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ADMINISTRATIVO  E
CONSTITUCIONAL –  Reexame
necessário  –  Mandado  de  segurança  –
Apreciação de contas de gestor municipal –
Parecer  prévio  do  TCE pela  aprovação  –
Contas  públicas  reprovadas  pela  Câmara
Legislativa – Inobservância do princípio do
contraditório e ampla defesa – Precedentes
do  Supremo  Tribunal  Federal –
Entendimento  do  STF  firmado  sob  a
sistemática  da  repercussão  geral  –  RE
729744/MG  – Provimento.

–  Parecer  técnico elaborado pelo  Tribunal
de  Contas  tem  natureza  meramente
opinativa,  competindo  exclusivamente  à
Câmara  de  Vereadores  o  julgamento  das
contas anuais do chefe do Poder Executivo
local, sendo incabível o julgamento ficto das
contas por decurso de prazo.  STF. Plenário.
RE  729744/MG,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,
julgado em 10/8/2016 (Info 834).
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–  A Câmara  Municipal  não  pode,  sem  a
prévia  instauração  de  processo
administrativo  específico,  no  bojo  do  qual
sejam  assegurados  o  direito  ao
contraditório e à ampla defesa,  rejeitar  as
contas do Município prestadas pelo Chefe
do Poder Executivo. 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao
reexame necessário, nos termos do voto do relator e de súmula de julgamento
de fl. retro.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 206/209, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da
Comarca  de  Guarabira  que,  nos  autos  do  mandado  de  segurança,  com
pedido de liminar, sob o nº 0003809-39.2006.815.0181, impetrado por MARIA
HAILÉIA ARAÚJO  TOSCANO em  face  de  ato  dito  ilegal  e  abusivo  do
Excelentíssimo  Senhor  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
GUARABIRA, concedeu  a  segurança  perseguida  pela  impetrante,
“declarando  nula  a  decisão  da  Câmara  Municipal  de  Guarabira/PB
questionada nos autos e, em consequência, considerou aprovadas, de forma
tácita, as contas da impetrante,  referente ao exercício fiscal  de 2003, com
base no parecer do TCE/PB”. 

Instada a opinar,  a douta Procuradoria de
Justiça lançou parecer, opinando pelo provimento parcial da remessa oficial,
apenas para decotar da sentença a declaração de aprovação das contas e
determinar nova apreciação observando-se a ampla defesa. (fls. 216/2018). 

É o relatório.

 V O T O.

Como é cediço, o mandado de segurança é
uma ação constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à
disposição de toda pessoa para a proteção de direito líquido e certo, lesado
ou ameaçado de lesão, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
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pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

Como  pressuposto  constitucional  para  a
impetração do mandado de segurança é exigido violação a direito líquido e
certo.

A  respeito  do  que  seja  direito  líquido  e
certo, veja-se o escólio do saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser  exercitado  no  momento  de  sua  impetração.  Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante; se sua extensão ainda não
estiver  delimitada;  se  seu  exercício  depender  de
situações  e  fatos  ainda  indeterminados,  não  rende
ensejo  à  segurança,  embora  possa  ser  defendido  por
outros meios judiciais1”. (grifei)

Para  que  seja  impetrado  mandado  de
segurança, faz-se necessário que haja prova pré-constituída nos autos, como
condição  essencial  à  verificação  da  pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com a  natureza  dessa  ação  constitucional  (art.  5,
LXIX, CF/882). Sobre o tema, ensina  HELY LOPES MEIRELLES:

“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza
do direito podem ser de todas as modalidades admitidas
em lei, desde que acompanhem a inicial. O que se exige é
prova pré-constituída das situações e fatos que embaçam
o direito invocado pelo impetrante”3.

No mesmo sentido o  MINISTRO CASTRO
MEIRA asseverou que: “o mandado de segurança é ação de rito especial em
que se exige do impetrante a comprovação de plano do direito líquido e certo
violado, não sendo admitida dilação probatória4”.

1 In Mandado de Segurança, 25ª ed., Ed. Malheiros, 2003, p. 36.
2 Art. 5º. LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou  habeas data,  quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e
“habeas data”, 3ª Edição ampliada e atualizada pela Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, São
PAULO, 1998, P. 15
4 REsp  1172088/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/10/2010,  DJe
21/10/2010
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No caso em análise,  a  ordem perseguida
funda-se,  em síntese,  que a Câmara Municipal  de Guarabira procedeu ao
julgamento das contas apresentadas, referentes ao exercício administrativo
de 2003, concluindo pela sua rejeição. Aduz, ainda, que suas contas foram
reaprovadas, mesmo o TCE tendo opinado pela aprovação; que as contas
foram  apreciadas  de  forma  extemporânea,  ou  seja,  após  o  prazo  de  60
(sessenta) dias previstos na lei Orgânica do Município de Guarabira, e violou
o direito da impetante ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Pois bem. O parecer prévio das contas pelo
TCE foi recebido em 20 de janeiro de 2006, estas vieram a ser julgadas em 06
de abril de 2006, o decurso de prazo para apreciação das contas pela Câmara
dos Vereadores, por si só, não consolida o parecer do TCE. 

Como  é  cediço,  o  STF  em  repercussão
geral,  afirma que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem
natureza meramente opinativa, sem caráter decisório. 

O  juiz  “a  quo”  não  poderia  aprovar
tacitamente as contas com base no parecer do TCE, pois para tal não possui
legitimidade, afrontando o entendimento sedimentado pelo STF.  Não existe
julgamento ficto das contas por demora no prazo da Câmara Municipal para
apreciá-las.

Portanto,  na análise das contas do Chefe
do  Poder  Executivo,  os  tribunais  de  contas  emitem  parecer  prévio,
consubstanciado em pronunciamento técnico, sem conteúdo deliberativo, com
o fim de subsidiar as atribuições fiscalizadoras do Poder Legislativo, que não
estar obrigado a se vincular à manifestação opinativa do órgão auxiliar. Veja-
se:

STF  -  Recurso  extraordinário  representativo  da
controvérsia. Câmara Municipal. Julgamento das contas
do  Prefeito.  Competência  exclusiva  da  Câmara
Municipal.  Repercussão  geral  reconhecida.  Tema  157.
Julgamento  do  mérito  (substituto  do  RE  597.362).
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.  Eleitoral.  Afastamento  apenas  da
inelegibilidade  do  Prefeito.  Possibilidade  de
responsabilização  na  via  civil,  criminal  ou
administrativa.  6.  Recurso  extraordinário  não provido.
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CF/88, art. 31, § 2º. Lei Complementar 64/1990, art. 1º,
I, «g». CF/88, art. 102, III e § 3º. Lei 8.038/1990, art. 26.
CPC, art. 543-A. CPC/2015, art. 976, e ss. CPC/2015,
art. 1.035. CPC/2015, art. 1.039. CPC/2015, art. 1.040..
 Tema  157  -  Competência  exclusiva  da  Câmara
Municipal  para  o  julgamento  das  contas  de  Prefeito.
Tese fixada: O parecer técnico elaborado pelo Tribunal
de  Contas  tem  natureza  meramente  opinativa,
competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o
julgamento  das  contas  anuais  do  Chefe  do  Poder
Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das
contas por decurso de prazo. (STF - (Pleno) - Rec. Ext.
729744  -  MG  -  Rel.:  Min.  Gilmar  Mendes  -  J.  em
17/08/2016 - DJ 22/08/2017)(grifei).

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não é cabível a aprovação tácita das contas
do exercício  de 2003,  feita  pelo  juiz  de  base,  por  decurso de prazo para
apreciação das contas pela Câmara dos Vereadores.

A Constituição da República, em seu artigo
5º, inciso LV, o direito à ampla defesa e ao contraditório a todos os cidadãos,
inclusive no âmbito  administrativo.  Processo administrativo instaurado pela
Câmara de Municipal para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo
Municipal deve se pautar pelos princípios da ampla defesa e do contraditório,
sob pena de violação à garantia constitucional do devido processo legal. 

No  caso  em  comento,  certo  é  que  a
autoridade impetrada violou o direito constitucional ao devido processo legal,
ao não oportunizar prazo razoável para defesa da impetrante.  Diante disso,
era necessário que a Câmara Municipal tivesse oportunizado a impetrante o
direito ao contraditório e a ampla defesa, com fixação razoável de prazo para
apresentação de suas alegações.

Por  tais  razões,  dou provimento ao
reexame necessário, para determinar nova apreciação das contas referente
ao exercício fiscal de 2003, observando-se à ampla defesa e o contraditório. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa,10 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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