do

Municfpio    de    Jacarei,    ajuizou    a    presente    agao    em    face    da

MUNICIPALIDADE   DE   JACAREi,   visando   a   anulagao   do   Decreto

Legislativo  n° 299/2009,  que  rejeitou  as contas do  Poder Executivo do

ano de 2001.

Em sintese, afirma que era Prefeito Municipal no ano

de 2001  e que suas contas daquele ano foram  parcialmente rejeitadas

pelo   Tribunal   de   Contas,   tendo   em   vista   que,   em   tese,   o   Poder

Executivo nao teria investido majs de 25°/o da arrecadagao tributaria na

educagao.  Esclarece que em 2005  houve  urn primeiro julgamento  pela

Camara  de  Vereadores,  que,  seguindo  a  orientagao  do  Tribunal  de

Contas,   manteve  a   rejeigao.   Ocorre  que  em   razao  de  o  direito  de

defesa   do   autor   ter   sido   cerceado   na   oportunidade,    o   Decreto

Legislativo 255/2005 foi anulado pelo Poder Judiciario, em mandado de

seguranga impetrado pelo ora requerente.

A decisao judicial transitou  em julgado e determinou

que  fosse  dada  ao  autor a  oportunidade  de  se  defender.  A  Camara,
entao,   anulou   o   Decreto   Legislativo   n°  255/2005  em   28.10.2009   e

notificou o requerente para que oferecesse defesa.
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1a Vara Cfvel de )acarei

Ao   oferecer  sua   defesa,   pleiteou   a   produgao   de

prova  pericial,  que  nao foi  autorizada  pela  Camara.  Diz,  entao,  que  a

Camara  Municipal  esta  incorrendo  no  mesmo  erro  de  anteriormente,

vedando   ao   autor   a   produgao   de   provas   e,   por   consequencia,

cerceando seu direito de defesa.

Esclarece  tamb6m  que  nao  foi  formada  nenhuma

comissao   processante   e   que   a   rejeigao   das   contas   ocorreu   por

julgamento ficto, ja que a sessao em que seriam votadas as contas de
2001  foi esvaziada exatamente pela discordancia dos Vereadores com

o indeferimento do pedido de produeao de prova pericial.

Sustenta,  porem,  que o julgamento ficto por decurso

de prazo a inconstitucional e, alem disso, foi feito antes que decorresse

integralmente    o    prazo    previsto    no    Regimento    lnterno    da    Casa

Legislativa  (art.132,  11).  Ademais,  o  Presidente  da  Camara  nao  tinha

poderes para promulgar o Decreto  Legislativo,  usurpando competencia

do plenario.

Pede,   entao,   que   novamente   seja   reconhecido   o

cerceamento  de  defesa  e  a  inconstitucionalidade  do julgamento  ficto,

bern como o erro de procedimento relativo a nao formaeao da comissao

processante (art.  20,  VI  da  Lei  Organica  do  Municipio),  tudo  para o
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fim  de  reconhecer a  nulidade  do  Decreto  Legislativo  n° 299/2009,  que

rejeitou as contas de 2001  do Poder Executivo.

Pediu  tutela  antecipada,  para  suspender  os  efeitos

do  referido  decreto.  0  pedido  inicialmente foi  indeferido  (fl.  457),  mas

concedido em agravo de instrumento (fls. 485/486 e 586/592).

A     MUNICIPALIDADE     apresentou     contestagao,

aduzindo que a  CAMARA  MUNICIPAL  nao disponibilizou  documentos

necessarios  para  a  apresentagao  da  defesa  e  que,  apesar  disso,  o

requerente  teve  a   oportunidade  de   se   defender  e  que   o   Decreto

Legislativo  atacado  foi  exarado  depois  de  seguidos  todos  os  tramites

legais (fls. 531/536).

Houve feplica (fls.  554/561), decisao saneadora que

deferiu   o   ingresso   da   CAMARA   MUNICIPAL   como   assistente   da

requerida e determinou a ela que entregasse ao MUNIcipIO c6pias da

documentaeao    por    ele    solicitada,    abrindo-se    novo    prazo    para

contestagao (fl. 596).

A    CAMARA    apresentou    os    documentos    (fls.

644/885). Apesar de cientificada do fato de que as c6pias do processo

administrativo foram apresentadas e da instauraeao de inquerito policial

(fl. 904), a requerida nao aditou sua contestagao, como autorizado pela
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decisao  de fl. 596,  mas  nao teve  nenhum  prejuizo,  porque  nao foram

apresentados novos documentos.

E o relat6rio.

A agao e procedente.

Constituieao Federal, art. 5o:

LV    -    aos    litigantes,    em    processo    judicial    ou

administrativo,    e    aos    acusados    em    geral    sao    assegurados    o

contradit6rio   e   a   ampla   defesa,   com   os   meios   e   recursos   a   ela

inerentes.

Pois bern.

0  requerente  teve  suas  contas  de  2001  analisadas

pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo,  que  as  rejeitou.

Naquela instancia, o autor apresentou sua defesa, que foi rejeitada.

lnstaurou-se   em   seguida,    na   Camara   Municipal,

novo processo visando ao julgamento das contas da administragao do

requerente  no ano de 2001.  Rejeitadas as contas,  o decreto legislativo

foi  anulado  pelo  Poder  Judiciario,   por  cerceamento  de  defesa,  com

transito em julgado (fls. 308/313).
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Prosseguiu-se,  entao,  com  o  processo,  sobrevindo

parecer da assessoria juridica da Camara (fls. 319) e defesa escrita do
requerente   (fls. 355/371),   atraves   da   qual   pleiteou   a   formagao   de

comissao especial e a produgao de prova pericial.

As   Comiss6es   de   Constituigao   de   Justiga   e   de

Finangas   e   Ongamento   exararam   parecer   nao   fundamentado   pela

rejeigao  das  contas  (fl. 374),  depois  de  "reuniao"  que  foi  questionada

por  outros  membros  das  referidas  Comiss6es,  que  nao  teriam  sido

convocados (fls. 394/396).

Vieram, entao,  novas manifestag6es das Comiss6es

de   Constituigao   e   Justiga    e   de    Finaneas    e    Orgamento,    agora

fundamentando  sua  decisao  (fls.  397/398),  e  de  sete  vereadores  (fl.

403).

0 requerente, mais uma vez, insistiu na produgao da

prova  pericial  (fls.  412/416),  mas  parecer  da  Assessoria  Juridica  da

Camara   declarou   desnecessaria   a   produgao   daquela   prova   (fls.

417/420).

Em   sessao   ordinaria   datada   de   15.12.2009   (fls.

426/435),    diante   do   indeferimento   da    produgao   da    pericia   pelo

Presidente  da  casa  legislativa,  que  nao  acolheu  pedido  de  urn  dos
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Vereadores  para  que  a  questao  fosse  decidida  pelo  plenario,   sete

Vereadores abandonaram a sessao (fls. 433/435), ficando prejudicada

a apreciaeao das contas do autor.

Depois disso, fundando-se no decurso de prazo para

a apreciagao da questao e nos artigos 26, Ill e 28, V[l da Lei Organica

do Ivlunicipio, 31, §§ 1° e 2° da Constituicao Federal e 122, § 4°,131

e   132,   11   do   Regimento   lnterno,   expediu-se  o   Decreto   Legislativo

atacado,  que  recebeu  o  numero  299/2009  (fls.  437/439),  que  rejeitou

as contas da Prefeitura Municipal de Jacarei no ano 2001.

Ocorre,  pofem,  que  o  requerente,  em  sua  defesa

administrativa,  impugna  as contas elaboradas  pelo Tribunal  de Contas

e  que  serviram  como  fundamento  para  que  o  parecer  daquele  6rgao

fosse pela rejeigao das contas da Prefeitura em 2001.

Segundo  o  requerente,  os  t6cnicos  do  Tribunal  de

Contas  nao  levaram  em  consideragao  o  fato  de  que  algumas  das

despesas  da  area  de  educagao  contraidas  no  ano  2001   s6  foram

liquidadas  em  2002,  tendo ficado ao final  daquele  ano  como ``restos a

pagar". Ademais, afirma que esses restos a pagar de 2001  tambem nao
foram   considerados   para   a   apuragao   relativa   a   2002,   exatamente

porque eram referentes a 2001.
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Esclarece   que,    se   considerados   tais   "restos   a

pagar",  o  percentual  de  investimento  na  area  de  educagao  de  2001

superaria os 25% e, com isso, suas contas seriam aprovadas.

0  indeferimento  da  prova  pericial,  segundo  parecer

da Assessoria Juridica da Camara (fls. 417/420), e fundado no fato de

que a prova pericial seria "desnecess5ria", por ja ter sido produzida no
Tribunal de Contas.

Ocorre  que  sao  exatamente  as  contas  do  Tribunal

de   Contas   que  o   autor  esta   impugnando,   de   modo  que   negar  a

produgao  da  pericia  e  prestigiar as  contas  impugnadas,  sem  direito  a

contraprova,  revela  novo cerceamento de defesa,  impondo novamente

a nulidade do processo, dessa vez parcialmente, ja que parte dos atos

produzidos devem ser preservados.

E   depois  de   realizada   a   pericia,   o   laudo   pericial

devefa  ser analisado  por comissao especialmente formada  para  esse

fim  (Lei  Organica  do  Municipio,  art.  20,  §  2°),  que  emitira  parecer

fundamentado,  do qual o requerente podera se manifestar,  antes de a

questao ser levada ao plenario da Casa.

E  se  o  processo  e  parcialmente  nulo  em  razao  do

cerceamento   de   defesa,    nulo   6,   tambem,   o   Decreto   Legislativo

299/2009.
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Em    face    das    considerae6es    tecidas,    julga-se

PROCEDENTE    a    aeao,    para    anular    parcialmente    o    processo

administrativo,   a   partir   da   fl.    170,   inclusive   (Relat6rio   e   Voto   das

Comiss6es  1   e  2,  cuja  c6pia  se  encontra  a  fl.  374  destes  autos),

determinando-se  i)  a  produeao  da  prova  pericial  pleiteada  pelo  ora

requerente,     com     possibilidade     de    formulaeao     de     quesitos     e

acompanhamento  por  assistente  tecnico;  ii)  a  formaeao  de  comissao

especial  para  analisar a  referida  prova,  emitindo  parecer;  assim  como

das Comiss6es de Constituigao e Justiga e Finangas e Oreamento, que

analisarao    todas    as    provas    produzidas    de    acordo    com    suas

competencias  especificas;  e  iii)  a  intimaeao  do  ex-Prefeito  MARCO

AURELIO  para  que  se  manifeste  sobre  a  prova  e  sobre  o  parecer da

comissao especial, antes de colocado o processo em pauta.  Declara-se

nulo,  tambem,  o  Decreto  Legislativo  n° 299/2009.  Sucumbente,  arcara

a    requerida    com    os    honorarios    advocaticios    dos    patronos    do

requerente, fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Transitada   em   julgado   a   sentenga,   oficie-se   ao

Presidente   da   Camara   de  Vereadores,   dando-se-lhe   ciencia   desta

decisao, para cumprimento,

P.  R.  I-C.

Jacarei,16 de fevereiro de 2012.
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PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
Juiz de Direito


