
 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Primeira Câmara Cível 

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031688-28.2020.8.05.0000
Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
Advogado(s): AYKEL BATISTA DE ANDRADE (OAB:0033607/BA)
AGRAVADO: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
Advogado(s): ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS (OAB:1022600A/BA)

DECISÃO

Vistos etc.

 

Trata-se de , interposto por , contraAgravo de Instrumento MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE
decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Salvador, que, nos autos
da Ação Anulatória, movida por  em face do MOACIR PIMENTA MONTENEGRO ESTADO DA

  e doBAHIA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA-TCE/BA, deferiu a tutela de
urgência requerida, nos seguintes termos:

 

 “(...) Ex positis, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, conferindo efeitos
infringentes à decisão de ID 75194064, e defiro o pedido de tutela de urgência, ex vi do art. 300 do
CPC/15, para anular os efeitos da Resolução n. 087/2017 (referente ao Convênio n. 067/2005 e ao
Processo TCE n. 002979/2008).”

Inicialmente, sustenta o agravante o interesse recursal do Município de São Félix do Coribe na
interposição do presente recurso, nos termos do art. 966 do CPC/15, considerando a sua condição de
terceiro prejudicado.
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 Alega que o objeto da ação anulatória originária consiste em apurar a legalidade da Tomada de Contas
Especial n° 002979/2008, na qual se apurou a irregularidade da execução do convênio n° 067/2005
firmado entre o Município de São Félix do Coribe e o Estado da Bahia. Nesse contexto, entende que resta
comprovada sua legitimidade recursal, considerando o fato de que o convênio fora firmado entre o ente
municipal e o Estado da Bahia e que eventuais reflexos da inadimplência do convênio recaem sobre o

 Município.  

 

No mérito, alega, em síntese, que: a) o agravado foi prefeito do Município de São Felix do Coribe entre os
 idos de 2000 a 2008, tendo nesse período o ente municipal celebrado o convênio n° 067/2005 com o

Estado da Bahia para a construção de duas quadras poliesportivas, arquibancada com três degraus,
 iluminação e alambrado, na localidade de Alagoinhas; b) A Municipalidade recebeu a quantia de R$

102,217,74 (cento e dois mil duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) para a execução do
 convênio, tendo o agravado deixado de executar de forma correta o referido objeto; c) Instaurada a

Tomada de Contas Especial no TCE-BA, aquela corte de contas procedeu ao rito desta modalidade de
fiscalização, procedendo a todas as notificações dentro do que dispõe o regimento; d) como o

  processamento da Tomada de Contas Especial n° 002979/2008 perante o TCE se deu em conformidade
com os princípios do contraditório e a ampla defesa, não é lícita a alegação de que o seu julgamento seria

 eivado de qualquer espécie de nulidade; e) a intimação do agravado ocorreu por via postal no endereço
constante no banco de dados da Receita Federal e, com a negativa da mesma, procedeu-se com a
intimação por edital, consoante disposição regimental; e) o patrono do agravado, também, recebeu
notificação, porquanto colacionada procuração; f) o agravado foi comunicado por técnicos do TCE sobre

 o julgamento da tomada de contas, via telefone, o que lhe permitiu apresentar recurso de apelação nos
autos do processo TCE/006912/2017, podendo exercer o seu direito de defesa. 

 

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória proferida e, no mérito, pelo
provimento do recurso. 

 

Examinados, passo a decidir.

 

Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua
admissibilidade.

 

 Inicialmente, cumpre ressalvar que tendo em vista que a ação anulatória originária envolve discussão
acerca da rejeição, pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, das contas públicas apresentadas pelo
ex-prefeito do Município de São Felix do Coribe, há que se reconhecer o interesse do referido Município
no resultado definitivo da lide, restando comprovada, portanto, a sua legitimidade recursal. 

  

 Ao tratar do recurso de Agravo de Instrumento, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.019,
faculta ao Relator atribuir efeito suspensivo ao mesmo:

 

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso
de aplicação do art. 932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 
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I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 

II – ordenará a intimação do agravo pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não
tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida
ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação
que entender necessária ao julgamento do recurso; 

III – determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o
caso de sua intervenção, par que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias." 

 

Para que seja possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o legislador estabeleceu que
devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,  do CPC de 2015:caput, 

 

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 

 

Dito isso, numa análise sumária dos autos, afere-se, ao menos   a existência dos requisitos legaisa priori,
para a concessão da suspensividade pretendida pela parte agravante.

 

 In , deseja o recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão  , que deferiu a tutela decasu a quo
 urgência pleiteada nos autos da Ação Anulatória, determinando a anulação dos efeitos da Resolução nº.

087/2017, Processo TCE nº. 002979/2008, que desaprovou as contas referentes ao Convênio nº.
 067/2005, quando o agravado era prefeito do Município de São Félix do Coribe.

 

A decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação originária sob o
 fundamento de que a inobservância da alteração de endereço do agravado nos autos do Processo TCE nº.

002979/2008, implica em nulidade da decisão proferida pela Corte de Contas, vez que não foi levada ao
conhecimento prévio do autor/agravado, ensejando o cerceamento ao seu direito de defesa. 

 

Pois bem. Em que pese a relevante narrativa constante da peça inicial, os documentos trazidos pelo
agravante militam em favor de sua tese, no sentido de inexistir, ao menos em sede de cognição
superficial, os vícios apontados que levaram à anulação dos efeitos da Resolução nº. 087/2017 (referente
ao Convênio nº. 067/2005 e ao )Processo TCE nº. 002979/2008 .

 

No que concerne à ausência de intimação prévia do agravado do julgamento que desaprovou as contas do
 ex-prefeito, referentes à gestão  dos recursos repassados através do Convênio nº 067/2005, percebe-se que

 em sua exordial o recorrido alega a nulidade no processo pelo fato de terceiro ter recebido o
correspondente aviso de recebimento (AR) (ID 70849245, dos autos principais).
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Nestes termos, conforme bem pontuado pelo , na primeira decisão prolatada que indeferiu a tutelaa quo
de urgência requerida (ID 75173985), a situação apontada não enseja nulidade processual, pois uma
terceira pessoa pode assinar o AR, desde que este tenha sido entregue no endereço correto.  

 

Na sequência, opostos embargos de declaração pelo recorrido (ID 75517861), o mesmo aduziu que a
desaprovação das consta pelo TCE não foi levado ao seu conhecimento, ante a falta da sua notificação
pessoal e do seu patrono, nos endereços corretos, após o julgamento, colacionando novos documentos aos
fólios principais (ID 7551764, ID 75517921, ID 75517893 e ID 75518097). Diante de tal contexto, o a

 acolheu os aclaratórios e concedeu a tutela de urgência requerida.quo

 

Ocorre que, muito embora existam indícios de que não fora observada pela Corte de Contas a alteração de
endereços do recorrido e do seu advogado, extrai-se do presente caderno processual que a decisão

  proferida nos autos do processo nº. 002979/2008 foi publicada no Diário Oficial do TCE,  bem como que
o agravado, tempestivamente, apresentou recurso de apelação sob nº 006912/2017 (ID 10996270), por
meio do seu patrono, devidamente constituído, objetivando a revisão do julgado para aprovar as contas
em sua totalidade, com a exclusão da multa que lhe fora aplicada, tendo o referido recurso sido julgado

  improvido e o respectivo acórdão transitado em julgado (ID 10996270).

 

Assim, revela-se, , descabida a nulidade dos efeitos da referida Resolução nº 087/2017 emitidaa priori
pelo Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista que ao contrário do quanto aduzido pelo recorrido na
exordial, o seu direito de defesa não restou suprimido, nem mesmo houve a perda do prazo para
interposição de recurso.

 

Como se vê, depreende-se dos documentos que lastrearam o presente agravo que houve interposição de
recurso de apelação contra a decisão que rejeitou as contas do recorrido, o que torna evidente o seu
conhecimento acerca do mencionado julgamento proferido pelo TCE e ausência de qualquer prejuízo à
sua defesa.

Dessa maneira, considerando que houve o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, no
procedimento em análise perante o TCE, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, capaz
de ensejar, nesse momento, a sua anulação.

 

Acerca da matéria, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCE. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RESPONSÁVEL. IRRELEVÂNCIA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que declarou a prescrição da pretensão de desconstituição de Acórdão de rejeição
de contas proferido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, pois, ainda que o Regimento Interno
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do TCE preveja a notificação pessoal do responsável como meio de comunicação acerca do teor das
decisões daquele Tribunal, é certo que o comparecimento espontâneo do interessado nos autos
supre a referida formalidade.

Nesse sentido, a juntada de procuração nos autos administrativos, constituindo causídico para o específico
fim de acompanhamento do processo em trâmite perante a Corte de Contas, possui aptidão para suprir
eventual nulidade do ato, servindo ainda como marco inaugural para a fluência dos prazos de recurso
administrativo e o consequente trânsito em julgado da decisão, o que faz inaugurar também o prazo
prescricional para a impugnação judicial, por representar inequívoco conhecimento acerca dos termos do
Acórdão. RECURSO IMPROVIDO.

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0356969-27.2012.8.05.0001,Relator(a): MOACYR
MONTENEGRO SOUTO,Publicado em: 26/02/2019 ) grifos nossos

 

Nesses termos, restando fragilizada a verossimilhança das arguições do agravado em sua peça inicial,
revela-se,  , a necessidade de suspensão da    , a fim de que sejam restabelecidos osa priori decisum a quo

   efeitos da Resolução n. 087/2017  emitida pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (referente ao
Convênio n. 067/2005 e ao Processo TCE n. 002979/2008), resguardando-se, por conseguinte, o interesse 
público.

 

Por derradeiro, importante esclarecer que a presente decisão é ato superficial e de caráter transitório,
podendo ser revista a qualquer tempo, após regular instrução do feito e desde que venham aos autos
elementos de convicção que autorizem nova decisão.

 

Sendo assim, e sem que esta decisão vincule o entendimento desta Relatora acerca do mérito recursal, e
não sendo descartada a possibilidade de se chegar à conclusão diversa, após minuciosa análise, o
deferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. 

 

Ante o exposto, CONCEDE-SE O EFEITO SUSPENSIVO rogado. 

 

Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau o conteúdo desta decisão, encaminhando-lhe cópia do seu
inteiro teor.

 

Sendo facultativa a requisição de informações ao digno Juiz de Direito prolator da decisão guerreada,
solicite-lhe a comunicação de eventuais fatos novos relacionados com o presente Recurso e que tenha
repercussão no seu desate.

 

Intime-se à parte agravada para responder no prazo legal, tudo consoante dispõe no art.1019, inc. II, do
CPC de 2015.

 

Publique-se. Intimem-se.
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Salvador/BA, 6 de novembro de 2020.

 Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar 

Relatora
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