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Agravante: C. R. S. B.
Advogado: Mauricio Oliveira Campos (OAB:0022263/BA)
Agravado: L. D. N. S. C. D. V.

Decisão:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Terceira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017111-45.2020.8.05.0000
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SOUTO BATISTA
Advogado(s): MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS (OAB:0022263/BA)
AGRAVADO: LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA CAMARA DE VEREADORES
Advogado(s):

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Souto Batista em face da Câmara Municipal de Livramento de 
Nossa Senhora, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Livramento de Nossa 
Senhora, que indeferiu o pedido cautelar incidental formulado pelo ora agravante, no sentido de sustar os efeitos do Decreto 
Legislativo nº 03/2013, que reprovou as contas referentes ao exercício de 2011 do recorrente, Prefeito Municipal à época, até o 
julgamento do feito principal.
Aduz o agravante, em síntese, que subsiste nulidade no ato de deliberação da Câmara Municipal sobre as contas do recorrente, 
referentes ao exercício de 2011, por não ter sido pessoalmente intimado para a sessão de julgamento, que a certidão expedida 
pelo recorrido, sobre a não localização do interessado, é ato unilateral e pautado em interesse exclusivamente político. Defende 
que não é crível a informação de que houve tentativa de ocultação do gestor, uma vez que recebeu a notifi cação apresentação 
de defesa acerca do parecer da Comissão de Finanças no mesmo endereço. Alega que não houve registro, no ato da sessão, 
da ausência do recorrente, nem tampouco nomeação de defensor, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Invoca a ju-
risprudência pátria, sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e requer, 
ao fi nal, a reforma da decisão recorrida, deferindo-se o pedido de liminar para sobrestar os efeitos do Decreto Legislativo nº 
03/2013 até o julgamento da lide principal.
Recurso próprio, tempestivo, realizado o preparo (ID 7913847).
É o Relatório.
Compulsando atentamente os autos, verifi co que não se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspen-
sivo ativo ao recurso.
Como gestor do Município, o agravante tem o dever constitucional de prestar contas à população e à Casa Legislativa, que 
realiza o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, reprovando-as ou aprovando-as, nos termos da 
Lei e da Constituição. Em atenção ao princípio da separação dos Poderes, é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do 
julgamento em questão, limitando-se a intervenção jurídica ao plano de validade do procedimento engendrado.
No caso dos autos, malgrado o agravante invoque a nulidade procedimental do julgamento das contas por ele prestadas, refe-
rentes ao exercício de 2011, sob o argumento da ausência de intimação pessoal para comparecimento à sessão de julgamento, 
nota-se que o exercício do contraditório e da ampla defesa lhe fora oportunizado tanto quando da emissão do Parecer pelo TCM 
como no ato da apreciação das contas pela Comissão de Finanças, ocasiões em que apresentou defesa.
Após a prolação do Parecer pela Comissão de Finanças, foi ordenada a notifi cação do processado, para conhecimento dos ter-
mos do Parecer, não tendo sido localizado em sua residência ou em seu endereço profi ssional, consoante certifi cado nos autos 
do Processo Administrativo (ID 966257 dos autos principais), o que culminou em publicação da intimação e do Parecer no Diário 
Ofi cial do Poder Legislativo, não havendo, ao menos em sede de cognição sumária, a nulidade invocada.
Salienta-se, por fi m, que a ação principal foi ajuizada em 2015, sem requerimento de tutela de urgência na ocasião, somente 
tendo sido formulado o pleito cautelar incidental em 2020, em decorrência do processo eleitoral que se avizinha. Ocorre que o 
simples obstáculo ao exercício da capacidade eleitoral passiva do agravante, em decorrência da reprovação das contas, não 
é bastante para o deferimento do efeito suspensivo ativo requisitado, sendo imprescindível que se demonstre de plano alguma 
ilegalidade no julgamento das contas para sobrestar os seus efeitos, não sendo este o caso dos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido, mantendo íntegra a decisão recorrida até o julgamento pelo 
Órgão Colegiado.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 30 dias.
Comunique-se ao Juízo singular o teor desta decisão.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para emissão de Parecer em 20 dias. Atribuo à presente força de ofício/
mandado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Salvador, 20 de julho de 2020.

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto
Relator


