MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE SUBPROCURADOR PATRICK MESQUITA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

TRÂMITE PREFERENCIAL.
URGÊNCIA PREVISTA NO ART. 42, VIII,1 DO
REGIMENTO INTERNO.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, vem,
através do Subprocurador de Contas que esta subscreve, no desempenho de sua missão
institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e a guarda da lei, nos termos
delineados no art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 9/1992, com redação dada
pela Lei Complementar nº 85/2013) e com fulcro nos artigos 130 da Constituição Federal e
41 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, oferecer a seguinte

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
em face da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará, a ser representada
pelo seu insigne Secretário, o Sr. Vitor Manuel Jesus Mateus, pelos fundamentos de fato e
de direito que se passa a expor.

1

Art. 42. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os documentos e
processos referentes a: VIII - representações que possam resultar dano ao erário estadual ou
irregularidade grave;
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I.

DOS FATOS.
Em rotina de fiscalização, atividade inerente aos seus misteres constitucionais,

o Ministério Público de Contas do Estado do Pará instaurou Procedimento Administrativo
Preliminar de número 2015/0154-5 com o fito de colher subsídios e elementos de
convencimento acerca de fato com grande destaque no noticiário local2: o não funcionamento
da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), anexa ao
Hospital Regional de Tucuruí.
A constatação é fruto de inspeção realizada em conjunto pelo Ministério
Público Federal e o Ministério Público do Estado e faz parte de mais uma das ações tomadas
no bojo do Inquérito Civil Público (ICP) 1.23.001.000038/2010-01, cuja presidência é da
responsabilidade da Procuradoria da República no Município de Tucuruí.
Requisitadas informações à SESPA, esta respondeu que o Estado do Pará
dispendeu R$5.086.682,95 para construção da UNACON, bem como R$3.685.891,97 a título
de compra dos equipamentos médicos necessários para o atendimento da população.
Ademais, a SESPA afirmou que as obras estão prontas desde 28/02/2013,
olvidando, no entanto, de trazer razões que justifiquem o porquê do nosocômio não estar em
funcionamento até a presente data. Também não foram trazidas informações acerca do
planejamento financeiro da obra e sua inserção no PPA.
Por sua vez, o Ministério Público Federal encaminhou vasta documentação
referente ao ICP, onde é possível descortinar todo o histórico da UNACON Tucuruí.
Aduz, o Parquet federal, que a criação da UNACON Tucuruí foi fruto de
protocolo de mútua cooperação entre o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer
(INCA), a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA), a Secretaria Municipal de Saúde
de Tucuruí e o Hospital Regional de Tucuruí (HRT), onde restou estabelecida
responsabilidade e ações de cada para o sucesso da empreitada.

2

http://mobi.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-350067-mpf-constata-abandono-de-hospital-emtucurui.html
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À SESPA coube, em síntese, realizar a ampliação das instalações físicas do
HRT para o recebimento do CACON, bem como o fornecimento de mão de obra e materiais
necessários para sua adequada ativação.
Para a realização das obras, a SESPA firmou o convenio 877/2006 com o
Ministério da Saúde em, que teria como função obter apoio financeiro para a construção da
UNACON.
A despeito da subscrição do convênio em 2006, a SESPA apenas logrou êxito
em cumprir as formalidades imperativas da avença já nos idos de 2010, culminando em atraso
de 4 anos para que a União pudesse repassar a primeira parcela de um milhão de reais
combinada.
O atraso em 4 anos se deveu em sua maior parte pela incapacidade da SESPA
em comprovar que detinha título jurídico legítimo que referendasse as obras no local.
Realizada a licitação, o contrato fora firmado em 10/08/2011 com as obras
entregues em 28/02/2013, isto é, passando por 3 exercícios financeiros (2011, 2012 e 2013).
A despeito da conclusão das obras no começo de 2013, o que se verificou a
partir da inspeção in loco realizada pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do
Estado é a completa e total paralisia da UNACON.
Com efeito, o relatório de inspeção acostado às fls. 468 do ICP é eloquente.
O prédio está perfeitamente concluído. Equipamentos caríssimos instalados (inclusive
reatores nucleares). Salas e macas à disposição para atender ao público. Tudo, no entanto,
jogado às moscas e sem qualquer serventia prática.
Um monumento hospitalar que poderia estar curando pessoas
caminhando para a rápida deterioração e depreciação.
Eis os fatos, expostos em aligeirada síntese.
Passemos ao cotejo jurídico.
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II.

DO DIREITO.

A. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA.
O

consagrado

direito à

petição,

de

salvaguarda

constitucional,

é

instrumentalizado nos Tribunais de Contas através do manejo de representações e
denúncias. Visam ambos os institutos a um fim único: levar ao Tribunal de Contas o
conhecimento de ato administrativo reputado ilegal, ilegítimo, ou antieconômico, clamando
pela atuação da Corte na sua devida apuração e correição.
O que difere, fundamentalmente, a denúncia da representação, é a qualidade
do sujeito ativo, posto serem as denúncias disponíveis a qualquer um do povo, ao passo que
as

representações

possuem

rol

de

legitimados

ativos

taxativamente

expressos,

correspondentes a determinadas autoridades públicas com atribuição e dever de zelar pelo
bom desempenho do controle externo.
No âmbito do Tribunal de Contas do Pará não é diferente.
Denúncia e representação são tratadas na mesma sessão da Lei Orgânica, e
sua regulação básica se extrai a partir dos art. 39 a 42 da LOTCE/PA.
Ei-los:
“Denúncias e Representações
Art. 39. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte
legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas do Estado.
Art. 40. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se
a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em
linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua
qualificação e endereço, e estar acompanhada de prova ou indício concernente
ao fato denunciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade.
Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do Tribunal de
Contas ou ao Conselheiro Relator, conforme o caso:
I - pelos titulares dos controles internos dos órgãos públicos, sob pena de serem
considerados responsáveis solidários;
II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou Municipal;
III - pelas equipes de inspeção ou de auditoria;
IV - pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal.
Art. 42. A fim de preservar direitos e garantias individuais, o Tribunal de Contas
dará tratamento sigiloso às denúncias e representações, até decisão definitiva
sobre a matéria.
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Parágrafo único. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo em caso de
comprovada má-fé.”

Por sua vez, o Regimento Interno esmiúça o procedimento das
representações e denúncias do art. 226 ao artigo 234, deixando assente no art. 230 que
“Julgada procedente a denúncia e depois de esgotado o prazo para eventual recurso, a
autoridade pública competente será notificada para as providências corretivas e/ou
punitivas cabíveis.”
Embora o artigo 230 só se refira às denúncias julgadas procedentes, sua
aplicabilidade abrange também as representações, de acordo com a norma extensiva prevista
no art. 234 “Aplicam-se às representações, no que couber, os dispositivos constantes dos
arts. 227 a 233.”
Ora, não se pode haver dúvidas do cabimento da presente representação, já
que a conduta administrativa impugnada diz respeito à matéria inequivocamente da jurisdição
da Corte de Contas (serviço público estadual, contratos administrativos estaduais e
orçamentação).
De outra banda, o autor da representação é o próprio Ministério Público de
Contas, a quem a Constituição Federal atribuiu a missão de zelar pela ordem jurídica no
âmbito dos Tribunais de Contas, e que é, evidentemente, autoridade pública estadual nos
exatos termos no inciso II, do art. 41 da Lei orgânica do TCE.
Aliás, a legitimidade e o protagonismo do Ministério Público de Contas
no oferecimento de representações é ilação que se extrai da própria lógica do sistema
dos Tribunais de Contas.
O que se pretende, portanto, por meio desta representação, é provocar a exata
conduta administrativa, de modo que a prestação do relevantíssimo serviço público de saúde
seja prestado da melhor maneira possível, de modo a não recair em ineficiências
injustificáveis ou prejuízos descabidos.
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B. DAS PREMISSAS DA RESPONSABILIDADE FISCAL NA GERAÇÃO DE
DESPESAS.
Logo o que chama atenção no presente caso é a evidenciação da falta de
planejamento estatal no cuidado com a coisa pública, em especial em matéria tão sensível à
concretização dos direitos fundamentais: o direito à saúde e à vida.
O que se deve ter em mente é que unidade destinada ao tratamento de
pessoas com doença gravíssima, e que abrangeria toda uma região estratégica do Estado do
Pará, permanece desatendida pela incúria estatal em tirar do papel projetos e planos há muito
subscritos e idealizados.
Foquemos nosso olhar, por ora, a um simples fato empiricamente aferível e
reconhecido como incontroverso pela própria Secretaria de Estado de Saúde Pública: temse uma UNACON pronta desde fevereiro de 2013, devidamente equipada e aparelhada,
e que até a presente data não está em funcionamento.
Dessas ilações, cabe trazer à fiveleta uma série de dispositivos constitucionais
e legais que merecem uma imersão mais aprofundada para o deslinde da questão.
Primeiramente, traz-se à colação um par de dispositivos constitucionais
fundamentais, reconhecendo a boa lição de propedêutica jurídica de que toda análise jurídica
deve começar pela Constituição.
Veja-se o que dispõe os art. 165, I, §1º, posto em interpretação conjunta com
o §1º do 167 da Constituição Federal (são nossos os grifos):
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
(...)
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
Art. 167.§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

O prestígio que o Plano Plurianual logrou obter junto à Constituição de 1988
reflete a especial preocupação que o constituinte teve com o planejamento estatal, vinculante
para o Poder Público, e indicativo para a iniciativa privada.
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Trata-se de reconhecimento de que sem planejar, a atividade estatal tende a
improvisos que muito possivelmente não alcançarão obter o melhor desenlace do interesse
público.
Sobre a importância do planejamento estatal, Gilberto Bercovici3:
O planejamento coordena, racionaliza e dá uma unidade de fins à atuação do Estado,
diferenciando-se de uma intervenção conjuntural ou casuística. O plano é a expressão
da política geral do Estado. É mais do que um programa, é um ato de direção política,
pois determina a vontade estatal por meio de um conjunto de medidas coordenadas,
não podendo limitar-se à mera enumeração de reivindicações. E por ser expressão desta
vontade estatal, o plano deve estar de acordo com a ideologia constitucional adotada.

Pois bem.
A Lei Maior é clara em dispor que nenhum investimento público que ultrapasse
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem lei que o inclua no Plano Plurianual. Por sua
vez, no plano plurianual hão de estar previstas não apenas as despesas de capital, mas
também as despesas que venham a decorrer da despesas de capital.
Sob o título “despesas que decorram das despesas de capital”, a doutrina é
unânime em se referir justamente às despesas correntes derivadas das despesas de capital4,
como, a título de exemplo, àquelas necessárias para a manutenção de um hospital recém
construído. Isto é, o custeio que advirá do investimento.
Assim, se a construção de um hospital é uma despesa capital, a despesa para
sua manutenção e funcionamento são despesas correntes derivadas da despesa de capital,
e que deverão estar devidamente assinaladas no PPA.
Fazendo uma concha de retalhos do que aqui se disse, e passando a jogar
luzes ao caso concreto, nota-se que a construção da UNACON, iniciada em 2011, e finalizada
3

http://www.conjur.com.br/2016-jan-31/estado-economia-planejamento-estado-nao-reduzidoorcamento
4

“Deve (a LRF) conter principalmente a previsão de despesas de capital. Mas a CF de 88 ressalva que, além
das despesas de capital, nele se incluem outras dela decorrentes, como sejam as de custeio, bem como as
relativas aos programas de duração continuada, com o que modificou a legislação anterior (Ato
Complementar 43, de 1969), que o restringia às despesas de capital, coisa que estreitava o âmbito da
atuação administrativa. (TORRES, Ricardo Lobo. Comentários ao art. 165 da CF in Comentários à
Constituição do Brasil, fl. 1753).
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em 2013, perpassou por três exercícios financeiros distintos (2011, 2012 e 2013), o que
demanda sua devida previsão e inclusão no PPA, acompanhada da respectiva despesa de
custeio que adviria da construção.
Apesar disso, o hospital fora construído e não funciona há três anos.
É preciso, investigar, portanto, se a obra de construção da UNACON, bem
como as despesas decorrentes dela, foram devidamente inseridas no PPA.
Se não foram, há flagrante desobediência à dispositivo constitucional.
Caso tenha sido, resta perquirir se as LOAs de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
previram valores, não apenas para a obra em si, mas para as despesas de custeio, já que no
processo de afunilamento orçamentário, o que se demanda é que a LDO deve ser editada
com base nas premissas o PPA, e a LOA com respeito a ambas.
Se o PPA foi capaz de planejar a despesa de custeio com o efetivo
funcionamento do nosocômio, a estranheza por sua paralisia ganha contornos agravantes,
posto que poderá sugerir falta de vinculação entre o orçamento anual com o plano plurianual.
Isso porque, como se sabe, o sistema orçamentário constitucional estabelece
o convívio harmonioso de três diplomas legislativos da mais alta significação, todos de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (CF, Art. 165, caput e incisos I a III): (i) o
plano plurianual, (ii) a lei de diretrizes orçamentárias e (iii) a lei orçamentária anual.
O fio condutor que une teleologicamente tais atos normativos, e que inspirou
o constituinte de 1988 notadamente à luz do exemplo alemão (TORRES, Ricardo Lobo.
Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, Vol. V – O orçamento na Constituição,
Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2008, p. 78), consiste na busca pelo planejamento e pela
programação na atividade financeira do Estado, de modo a concretizar os princípios da
economicidade e da eficiência na obtenção de receitas e na realização das despesas
públicas, indispensáveis à satisfação dos interesses sociais por uma Administração Pública
guiada pelo moderno paradigma do resultado (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro
paradigmas do direito administrativo pós-moderno – legitimidade, finalidade, eficiência,
resultados, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2008, p. 123 e segs.).
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Assim, previu o constituinte em primeiro lugar, a necessidade de edição de um
plano plurianual, com vigência de quatro anos não coincidente com o mandato presidencial
(ADCT, art. 35, § 2º, I), no qual devem ser estabelecidas as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas

aos

programas

de

duração

continuada

(CF,

art.

165,

§

1º).

A busca pelo planejamento é concretizada, na sequência, pela edição da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que tem por função precípua – mas não única, ressalte-se – orientar a
elaboração da lei orçamentária anual.
Por fim, o complexo sistema orçamentário da Constituição Federal de 1988 é
encerrado com a lei orçamentária anual, que deve compreender, sempre em estrita
consonância com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (CF, art.
165, § 7º), as vertentes do orçamento fiscal, de investimento e da seguridade social (CF, art.
165, § 5º, incs. I a III), acompanhados de “demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as
receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia” (CF, art. 165, § 6º).5
Caso tenha havido previsão no PPA para a construção da UNACON, rui por
terra qualquer escusa de falta de verbas para sua colocação em funcionamento. Até porque,
na seara dos direitos fundamentais, até a argumentação do caráter meramente autorizativo
do orçamento não encontra escoro adequado, na medida em que é assente na doutrina e na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal6, que para a consecução de direitos
fundamentais (e a prestação de serviço público de tratamento do câncer), argumentações de
reserva do possível são imprestáveis para arredar o Estado de seu dever constitucional de
promover o núcleo duro dos direitos fundamentais, haja vista sua intangibilidade.

5

Trecho retirado, com adaptações, do voto do Min. Celso de Melo, na ADI 4.663.

6

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Educação de
deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas
com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula
da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5.
Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades
especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida.
7.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(ARE 860979 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015)
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Ademais, nem o tão proclamado caráter meramente autorizativo do orçamento
é escudo da inércia, posto que para a consecução dos direitos fundamentais, a pré-alocação
orçamentária de verba ganha ares de impositividade que só pode ceder diante de motivação
prévia, expressa, minudente, razoável e convincente. A discricionariedade administrativa na
consecução dos direitos fundamentais e na execução de políticas públicas é limitada por toda
uma fronteira crescente de requisitos, muito além da mera vontade pessoal do administrador.
Instada a se manifestar sobre as razões do não funcionamento da
UNACON Tucuruí, nenhuma palavra veio ao abrigo e ao socorro de justificar a inércia.
Outro aspecto que não pode passar despercebido são aqueles assinalados
nos arts. 15 e seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam da geração de
despesas.
Que nos sirvamos do dispositivo legal pertinente:
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto
nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica
e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas
as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de
trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa
que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas
e metodologia de cálculo utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da
Constituição.

Pelas raias da responsabilidade fiscal, a geração de uma despesa decorrente
da criação, expansão ou aperfeiçoamento de uma ação governamental só poderá ser tida
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como regular e autorizada, caso percorrida a longa passarela de incisos e parágrafos do art.
16 da LRF.
A ideia do art. 16 está lastreada na necessidade de estimar o impacto
orçamentários e financeiro antes das decisões políticas e gerencias que venham a acarretar
aumento de despesa para o ente público. Amarra-se em dois princípios vetores da
responsabilidade fiscal: ação planejada e transparente.
Assim, toda iniciativa que venha a criar, expandir ou aperfeiçoar ação
governamental acarretando aumento de despesa deve vir acompanhada e instruída de
impacto de suas despesas no exercício corrente e nos dois seguintes, passando por prévia
verificação de sua adequação orçamentária e de planejamento (LOA, LDO e PPA), tudo isso
antes mesmo das licitações necessárias à execução da política pública.
Bem dissertou sobre a amplitude dessa estimativa, o sempre competente
Ministro-Substituto do TCU, Weder de Oliveira, em sua obra fundamental7:
O exemplo (...) sobre a construção de um posto de saúde municipal nos é útil. O que
está em decisão sobre a construção do posto não é a obra em si, mas sua efetiva
utilidade para atendimento dos objetivos de um posto de saúde. Portando, a decisão
deve ser instruída com estimativa sobre os custos da obra e os custos para colocá-lo em
plena operação: equipamentos, apoio administrativo, admissão de médicos e
enfermeiros, despeas com água, luz, telefone, etc. É essa a estimativa a ser feita.

Com razão Weder.
O Estado não tem a função de construir hospitais. Não é ele uma empreiteira
hospitalar. Sua função é, na verdade, prover o direito à saúde aos cidadãos, e para tanto
precisa construir hospitais.
O hospital é, portanto, um meio, um instrumento, jamais um fim em si mesmo.
O fim é prover o direito à saúde. Por isso a estimativa dos custos da criação e expansão desta
ação governamental específica deve referenciar não apenas a obra do hospital, mas todas as
despesas relacionadas ao seu pleno funcionamento, ao custeio da ação governamental de
prover o direito à saúde.

7

OLVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal. Volume I, pg. 1050.
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Cá chegando, nos deparamos com mais uma perplexidade: se, a teor do inciso
I, do parágrafo 4º do art. 16 da LRF, é condição prévia para o empenho e a licitação de obras,
a devida estimativa do impacto orçamentário, acompanhada de declaração do ordenador da
despesa de sua compatibilidade com a LOA, o PPA e a LDO, por quais razões, ainda assim,
o hospital não entrou em funcionamento três anos após sua construção?
Indagada sobre isto, a SESPA quedou-se silente.
Voltamos à mesma série de indagações circulares que outrora já fizemos:
a) ou nenhuma estimativa de despesa fora feita, ou a realizada fora ignorada.
b) ou a criação e expansão dessa ação governamental não tinha
compatibilidade com a LOA, o PPA e a LDO, ou esse respaldo
orçamentário pereceu no ar.
De qualquer modo, o art. 15 da LRF é peremptório ao taxar como não
autorizada e irregular despesa realizada sem os cuidados do art. 16 da LRF. Tal dispositivo é
ponte para aplicações de sanções muito duras, como as previstas no art. 359-D do Código
Penal, ou, ainda, a inserta no IX, do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Por sua
vez, o multicitado §1º do art. 167 da Constituição também chega a referenciar que o seu
desrespeito poderá caracterizar crime de responsabilidade.
Sendo assim, mostra-se imperiosa a realização de inspeção nos moldes do
art. 82 do Regimento Interno, com o fito de apurar os fatos aqui narrados, com especial
detença na obediência orçamentária da despesa referente à construção e funcionamento da
UNACON Tucuruí, com a sua devida inclusão no PPA, abrangendo não apenas as despesas
de capital referente à construção, mas também as de custeio dela decorrentes, bem como
a comprovação pela autoridade competente acerca do cumprimento dos trâmites prévios
inseridos no art. 16 da LRF, debruçando-se a unidade técnica sobre quais os parâmetros de
estimativa partiu a autoridade pública, e com qual suporte a declaração de conformidade
orçamentária do gasto foi produzida.
É fundamental, outrossim, que se analise se tais atividades antecederam o
empenho e a licitação da construção da UNACON.
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C. DA

VERIFICAÇÃO

DE

PREJUÍZO

AO

ERÁRIO

PELO

NÃO

FUNCIONAMENTO DA UNACON TUCURUÍ.
Dos elementos colhidos no PAP, em especial o “Relatório de Inspeção / 2015”
produzido no bojo do ICP 1.23.001.0000038/2010-01 e as próprias declarações da SESPA,
somados ao noticiário jornalístico, bem se percebe que o prédio da UNACON Tucuruí, e os
equipamentos necessários ao seu devido funcionamento, estão sem operacionalização e
efetivo proveito social.
Ocorre que já passados quase 3 anos do fim das obras, bem como já
instalados há tempos os equipamentos hospitalares, é plausível se cogitar de deterioração do
prédio e dos equipamentos, ou, ao menos, de depreciação de seu valor, tanto pelo desuso,
quanto pelo decurso do tempo.
A deterioração de bem público pelo abandono ou desuso decorrente da falta
de planejamento orçamentário é matéria que pode atrair a responsabilidade do gestor8, caso
vislumbrado o prejuízo ao erário.
O mesmo se diga da compra antecipada de bens e equipamentos hospitalares
vultosos sem que se esteja perto do seu uso efetivo, que acaba por fazer escoar a própria
garantia9, e que culminam na paralisia definitiva do aparelho.
A perda de garantia, a depreciação monetária do bem, sua desvalorização
venal, seu malbaratamento, ou desperdício do prazo de validade, são fatos que podem sugerir
prejuízo ao erário que devidamente quantificado e com a identificação do responsável deverá
importar na conversão do presente processo em Tomada de Contras Especial.

8

Em obras paralisadas, é dever da Administração contratante evitar a eventual deterioração das parcelas já
executadas, a qual, caso identificada, poderá ensejar responsabilização de seus gestores.
Acórdão 3273/2012 - Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
9

“(...) a aquisição imediata “sem que tal insumo seja necessário para as obras naquele momento ou em
momento próximo, expõe indevidamente a administração pública a uma série de riscos, dentre os quais
destaco a perda precoce da garantia do fabricante, talvez antes mesmo de o insumo ser instalado”. Adicionou
que a medição correlata aos bens em questão, que serão mantidos em estoque por longo período, não é de
interesse da Administração, . Acórdão 2442/2014-Plenário, TC 005.568/2014-5, relator Ministro Benjamin
Zymler, 17.9.2014.”
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De outro lado, o atraso no uso de caríssimos aparelhos hospitalares faz por
revelar perda da vida útil desses mesmos bens, com quase certa depreciação de seu valor
econômico.
Anote-se que executado a obra, era dever da SESPA providenciar o
atingimento de sua finalidade social e sua devida funcionalidade em prol da comunidade
local.10
A omissão do gestor em dar destino a bens adquiridos com recursos públicos,
guardados por longo período, justifica sua responsabilização pelo TCE, diante dos prejuízos
evidentes causados ao interesse público, tanto pela perda de valor econômico e redução
de vida útil dos bens, como por não disponibilizá-los à sociedade em tempo hábil.11
Sendo assim, mostra-se imperiosa a realização de inspeção nos moldes do
art. 82 do Regimento Interno, com o fito de apurar possível prejuízo econômico decorrente da
deterioração, da depreciação, da perda de garantia, do esvaimento de tempo de vida útil dos
bens já construídos e adquiridos (imóvel em si e móveis) em prol da UNACON Tucuruí, haja
vista sua não utilização em prazo útil e razoável.
No caso de verificação do dano, é necessária sua devida quantificação e
apontamento do responsável, com a conversão da presente representação em Tomada de
Contas Especial.
D. DA GESTÃO DA UNACON TUCURUÍ.
Ao longo de todo ICP 1.23.001.0000038/2010-01, a SESPA relata que a
gestão da UNACON Tucuruí será outorgada à Organização Social por intermédio de contrato
de gestão.
Muito já se discutiu sobre a constitucionalidade ou não do manejo, pelo Poder
Público, de contratos de gestão com o fito de gerenciar atividades não exclusivas do Estado.

10

Após executado o objeto de convênio, o cuidado com a sua finalidade e funcionalidade, na execução das
ações de manutenção e conservação, é dever jurídico do gestor da convenente .
Acórdão 2026/2011 - Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
11

Acórdão 2953/2011 - Plenário | Relator: ANA ARRAES
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No bojo da ADI 1.923/DF12, o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no
assunto, assentando pela possibilidade da celebração de parceria entre o Estado e entidade
filantrópica da sociedade civil com o fito de fomentar atividades de interesse público cuja
execução não seja exclusiva do Poder Público.
Entendeu-se que não se poderia engessar e cristalizar “determinado modelo
pré-concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as
maiorias políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus
projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade
coletiva.”
Nessas circunstâncias, o Estado não se demitiria da responsabilidade de
controlar os resultados da parceria, e de buscar a excelente execução da atividade de
interesse público, focando sua análise não nos procedimentos, mas nos resultados.
Assim sendo, seria possível que o Estado escolhesse entre executar
diretamente determinado serviço público não privativo, ou fomentar sua execução por
intermédio de parceiros privados cuja formalização jurídica se daria pelo contrato de gestão,
que, apesar do nome, encerraria natureza jurídica convenial.
A despeito da constitucionalidade abstrata do contrato de gestão para a
execução e gestão de atividades de interesse público, o Supremo Tribunal Federal delineou
uma série de cuidados que haveriam de ser tomados, para que se evitassem, dentre outras
coisas, (1) a desnaturação da parceria desinteressada pela criação de verdadeiras empresas
cuja fachada era de instituição filantrópica, (2) a cooptação do público pelo privado, através
do direcionamento da contratação em prol de grupos simpáticos aos administradores de
plantão, (3) a não economicidade da escolha em razão do acréscimo de valores inaceitáveis,
possivelmente oriundos de lucros não confessados e não permitidos.
Sacramentou o STF, assim, que a celebração, a formalização e a execução
dos chamados contratos de gestão haveriam de perpassar pelos seguintes direcionamentos:
(i)

12

o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública,
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art.

ADI 1923, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado
em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015)
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo
o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98;
a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública,
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art.
37 da CF;
as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº
8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público
(Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública,
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art.
37 da CF;
os contratos a serem celebrados pela Organização Social com
terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública,
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art.
37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada
entidade;
a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios
do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser
editado por cada entidade; e
para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo
Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.

Tratando mais especificamente do assunto, o TCU produziu vasta e preciosa
Auditoria Operacional voltada em especial aos contratos de gestão na área da saúde, cujo
acórdão fora lavrado sob o número 3.239/2013 – Plenário, onde se detectou uma série de
problemas na formalização, execução e controle dos contratos de gestão por Brasil à fora.
A auditoria operacional, embora realizada antes do transito em julgado do
decisum do STF acima referenciado, partiu de premissas jurídicas idênticas, na exata medida
em que os votos dos Ministros Ayres Britto e Luiz Fux – condutores do acórdão – já haviam
sido emitidos.
Partindo da premissa inarredável que o Poder Público nos contratos de gestão
pode até abrir mão da execução direta dos serviços de saúde, mas jamais deixa de ser
responsável por garantir que sejam prestados com qualidade e quantidades apropriados, o
Tribunal de Contas da União fincou uma série de requisitos para a validade do trespasse da
gerência de unidades de saúde em favor de Organizações Sociais.
São eles:
1. Do processo de transferência do gerenciamento dos serviços de saúde
para organizações sociais deve constar estudo detalhado que
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contemple a fundamentação da conclusão de que a transferência do
gerenciamento para organizações sociais mostra-se a melhor opção,
avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência
esperados, bem assim planilha detalhada com a estimativa de custos
a serem incorridos na execução dos contratos de gestão.
2. A qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações
sociais deve ocorrer mediante processo objetivo em que os critérios
para concessão ou recusa do título sejam demonstrados nos autos do
processo administrativo.
3. A escolha da organização social para celebração de contrato de
gestão deve, sempre que possível, ser realizada a partir de
chamamento público, devendo constar dos autos do processo
administrativo correspondente as razões para sua não realização, se
for esse o caso, e os critérios objetivos previamente estabelecidos
utilizados na escolha de determinada entidade, a teor do disposto no
art. 7º da Lei 9.637/1998 e no art. 3º combinado com o art. 116 da Lei
8.666/1993.
4. As organizações sociais submetem-se a regulamento próprio sobre
compras e contratação de obras e serviços com emprego de recursos
provenientes do Poder Público, observados os princípios da
impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessário, no
mínimo, cotação prévia de preços no mercado.
5. Não é necessário concurso público para organizações sociais
selecionarem empregados que irão atuar nos serviços objeto de
contrato de gestão; entretanto, durante o tempo em que mantiverem
contrato de gestão com o Poder Público Federal, devem realizar
processos seletivos com observância aos princípios constitucionais da
impessoalidade, publicidade e moralidade.
6. Os Conselhos de Saúde devem participar das decisões relativas à
terceirização dos serviços de saúde e da fiscalização da prestação de
contas das organizações sociais, a teor do disposto no art. 1º, §2º, da
Lei Federal 8.142/1990.
7. Os contratos de gestão devem prever metas, com seus respectivos
prazos de execução, bem assim indicadores de qualidade e
produtividade, em consonância com o inciso I do art. 7º da Lei
9.637/1998.
8. Os indicadores previstos nos contratos de gestão devem possuir os
atributos necessários para garantir a efetividade da avaliação dos
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resultados alcançados, abrangendo as dimensões necessárias à visão
ampla acerca do desempenho da organização social.
9. A comissão a quem cabe avaliar os resultados atingidos no contrato
de gestão, referida no §2º do art. 8º da Lei 9.637/1998, deve ser
formada por especialistas da área correspondente.

Todas as premissas de validade destacadas pelo TCU encontram perfeita
correspondência no arcabouço normativo que rege a matéria em âmbito estadual e que estão
cristalizadas na Lei 5.980/96, podendo, portanto, serem assimiladas à perfeição pelo Tribunal
de Contas do Estado na análise dos contratos de gestão que envolvam transferência para às
OS dos serviços de gestão hospitalar.
Deve receber maior atenção, justamente o requisito que precede todos no
ementário do TCU:
Constar estudo detalhado que contemple a fundamentação da conclusão de que a
transferência do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a melhor opção,
avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência esperados, bem
assim planilha detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na execução
dos contratos de gestão.
Com efeito, apenas com detalhado estudo é que o administrador público, no
dever de motivação que impõe o bom exercício do cargo, demonstrará que a escolha por
transferir à OS a gestão de hospital público se revela como medida mais eficaz e econômica
para o atingimento do nível de qualidade e quantidade esperados dos serviços de saúde
públicos.
Não

custa

lembrar

que

aos

Tribunais

de

Contas

são

deferidas

constitucionalmente13 a competência de avaliar a economicidade dos atos da gestão pública,
pelo que o mencionado estudo detalhado ganha denotação relevante na averiguação da
própria legitimidade da conduta administrativa.

13

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder.
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Nesse estudo deve estar impresso o caminho cognitivo que culminou na
decisão do administrador público pela transferência à OS da gestão hospitalar. No direito
público moderno, a motivação devidamente fundamentada são como pegadas deixadas na
areia, prestando-se tanto à transparência dos processos decisórios do poder público, como,
em especial, à sua controlabilidade pelos órgãos competentes, cujo o Tribunal de Contas
emerge com inafastável protagonismo.
Bem anotou essa percepção, o então Procurador-Geral da República, Antonio
Fernando Barros e Silva de Souza, no parecer que acostou na ADI 1.923/DF:
No atual estado de evolução do Estado constitucional, não existe abertura a que juízos
dessa monta – a lidar com a centralidade de direitos fundamentais, aqui numa dimensão
objetiva, como a que indica ao Estado o dever de prestar educação e saúde – sejam
formulados sem que à sociedade esteja franqueado acesso irrestrito a todas as
justificativas, razões e percepções do gestor público. Uma ou outra opção precisam,
necessariamente, ter aval em motivos e objetivos justificados – e sempre verificáveis –,
assim como seus propostos resultados estão sujeitos a controle.

Para tanto, o estudo deve conter estimativa de custos com memória de cálculo
para cada uma das opções gerenciais possíveis (execução direta ou contrato de gestão), bem
como justificativa dos quantitativos, compatibilidade de leitos, e um perfil epidemiológico
exaustivo e de atendimento, de demanda e da capacidade instalada na unidade.
Por outro lado, não bastam menções genéricas. O estudo há de vir
acompanhado de históricos ou expectativa de atendimentos, quantitativo de servidores
públicos lotados ou a serem lotados, contratos de prestação de serviços já firmados
anteriormente e etc.
Por sua vez, no que tange ao ponto 214 elencado pelo TCU, há de se ter o
cuidado do processo de qualificação não ser meramente formal, sem observância da
substancialidade que o preside que é justamente destacar quando uma entidade
privada é efetivamente filantrópica e despida de intuitos lucrativos.

14

A qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais deve ocorrer
mediante processo objetivo em que os critérios para concessão ou recusa do título sejam
demonstrados nos autos do processo administrativo.”
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Realmente, o que se tem observado por todo o país, são verdadeiras
sociedades empresárias que transmudam formalmente sua natureza jurídica para
organização social, mantendo, no entanto, sua essência mercantil e de lucro.
Uma investigação do histórico da entidade não é apenas conveniente, como
necessária. Assim, há de se pôr os olhos na composição da diretoria e dos conselhos,
contrapondo-o ao de sociedades empresárias da área de saúde, de modo a se identificar
possíveis coincidências, participações espúrias, ou cooptação do público pelo privado.
Mais ainda: deve-se verificar se as instâncias deliberativas das OS, cuja
participação plural tende à sua democratização, está de fato cumprido seu papel, ou prestase apenas a compor um cenário formal fantasioso, sem correspondência substancial e
verdadeira no dia a dia da OS.
Outro enfoque imprescindível é acerca dos indicadores do cumprimento das
metas do contrato de gestão. Ora, se toda a lógica do emparceiramento com as organizações
sociais passa pelo prestígio do resultado como parâmetro de seu sucesso, o contrato de
gestão deverá referenciar-se a atributos e indicadores verdadeiramente válidos e eficazes a
mensurar o sucesso da empreitada, sempre procurando ampliar as dimensões da qualidade
avaliadas, conforme prevê o art. 4º da Resolução Normativa ANS 275/201115, fazendo por
15

Art. 4º Os domínios a serem avaliados, que perpassam os indicadores selecionados e que constituem os eixos do
QUALISS,
com
base
nas
dimensões
da
qualidade
em
saúde,
são
os
seguintes:
I - Efetividade - é a medida dos resultados decorrentes da aplicação de uma ou um conjunto de intervenções (métodos
de prevenção ou reabilitação, técnicas diagnósticas ou procedimentos terapêuticos), em conformidade com o estado
atual do conhecimento científico, tendo em consideração comparações com outras alternativas, e da capacidade de
atingir estes resultados para todos os pacientes que podem se beneficiar destas intervenções, indicando o grau em que
uma melhoria potencial do cuidado à saúde é na prática atingida em situações reais ou habituais em uma unidade de
saúde; (Redação dada pela Retificação publicada no Diário oficial da União em 17 de Fevereiro de 2012, Seção 1, página
58), II - Eficiência - é a otimização dos recursos financeiros, tecnológicos e de pessoal para obter os melhores resultados
de saúde possíveis, pela eliminação da utilização de recursos sem benefício para os pacientes, redução de desperdício
pelo uso excessivo, insuficiente ou inadequado das tecnologias em saúde e redução dos custos administrativos ou de
produção; III - Equidade - é o tratamento adequado dos pacientes, incluindo a presteza do atendimento e a qualidade
dos serviços, com base nas necessidades dos pacientes e não em função de suas características pessoais como sexo,
raça, idade, etnia, renda, educação, deficiência, orientação sexual ou local de residência;
IV - Acesso - é a capacidade de o paciente obter cuidado à saúde de maneira fácil e conveniente, sempre que necessitar,
mais especificamente, pode ser entendido como a possibilidade de obter serviços necessários no momento e local
adequados
em
quantidade
suficiente
e
a
um
custo
razoável.
V - Centralidade no paciente - é o domínio que considera o respeito às pessoas por aqueles que ofertam os serviços de
saúde,orientando-os para o usuário, incluindo respeito aos seus valores e expectativas, atendimento com dignidade e
cortesia, confidencialidade das informações, direito à informação ou autonomia, pronta atenção econforto, além da
escolha do provedor do cuidado; eVI - Segurança - é a capacidade de controlar o risco potencialde uma intervenção, ou
do ambiente do serviço de saúde, de causar danos ou prejuízos tanto para o paciente quanto para outras pessoas,
incluindo os profissionais de saúde.
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incluir os indicadores considerados como essenciais nos termos da norma, com a devida
descrição e fórmula de cálculo dos indicadores.
O controle dos resultados pelas OS devem ser verificados à exaustão pela
Secretaria parceira, que para o desencargo do seu dever fiscalizatório deverá constituir
equipe capacitada e especializada na análise dos indicadores, valendo-se de técnicas
avançadas de auditoria, muitas vezes in loco.
Sem embargo de tudo isso, ainda há de se examinar a participação dos
Conselhos de Saúde, como instancias fundamentais do controle social, na decisão de
formalizar ou não contratos de gestão.
Os Conselhos de Saúde estão previstos na Lei Federal 8.142/1990, segundo
a qual:
Art. 1º, § 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera do governo.

Tendo em vista a importância da decisão de emparceiramento privado é
natural que se considere que tal decisão deva contar com a participação da sociedade por
meio das instâncias colegiadas. Ainda que sem caráter autorizativo e vinculante, não restam
dúvidas que os Conselhos de Saúde devam participar da fiscalização e controle da execução
dos contratos de gestão, até mesmo para subsidiar eventuais prorrogações do contrato de
gestão e imposição de penalidades.
Isto posto, mostra-se imperiosa a realização de inspeção nos moldes do art.
82 do Regimento Interno, com o fito de apurar se a formalização do contrato de gestão da
UNACON Tucuruí observou todos os critérios e referências traçados pelo STF e pelo
TCU, com especial atenção sobre (1) o processo de qualificação da OS vencedora, (2) o
procedimento de chamamento público realizado, (3) a presença de estudo minudente e
detalhado que comprove, através de planilha de custos, que a transferência para OS é
a melhor escolha administrativa para a gestão da UNACON Tucuruí, (4) se o contrato de
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gestão contém dados fundamentais para a devida mensuração e fiscalização das metas de
resultado pretendidas, (5) a prévia oitiva do Conselho Estadual de Saúde sobre o
emparceiramento e sua constante fiscalização sobre ele.
E. DA NECESSIDADE DE PROVIMENTO LIMINAR INAUDITA ALTERA
PARS
Todo órgão com atribuição de julgamento possui, inerentemente à esta
função, o poder e o dever de zelar pela efetividade de suas decisões.
É por isso que a Lei Orgânica do TCE/PA fez por prever em seu artigo 88 a
possibilidade de provimento cautelares pelo Tribunal.
Regulamentando o poder-dever da Corte em expedir medidas cautelares,
assim previu o Regimento Interno do TCE:
Art. 251. O Tribunal, no curso de qualquer apuração, determinará medidas
cautelares sempre que existirem fundamentos e provas suficientes, nos casos
de:
I - receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio;
II - risco de ineficácia da decisão de mérito;
III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano.

O MPC tem indiscutível legitimidade para requerer provimento cautelar:
Art. 253. São legitimados para requerer medida cautelar:
I - o Relator;
II - o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal.
§ 1º A iniciativa da hipótese prevista no inciso I poderá ser mediante proposta da
unidade técnica ou de equipe de fiscalização.
§ 2º Na ausência ou inexistência de Relator, compete ao Presidente do Tribunal
a adoção de medidas cautelares urgentes.

Mais à frente o Regimento traz exemplos de medidas cautelares passíveis de
deferimento:
Art. 252. São medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal:
I - recomendação à autoridade superior competente do afastamento temporário
do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no
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exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria
ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento;
II - indisponibilidade, por prazo não superior a um ano, de bens em quantidade
suficiente para garantir o ressarcimento dos danos em apuração;
III - sustação de ato impugnado ou de procedimento, até que se decida sobre o
mérito da questão suscitada.
Parágrafo único. Será solidariamente responsável a autoridade superior
competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação
prevista neste artigo.

De fato, não se pode entender como exaustivo o rol de medidas cautelares
previstas no artigo 252 do Regimento Interno, haja vista ser atribuído aos Tribunais de Contas,
na dicção do STF, verdadeiro poder geral de cautela, de modo a preservar a efetividade de
suas decisões corretivas e/ou punitivas.
Tal conclusão fora sacramentada pelo Pleno do STF, em processo cuja
ementa é a seguir transcrita:
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU.
CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os
participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento
estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e
certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar
procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, §
1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos
do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de
medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas
decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados
aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao
contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.
(MS 24510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 EMENT VOL-02144-02 PP-00491 RTJ
VOL-00191-03 PP-00956)

No bojo do acórdão, os Ministros do STF concordaram quase à unanimidade
com a premissa lançada pelo Ministro Celso de Mello:
“o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições constitucionais do
Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo
o exercício, por essa Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que
lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da
República. Isso significa que a atribuição de poderes explícitos ao Tribunal de
Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República,
supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios
destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir
real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se
neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público”
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A atribuição de um poder geral de cautela tem como consequência a admissão
de medidas cautelares atípicas, isto é, qualquer medida outra que, embora não prevista
expressamente na lei, mas que seja apta para sanar a lesão ao erário e resguardar a
jurisdição da Corte de Contas pode ser deferida pelo TCE.
Pois bem.
No caso em estudo, mostra-se imperioso o deferimento de medida cautelar,
assinando prazo expedito à SESPA para que tome as providências necessárias para
pôr em funcionamento a UNACON Tucuruí e os equipamentos hospitalares lá
instalados, sob pena de multa diária.
De fato, depois de concluída a obra e comprados os aparelhos hospitalares, a
ação governamental destinada à prover a política pública de saúde perde qualquer ressaibo
de discricionariedade, degenerando-se como inconstitucional a omissão permanente e
injustificada de recusa à sociedade o funcionamento do nosocômio especializado no
tratamento de câncer.
A cautelar para o funcionamento imediato da UNACON Tucuruí seria
vocacionada a conferir real efetividade às deliberações finais do TCE, permitindo,
assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público
e à sociedade local.
Não

se

deve

olvidar

que

aos

Tribunais

de

Contas

se

reserva

constitucionalmente o dever de controle de juridicidade dos atos e da gestão administrativa.
Na medida em que um direito fundamental é sistematicamente alvo da inércia estatal, também
os Tribunais de Contas podem agir determinando a correção da gestão administrativa de
modo que o Estado cumpra sua razão de ser: viabilizar os direitos fundamentais dos cidadãos.
Anote-se que a atribuição do Tribunal de Contas ganha ainda mais relevo ao
se sublinhar que bens públicos gravosos estão sem a destinação que dele se espera, restando
patente o desperdício da verba pública.
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Neste campo, caberá ao Tribunal de Contas determinar o devido compasso
da gestão administrativa com o ordenamento jurídico, a teor do que prevê o inciso IX, do art.
7116 da Constituição Federal.
Os pleitos cautelares devem ser coercitivos com imposição de multa por
descumprimento. Outrossim, a referida medida cautelar manterá eficácia até o julgamento
final desta Representação, nos termos do previsto no art. 252, III, do Regimento Interno.

III.

DOS PEDIDOS.

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará vem,
com suporte na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:

a)

o recebimento e o processamento da presente Representação,

dando-lhe trâmite de urgência, haja vista o previsto no art. 42, VIII, do
Regimento Interno;

b) o deferimento de medida cautelar inaudita altera pars que assine prazo
expedido à SESPA para que tome as providências necessárias para
pôr em funcionamento a UNACON Tucuruí, fazendo uso dos
equipamentos hospitalares lá instalados, sob pena de multa diária.

c)

a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento Interno,

com o fito de apurar os fatos narrados ao longo desta peça, com especial
detença na averiguação de obediência orçamentária da despesa referente
16

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete: IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
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à construção e funcionamento da UNACON Tucuruí, com a sua devida
inclusão no PPA, abrangendo não apenas as despesas de capital
referente à construção, mas também as de custeio dela decorrentes,
bem como a comprovação pela autoridade competente acerca do
cumprimento dos trâmites prévios inseridos no art. 16 da LRF,
debruçando-se, ainda, a unidade técnica sobre quais os parâmetros de
estimativa partiu a autoridade pública, e com qual suporte a declaração de
conformidade orçamentária do gasto foi produzida. É fundamental,
outrossim, que se analise se tais atividades antecederam o empenho e a
licitação da construção da UNACON;

d) a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento Interno, com
o fito de apurar possível prejuízo econômico decorrente da deterioração,
da depreciação, da perda de garantia e de tempo de vida útil dos bens já
construídos e adquiridos (imóvel em si e móveis) em prol da UNACON
Tucuruí, haja vista sua não utilização em prazo útil e razoável;

e) No caso de constatação de dano, é necessária sua devida quantificação e
apontamento dos responsáveis, com a conversão da presente
representação em Tomada de Contas Especial.

f)

a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento Interno,
com o fito de apurar se a formalização do contrato de gestão da UNACON
Tucuruí observou todos os critérios e referenciais jurídicos traçados
pelo STF e pelo TCU, com especial atenção sobre (1) o processo de
qualificação da OS vencedora, (2) o procedimento de chamamento público
realizado, (3) a presença de estudo minudente e detalhado que
comprove, através de planilha de custos, que a transferência para OS
é a melhor escolha administrativa para a gestão da UNACON
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Tucuruí17, (4) se o contrato de gestão contém dados fundamentais para a
devida mensuração e fiscalização das metas de resultado pretendidas18,

g) (5) a prévia oitiva do Conselho Estadual de Saúde sobre o
emparceiramento e sua constante fiscalização sobre ele.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Belém, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

PATRICK BEZERRA MESQUITA
SUBPROCURADOR DE CONTAS DO ESTADO

DOCUMENTOS JUNTADOS:
ANEXO.1: .Cópia integral do Procedimento Administrativo Preliminar 2015/0154-5..
ANEXO. 2: Cópia encadernada do Acórdão 3.239/2013 – TCU - PLENÁRIO

17

Devendo fazer constar dos processos de transferência do gerenciamento de serviços de saúde para organizações
sociais estudo detalhado que contemple fundamentação da conclusão de que a transferência do gerenciamento para
organizações sociais mostra-se a melhor opção; avaliação precisa dos custos do serviço e ganhos de eficiência esperados
da OS e planilha detalhada com a estimativa de custos da execução dos contratos de gestão.
18 Na definição dos indicadores dos contratos de gestão com organizações sociais deve-se ampliar as dimensões da
qualidade avaliadas, conforme o art. 4º da Resolução Normativa ANS 275/2011; analisando a oportunidade de incluir
os indicadores considerados essenciais nos termos daquela norma; e instituindo meios de avaliar a qualidade do serviço
prestado; bem como métodos mais precisos de verificação dos resultados alcançados.
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