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Em 08/03/2022

Decisão              

Tendo em vista os novos documentos apresentados no i. 419, RECONSIDERO A DECISÃO DE I.
395, restando prejudicados os embargos de declaração de i. 413, nos seguintes termos:

Formula a parte autora pedido de tutela antecipada de urgência, a ser apreciado em sede liminar
(art. 7º da Lei n.º 12.016/2009), consistente na suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.º
008/2021.

Aduz que estão presentes os requisitos legais,  pois  a  votação do referido  ato  legislativo  que
culminou na reprovação das contas do impetrante, ex-prefeito municipal, não teria observado os
princípios basilares do devido processo legal, ou seja, o contraditório e ampla defesa, haja vista
que não lhe foi outorgada oportunidade de manifestar-se no curso do processo legislativo.

Analisando  os  argumentos  e  provas  já  produzidas  pela  parte  autora,  em  sede  de  cognição
sumária,  verifico que  estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de
urgência, como se passa a fundamentar.

No caso, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito afirmado (art.  300 do CPC)
lastreado em fundamento relevante (art. 7º, §1º da Lei n.º 12.016/2009), uma vez que da prova
produzida denota-se indícios robustos de que a votação do projeto de decreto legislativo não foi
antecedida da oportunidade de apresentação de defesa pelo impetrado, conforme se infere das
discussões registradas na ata de i. 419.

Conquanto não haja regra no Regimento Interno (i. 249) e na Lei Orgânica do Município de Macaé
(i. 109) que preveja o direito de defesa do Chefe do Executivo na apreciação de suas contas pela
Câmara  Municipal,  esse  emana  diretamente  da  Constituição  da  República  (art.  5º,  LV),  em
especial  tendo  em  conta  as  graves  consequências  da  rejeição  das  contas,  nesse  relevante
julgamento político que,  ainda que assim qualificado,  não prescinde da estrita  observância do
devido processo legal.

Nesse sentido há precedente da suprema corte brasileira:
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PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO DE DEFESA (INC.  LV DO ART.  5º  DA CF).  Sendo o
julgamento  das  contas  do  recorrente,  como  ex-Chefe  do  Executivo  Municipal,  realizado  pela
Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de
Contas,  que  poderá  deixar  de  prevalecer  por  decisão  de  dois  terços  dos  membros  da  Casa
Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida que, no presente caso, em que o
parecer  foi  pela  rejeição  das  contas,  não  poderia  ele,  em face  da  norma  constitucional  sob
referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de
opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com
vista a sua almejada reversão. Recurso conhecido e provido. (RE 261885, Relator(a): Min. ILMAR
GALVÃO, Primeira Turma,
julgado em 05/12/2000, DJ 16-03-2001 PP-00102 EMENT VOL-02023- 05 PP-00996)

Ademais, restou caracterizado que do ato impugnado poderá resultar a ineficácia da medida, caso
seja ao final deferida (art. 7º, §1º da Lei n.º 12.016/2009), uma vez demonstrado pelo impetrante,
por meio do arcabouço probatório que aparelha a petição inicial, os graves e imediatos efeitos que
a decisão lhe imporá.

Verifico, outrossim, que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do
CPC), uma vez que na hipótese de sua cassação as partes poderão retornar ao estado anterior
mediante restabelecimento dos efeitos do Decreto Legislativo.

Por fim, a medida liminar pleiteada não encontra óbice nas restrições contidas no artigo 7º, §2º da
Lei n.º 12.016/2009.

Por  outro  lado  julgo  que,  no  presente  caso  é dispensável  a  prestação  de  caução,  fiança  ou
depósito, tendo em vista que da concessão da medida liminar não há risco de que resulte em
prejuízo à impetrada.

Pelo exposto, nos termos do artigo 7º, §1º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO [EM PARTE] AO(S)
IMPETRANTE(S)  TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para  DETERMINAR a  SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO Decreto Legislativo n.º 008/2021.

Cumpra-se, no mais, os itens 1 a 4 de i. 395, mantidos por essa decisão.

Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se.  

Macaé, 15/03/2022.

Josue de Matos Ferreira - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Josue de Matos Ferreira

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4LT5.G4IS.GR1H.DNA3
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ

110                                                                        JOSUEMATOS                                                                                     




		2022-03-15T21:40:03-0300
	TJ-RJ




