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poder judiciário  
tribunal de justiça do estado do piauí 
GABINETE DO Desembargador EDVALDO PEREIRA DE MOURA

 
PROCESSO Nº: 0756733-69.2020.8.18.0000 
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 
ASSUNTO(S): [Prestação de Contas, Prestação de Contas, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo] 
AGRAVANTE: JOAQUIM ARISTEU FIGUEIREDO DA FONSECA 
 
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURRAIS - CAMARA MUNICIPAL 
 

DECISÃO MONOCRÁTICA
 

Cuida-se de pedido de reconsideração, feito pela Câmara Municipal de Vereadores de Currais, Piauí, em agravo de

instrumento interposto por Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca, contra decisão proferida nos autos do processo de

n. 0800379-03.2020.8.18.0042. A ação originária foi proposta pelo agravante, com o objetivo de desconstituir atos

administrativos que julgaram irregulares suas contas de gestor.

Em razão da liminar negada na primeira instância, o presente recurso foi interposto e, o desembargador plantonista

entendeu por bem conceder efeito de antecipação de tutela recursal para que fossem suspensos todos os efeitos

decorrentes das decisões da agravada, ora requerente, no que tange às prestações de contas dos exercícios financeiros

de 2009 a 2012, com a consequente exclusão da lista de inelegíveis publicadas pelo Tribunal de Contas do Estado (ID

n. 2403784).

Porém, segundo a petição atravessada pela Câmara Municipal, tal decisão merece ser reconsiderada porque I) os

procedimentos para aprovação das contas de 2009, 2011 e 2012 seguiram todos os ditames do devido processo legal: o

autor e advogado foram devidamente notificados para a apresentação de defesa escrita e sessão de julgamento; II) as

contas de 2010 foram aprovadas pela Câmara Municipal; III) que as questões levantadas são interna corporis, 

insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; IV) que

não há de ser declarada irregularidade quando o ato atinge sua finalidade e não causa prejuízo; V) há parecer prévio da

comissão de fiscalização e controle, finanças e tributação e decreto de reprovação das contas nos exercícios de 2009,

2011 e 2012. Por fim, requereu a reconsideração da decisão monocrática para manter a decisão do juízo a quo (ID n.

2446393).

Juntou documentos (ID n. 2446395).

Brevemente relatado.        

Passo a decidir.

Como relatado, o agravado, ora requerente, pugna pela reconsideração da decisão proferida em plantão judiciário.

Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos”. Presentes

os pressupostos legais do art. 995, parágrafo único, do mesmo CPC, poderá o relator “atribuir efeito suspensivo ao

recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, I, CPC). São

pressupostos para a medida liminar: a “probabilidade de provimento do recurso”; e o “risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação”.

In casu, vê-se que a agravante requereu que fosse atribuído efeito de antecipação de tutela recursal para conceder a

liminar requerida na ação originária, negada pelo juízo a quo. E o desembargador plantonista concedeu o efeito

pretendido.

Em juízo de cognição sumária, no entanto, entendo não haver elementos aptos a justificar a manutenção da
referida decisão, especialmente pela falta de probabilidade de provimento do recurso.
Isso porque vislumbro haver razão à parte requerente e ao magistrado de primeira instância.

A documentação juntada e devidamente especificada pela parte agravada demonstra que o autor foi cientificado dos

processos de julgamento de contas, apresentou defesa, participou das sessões, não havendo, de fato, ato concreto que

justificasse a nulidade de procedimentos que, destaque-se, foram concluídos há vários anos.

Por isso, a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, muito bem fundamentada, por sinal, bem como os

fatos trazidos na petição de reconsideração, são suficientes para se concluir, por ora, a não probabilidade de provimento

do recurso.

Ademais, a matéria em questão é complexa e a instrução devida do feito antes de uma decisão que determine a
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suspensão de três decisões da Câmara Municipal, é imprescindível e se adequa à cautela necessária em juízo de

cognição sumária. E o recurso de agravo de instrumento, basicamente, reitera os termos da petição inicial, sem

impugnação dos capítulos da decisão atacada.

Por fim, é importante destacar, também, que a decisão liminar concedida em plantão, desconstitui julgamento por órgão

colegiado, no âmbito do Poder Legislativo. Neste ponto, cumpre-se asseverar a necessidade de respeito ao princípio da

Separação dos Poderes e da excepcionalidade da intervenção do Judiciário no mérito administrativo. No mesmo sentido

da decisão impugnada, vem sendo o meu entendimento em outros casos similares, especialmente quando se trata de

julgamento concluído pela Câmara Municipal.

Importante destacar, ainda, que a lista publicada pelo TCE não trouxe “candidatos inelegíveis”, mas uma relação de

gestores que apresentaram irregularidades em suas contas. E, por fim, também é importante esclarecer que determinar

que o TCE cumpra ordem judicial em processo que sequer figura como parte, indica a tomada de decisão para um

caminho de teratologia.

Destarte, pelo menos neste exame prévio, sem adentrar na cognição exauriente que se dará ao final, por ficar afastada

a probabilidade de sucesso do presente agravo, entendo por bem RECONSIDERAR a decisão de ID n. 2403784,

mantendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID n. 2396670, p. 3/11).

Comunique-se ao juízo agravado, com cópia da decisão.

Intimem-se as partes.
 
 
 
 

 Teresina-PI, 7 de outubro de 2020.
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