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DESPACHO
 
 

 
 

Trata-se de agravo de instrumento, intentado em sede de ação ordinária,

esta, por sua vez, proposta pelo ora agravante, Francisco das Chagas Rego Damasceno, em face

 da Câmara Municipal de Barras e do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ora agravados. 

A demanda, no quanta basta por ora relatar, busca, em resumo, suspender

os efeitos de acórdãos do TCE, que rejeitaram as contas do agravante. 

Na decisão combatida, outrossim, o douto magistrado titular da 1ª Vara dos

Feitos da Fazenda Pública desta Comarca determinou a remessa dos autos à Comarca de

Barras, por ser ali, segundo entendeu, o juízo competente, para processar e julgar a referida

ação. 

Inconformado, alega o agravante, em resumo, que a decisão recorrida não

respeitara o art. 10, do Código de Processo Civil, eis que não fora intimado, a fim de, previamente

manifestar-se. Prossegue, reclamando que a decisão declarara, de ofício, incompetência

territorial, já aí inobservando a Súmula 33 do STJ. 

Afirma que na ação pretende a desconstituição, não apenas de decisão da

Câmara Municipal de Barras, mas, ainda, de decisões do Tribunal de Contas deste Estado, o que

atrairia a competência das Varas da Fazenda Pública desta capital, porquanto o referido órgão de

contas é representado pelo Estado do Piauí. 

Diz que desde o ano de 2016 tenta a desconstituição dos julgados em

questão e lembra que, na época do ajuizamento da ação, a liminar fora indeferida, sob o

fundamento de que deixara para ajuizá-la próximo ao período eleitoral daquele ano. Sustenta

que, em face disso, o motivo do indeferimento não mais persistiria, de uma vez que já 

transcorrem mais de quatro anos. 

Assevera que esse decurso de tempo, no momento, dever-lhe-ia ser

favorável, porém, embora tenha demonstrado ser pré-candidato, agora em 2020, o que entende

ser fato superveniente, solicitara o imediato julgamento da ação, mas não fora atendido. Diz que o

próprio magistrado prolator da decisão objurgada reconhecera a urgência da situação, ao deixar

de aplicar o artigo 10, do Código de Processo Civil, para determinar o envio dos autos à Comarca
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de Barras, com o intuito de imprimir celeridade ao feito. 

Enfim, defende a presença dos requisitos legais, a fim de reclamar a tutela

recursal antecipada, para se manter a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública desta

Comarca, suspendendo-se, em caráter cautelar, a decisão da Câmara Municipal de Barras, que

julgou as suas contas, relativas ao exercício de 2008, bem como a do TCE, pela qual foram

julgadas as pertinentes aos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 

É o quanto basta relatar, lembrando, doravante, que este recurso está sendo

intentado em regime de plantão, não sem frisar que, dadas as circunstâncias das quais ele se

acerca, sobretudo, a urgência alegada pelo agravante, até poderia ser o caso de se aceitá-lo

como proposto. Afinal, a Resolução nº 11/2010, deste Tribunal, determina, em seu artigo 2°, que

devem ser decididos em plantão judiciário os casos urgentes, sob pena de prejuízos graves ou

de difícil reparação, cuja apreciação deva ser realizada inadiavelmente no expediente

excepcional. 

Ocorre que, nem de longe, há como se vislumbrar neste caso a urgência da

qual se deve cogitar, para que se dê a atuação jurisdicional no expediente do plantão judiciário. É

que, como já se viu, a ação que originou este recurso remonta a 2016, e o que nele agora se

reputa como argumentos relevantes supervenientes são, na verdade, mera repetição daqueles

que fundamentaram o pedido de liminar denegado. 

Logo, não se enquadrando a pretensão recursal sob análise em quaisquer

das hipóteses passíveis de apreciação em plantão judiciário, limito-me a determinar, nos termos

do parágrafo único, do artigo 2°, da aludida Resolução nº 11/2010, a remessa dos autos à

Distribuição, para os devidos fins. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 
 

TERESINA-PI, 1 de outubro de 2020.
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