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Processo nº 5572/2020 (Processo n.º 3218/2011 de Prestação de Contas Anual do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco)
Natureza: Requerimento (Direito de Petição)
Exercício Financeiro: 2010
Responsável: Francisco de Alexandrino de Abreu Neto
Relator: Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira

MEDIDA CAUTELAR Nº 010/2020 GAB/CONSJWLO

RELATÓRIO
Cuida-se de pedido de reconhecimento de nulidade processual, com concessão de cautelar, baseado no artigo 5º, em seu inciso LV, requerido a essa
Corte de Contas pelo Senhor Francisco de Alexandrino de Abreu Neto, ex-diretor do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco, por meio de seu patrono,
Senhor Mateus Araújo Soares, referente a vício processual na publicação tanto da pauta de julgamento da sessão plenária, em que os autos foram
deliberados, como do acordão (PL-TCE n.º1111/2015) resultante da Prestação de Contas Anual de Gestão da FES - Hospital Regional Alarico Nunes
Pacheco, in casu, processo n.º 3218/2011, exercício financeiro de 2010.
2. Vale salientar que este egrégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão julgou irregulares às contas do requerente no supracitado acordão, tendo
sido publicada a decisão colegiada em 18 de abril de 2016.
3. No entanto, o requerente traz à tona a falta do registro na publicação do referido acordão do nome do advogado da parte gestora nos autos, bem como
na pauta de julgamento, o que caracteriza cerceamento no exercício do direito de ampla defesa da parte autora, além de impossibilitar também o direito
do contraditório pelo instrumento legal da sustentação oral de acordo com a Lei Orgânica deste Tribunal. In verbis:
Isso porque a publicação do Acórdão do TCE-MA não consta o nome e registro da OAB do advogado devidamente habilitado nos autos, razão pela qual
é manifesta a nulidade da decisão da Corte de Contas. Ademais, também não foi publicada a pauta de julgamento em nome do causídico, de forma que a
este não foi oportunizada a chance de realizar sustentação oral.
4. Nesse sentido, o causídico por meio do direito constitucional de petição que lhe é garantido constitucionalmente, requer o reconhecimento da nulidade
do acordão PL – TCE n.º 1111/2015, através de decisão monocrática desta relatoria com efeito suspensivo, referenciando o poder geral de cautela desta
Corte de Contas, haja vista a presença dos requisitos cumulativos do fumus bonis iuris e do periculum in mora face à lesão ao direito político do ora
jurisdicionado em concorrer às eleições do ano corrente. Ademais, no mérito pede “a anulação do julgamento do Recurso de Reconsideração do processo
3212-2011”, apoiando-se no princípio da autotutela e no direito ao contraditório e da ampla defesa; e por fim, “a regular intimação da parte Requerente
através dos procuradores que subscrevem esta peça para uma nova sessão de julgamento”.
5. É o relatório.
6. Passa-se a decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
7. Em primeiro lance, faz-se necessário se destacar as razões do uso de medida cautelar pelos Tribunais de Contas.
8. O poder geral de cautela dos Tribunais de Contas funda-se pela inteligência dos artigos. 70 e 71 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Convém salientar o julgamento emblemático do Mandado se Segurança nº 24.510-7/DF (Rel. ministra Ellen Gracie, DJ, 19/3/2004) pelo Supremo
Tribunal Federal. Esse poder fortalece os Tribunais de Contas para desenvolver o seu mister institucional de controle preventivo e/ou repressivo da
Administração Pública, especialmente quanto ao cumprimento de sua obrigação de cuidado com os gastos público com o fim de preservação do erário,
bem como do patrimônio público, à luz da efetividade dos princípios constitucionais/administrativos basilares, e garantidores para uma administração
eficiente da coisa pública.
9. Nesse passo, o instituto da medida cautelar está presente no rol de competências estabelecido no art. 1º da Lei Estadual nº 8.258/2005 deste Tribunal
de Contas, precisamente em seu inciso XXXI, sendo reafirmado tal procedimento administrativo no dispositivo normativo abaixo descrito:
Art. 75. O Pleno do Tribunal ou o relator, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ou de risco de ineficácia da
decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras
providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada.
10. Frisa-se que a concessão de tal medida de urgência poderá ocorrer de ofício ou mediante provocação, como ou sem a oitiva da parte conforme o art.
75 da referida Lei. Ademais, faz-se necessário o convencimento do(s) julgador (es) de que, no caso concreto, estão preenchidos os seguintes requisitos
cumulativos do periculum in mora - situação de perigo em que a demora na decisão poderá causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico
que o Estado deve proteger; e do fumus boni iuris - aparência de caber a quem pleiteia a medida o direito alegado.
11. Ipso facto, reconheço pelo poder geral de cautela que me é conferido por esta Corte à luz da normatividade constitucional, a nulidade do acordão PL
– TCE n.º 1111/2015, devido ao manifesto vício processual, relativo aos erros na publicação tanto da pauta de julgamento da sessão plenária relativa à
deliberação do processo n.º 3218/2011 de Prestação de Contas Anual de Gestão do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco como do acordão
supracitado, devido à falta do nome do patrono da parte requerente; o que tornam os atos processuais inválidos, ou seja, nulos. Por conseguinte, fere
sistematicamente, a garantia do exercício do direito de ampla defesa e do contraditório.
12. Nesse passo, claramente denota-se dos autos, in casu, o cerceamento da ampla defesa, conforme expõe os dispositivos normativos elencados abaixo
em grau hierárquico de fontes do Direito:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;” (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil).
“Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido” (artigo 239 da Lei n.º 13105/2015).
“Em todos os processos submetidos ao Tribunal de Contas, será assegurada ao responsável ou interessado ampla defesa, na forma deste Regimento e da
Constituição Federal”. (artigo 281 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão).
13. Nessa esteira, se reafirma os precedentes desta Corte de Contas, a partir das mais recentes decisões emanadas dos processos nºs. 221/2020 e
5349/2020, já citados pelo patrono da parte requerente, em busca de se assegurar a concretização de seu direito constitucional à ampla defesa, pari passu
à restauração da validade dos atos processuais nulos, com vistas a se estancar, em última ratio, os possíveis danos ao exercício de seus direitos políticos;
em decorrência de erro na publicidade dos atos processuais impugnados aqui, entendendo pelo deferimento da tutela cautelar, uma vez presentes os
requisitos cumulativos da fumaça do bom direito e do perigo na demora.
DECISÃO
14. Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos jurídico-constitucionais exarados; e, ainda, estando demonstrados os requisitos cumulativos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, CONCEDO a cautelar, inaudita altera pars, requerida de acordo com o inteiro teor do artigo 75 da LOTCE/MA, nos
seguintes termos:
a) conhecer o pleito, in casu, com base no direito de petição garantido no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da vigente Constituição da República
Federativa do Brasil e no artigo 1º da Lei n.º 8.258/2005 (LOTCE/MA);
b) declarar a nulidade de todos os atos processuais do processo n.º 3218/2011, a partir da publicação da pauta de julgamento em 13 de novembro de 2015
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da sessão plenária de 18 de novembro de 2015 que resultou na prolação do Acordão PL – TCE/MA n.º 1111/2015; e por conseguinte, a nulidade do
referido acordão, em decorrência de erro por falta do nome do(s) advogado(s) da parte requerente na publicação dos atos processuais, ora impugnados;
b.1) determinar que seja designada nova data de julgamento com a devida intimação das partes interessadas por meio de seus advogados, e procuradores;
É como Decido
Publique-se e Cumpra-se
Gabinete do Conselheiro Joaquim Washington Luiz De Oliveira, em São Luís, 08 de Outubro de 2020.

Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira
Relator
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