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Vistos, etc.  

  

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIS CÁSSIO DE

SOUZA ANDRADE, Prefeito Do Município De Nova Soure, em face da decisão

prolatada pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis,

Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Ribeira do

Pombal nos autos do Mandado de Segurança nº 8000584-24.2021.8.05.0213

impetrado por  ERIKSSON SANTOS SILVA, Prefeito de Ribeira do Pombal,  contra

ato atribuído ao PREFEITO DE NOVA SOURE, ora agravante, consistente na sua

destituição do cargo de presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde

Nordeste II - COISAN, que deferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes

termos: 

 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Segunda Câmara Cível 

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009950-47.2021.8.05.0000
Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível
AGRAVANTE: LUIS CASSIO DE SOUZA ANDRADE
Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO (OAB:0065250/BA)
AGRAVADO: ERIKSSON SANTOS SILVA
Advogado(s): LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE SALES (OAB:0100509/PR), GILDSON GOMES DOS SANTOS
(OAB:8330000A/BA)

 

DECISÃO
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“(...) A questão dos autos cinge-se em aferir a legalidade da destituição do

Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE RIBEIRA

DO POMBAL e a consequente eleição de novo Presidente.

O Decreto nº 6.017/2007, regulamentando a Lei Ordinária Federal nº

11.107/2005, dispõe no art. 5º, §4º, in verbis

Art. 5º Art. 5º O protocolo de intenções, sob pena de nulidade, deverá conter,

no mínimo, cláusulas que estabeleçam:

(...)

§4º O mandato do representante legal do consórcio público será fixado em um

ou mais exercícios financeiros e cessará automaticamente no caso de o eleito

não mais ocupar a Chefia do Poder Executivo do ente da Federação que

representa na assembleia geral, hipótese em que será sucedido por quem

preencha essa condição.

Sendo assim, o art. 14, do ESTATUTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

DA REGIÃO DE RIBEIRA DO POMBAL, dispõe que:

Art. 14 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Consórcio,

Chefe do Poder Executivo de um dos Municípios consorciados, eleito pelos

membros integrantes do Consórcio, em escrutínio secreto, por maioria absoluta

dos votos de seus membros para mandato de 02 (dois) anos, permitida a

reeleição por apenas uma recondução consecutiva.

Analisando os autos, observo, em síntese, a Ata de nº 02/2019 (Id Num.

97955708 - Documento de Comprovação (ATA Nº 02 2019 DE 13 07 2019

ELEIÇÃO 2019)) reelegeu o Ex-Prefeito de Ribeira do Pombal Ricardo Maia

como Presidente do COISAN.

O impetrante ERIKSSON SANTOS SILVA, atual Prefeito de Ribeira do Pombal,
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foi eleito no escrutínio de 2020 e, à época da eleição do Presidente do COISA 

NÃO era Prefeito Municipal e, portanto, não poderia participar da eleição àquela

época.

Em casos como tal, o supracitado art. 5º, §4º, do Decreto nº 6.017/2007, que

regulamentou a Lei Ordinária Federal nº 11.107/2005, é claro e expresso em

prever que, o mandato do Sr. Ricardo Maia, Ex-Prefeito de Ribeira do Pombal,

cessou automaticamente na posse do Sr. ERIKSSON SANTOS SILVA no cargo

de Prefeito de Ribeira do Pombal e por este aquele foi sucedido, por ter

assumido, justamente, a condição de Prefeito Municipal em lugar daquele.

Sendo assim, por força do art. 5º, §4º, do Decreto nº 6.017/2007, que

regulamentou a Lei Ordinária Federal nº 11.107/2005, e do art. 14,

do ESTATUTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE

RIBEIRA DO POMBAL, ao Sr. ERIKSSON SANTOS SILVA cabe o exercício da

Presidência do COISAN até o término do mandato iniciado em 17/07/2019 e

que se findará em 16/07/2021.

A única exceção seria o licenciamento, o impedimento ou a destituição, nos

termos do art. 23, ESTATUTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA

REGIÃO DE RIBEIRA DO POMBAL.

Não se vislumbra, no caso dos autos, notícia de licenciamento ou impedimento.

Houve uma aparente destituição, segundo se vê da Ata juntada aos autos

(97955679 - Documento de Comprovação), especialmente porque o impetrante

expressamente discordou da antecipação da eleição e asseverou que não iria

renunciar.

A destituição, por sua vez, compete à Assembleia Geral e se “dará em função

da inobservância dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que tratam

da Administração Pública, bem como das normas deste Estatuto, e se
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processará na forma regimental”.

Por sua vez, há prova indiciária de que o Regimento Interno ainda não foi

aprovado (97955679 - Documento de Comprovação) e, portanto, havendo

omissão quanto aos procedimentos de destituição do Presidente, caberia à

Presidência, com ratificação da Assembleia Geral, a definição do “modus”

quanto à destituição, nos termos do art. 86, do ESTATUTO DO CONSÓRCIO

PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE RIBEIRA DO POMBAL.

De qualquer sorte, a destituição deverá ser precedida de procedimento

administrativo no qual se garanta ampla defesa e contraditório, nos termos do

art. 5º, LV, da Constituição Federal, o que, aparentemente, não ocorreu.

Logo, em juízo de cognição sumária, não exauriente, portanto, constato que há,

sim, relevância na fundamentação exposta na exordial, bem como existe o risco

da medida postulada tornar-se ineficaz, caso deferida apenas ao final do

regular transcurso processual, uma vez que a aparente ilícita destituição do

Presidente do COISAN, neste momento de Pandemia pela COVID19, poderá

implicar descontinuação de ações e políticas públicas voltadas ao seu combate

que já vinham sendo exercidas há mais de 1 ano e meio.

Com efeito, na forma da fundamentação acima, presentes o “fumus boni iuris” e

o “periculum in mora”, com supedâneo no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para RECONDUZIR o Sr. ERIKSSON

SANTOS SILVA, Prefeito de Ribeira do Pombal, à PRESIDÊNCIA DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE – II

(COISAN).

Assino multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de

descumprimento, a ser arcada pelo Sr. LUÍS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE,

até ulterior deliberação deste juízo, sem prejuízo das demais sanções cíveis,
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criminais e de improbidade administrativa.”

  

Em suas razões, aduz que o impetrante, na demanda de origem, defende que o Sr.

Luís Cássio de Souza Andrade, então vice-presidente do COISAN, ora agravante, de

ter usurpado os poderes assegurados pelo estatuto da entidade, ao conduzir a

Assembleia Geral, ocorrida em 25 de março de 2021, que ensejou na destituição de

Eriksson Silva do cargo outrora ocupado e na sua respectiva posse como presidente

do grupo associado.

 

Sustenta que o Mandado de Segurança foi impetrado sem o recolhimento das custas

processuais, a ensejar a necessidade de suspensão da decisão atacada.

 

Assevera que não houve uma "aparente" destituição do então presidente do consórcio,

apontando a ocorrência da deliberação pela Assembleia Geral que desencadeou no

seu respectivo desligamento.

 

Afirma que o agravado, no exercício de sua função, promoveu, após ofício subscrito

por onze dos quinze prefeitos componentes do COISAN, em observância à lição

determinada pelo artigo 13 do estatuto da entidade, a convocação de Assembleia

Geral Extraordinária, para análise deliberativa quanto à escolha dos novos presidente

e vice-presidente da associação pública, bem como o que viesse a ocorrer.

 

Aponta que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do COISAN, composto por

quinze municípios localizados na região nordeste e pelo Estado da Bahia,

demonstraria que restou decidido a destituição de Eriksson Silva, ora agravado, do

cargo de presidente do consórcio, por maioria de doze votos favoráveis, um contrário e
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duas abstenções, incluída a do ente federativo estadual.

 

Sustenta que, na referida Assembleia Geral, teriam sido eleitos, em escrutínio secreto,

os Senhores Luís Cássio de Souza Andrade, ora agravante, e Jair Jesus dos Santos,

prefeitos, respectivamente, dos Municípios de Nova Soure/BA e Sítio do Quinto/BA,

aos cargos de presidente e vice-presidente do COISAN, afirmando que a referida

eleição ocorreu de acordo com o instrumento convocatório.

 

Afirma que a destituição do presidente do consórcio pela Assembleia Geral teria

ocorrido em consonância aos termos estabelecidos no artigo 19, II, do Estatuto do

COISAN.

 

Aponta que “a destituição de Eriksson Santos Silva da presidência do COISAN não se

deu de forma açodada e esgarçada, já que a motivação da referida providência,

dotada, é claro, de gravidade expressiva, se deu, além de ter sido escrutinada por

doze dos quinze gestores municipais componentes do consórcio, em razão de um

rosário de ilegalidades por ele perpetrado no âmbito do exercício do cargo de

presidente”.
 
 

Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, requer a atribuição do efeito

suspensivo ao presente recurso.

 

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso.

 

É o relatório.
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Decido. 

  

A concessão de efeito suspensivo, em sede de Agravo de Instrumento, encontra

previsão expressa no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, que assim

estabelece:

 

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído

imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o

relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de

tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua

decisão; (…) 

 

No mesmo sentido, o parágrafo único do art. 995 do CPC/2015 estabelece que “a

eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da

imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível

reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. 

 

Deste modo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de

Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da pretensão

recursal exigem a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de

dano grave de difícil ou impossível reparação.

 

No caso dos autos, verifica-se que o cerne da inconformidade reside no pedido de

reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações

de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da
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Comarca de Ribeira do Pombal nos autos do Mandado de Segurança nº 8000584-

24.2021.8.05.0213 impetrado por  ERIKSSON SANTOS SILVA, Prefeito de Ribeira do

Pombal,  contra ato atribuído ao PREFEITO DE NOVA SOURE,  que deferiu a tutela

de urgência requerida, para suspender o ato que determinou a destituição do então

Presidente do COISAN, ora agravado.

 

De início, imperioso citar que a atuação da Administração Pública deve ser norteada

pelos princípios constitucionais existentes, especialmente aqueles insculpidos no artigo

37 da Constituição Federal, in verbis:

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,

também, ao seguinte: (...)”

 

Assim, cumpre destacar a imposição à observância ao princípio da legalidade para a

realização dos atos administrativos.

 

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde, conforme estatuto inserto no

ID.14408112, tem como escopo a cooperação técnica e financeira na área de saúde

entre os entes federados, visando à promoção de ações de saúde pública

assistenciais, prestação de serviços especializados de média e alta complexidade

ambulatorial e hospitalar, Serviços de Urgência e de Emergência hospitalar e extra-

hospitalar; Centros de Especialidades Odontológicas - CEOs; Assistência

Farmacêutica, entre outros serviços relacionados à saúde, em conformidade com os

princípios e diretrizes do SUS, bem como com o Plano Diretor de Regionalização -
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POR do Estado da Bahia.

 

O Estatuto da referida entidade estabelece, dentre as competências da Assembléia

Geral, a eleição ou destituição do Presidente do Consórcio, conforme se infere do teor

do artigo 19, II, in verbis:

 

“Art. 19 - Compete à Assembléia Geral:

(...)

II - Eleger ou destituir o Presidente do Consórcio; (...)”

 

Lado outro, estabelece ainda, de forma expressa, que a destituição do Presidente

resultará da inobservância das regras estatutárias ou de princípios constitucionais e

infraconstitucionais regentes da atuação administrativa, a ser processada mediante a

observância das normas regimentais.

 

É o que se depreende do teor do § 4º do artigo 19 do Estatuto:

 

“§ 4º - A destituição do Presidente do Consórcio se dará em função da

inobservância dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que tratam da

Administração Pública, bem como das normas deste Estatuto, e se processará

na forma regimental.”

 

Assim, verifica-se que a própria norma estatutária prescreve a necessidade de

observância de um procedimento específico para a realização da destituição,

entendimento que se coaduna com princípios basilares do sistema jurídico

constitucional existente, quais sejam o devido processo legal, a ampla defesa e o
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contraditório.

 

Sobre o tema, a jurisprudência:

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO

PROVISÓRIA MUNICIPAL. DESTITUIÇÃO DE CARGO DE PRESIDENTE.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.Se o ato de destituição do cargo de

presidente de comissão partidária provisória municipal tiver sido realizado de

forma abrupta, sem comunicação prévia aos seus membros, havendo

desobediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, principalmente

quando o Estatuto do Partido não prevê tal hipótese de dissolução, mantém-se

a decisão que o suspendeu. 2.Agravo improvido.”(TJ-TO -  AI :

50049346920128270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) 

 

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO

ADMINISTRATIVO. DESTITUIÇÃO DE VEREADOR DO CARGO DE

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DO

REGIMENTO INTERNO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E

DA AMPLA DEFESA. NULIDADE EVIDENCIADA. REINTEGRAÇÃO DO

AGENTE POLÍTICO AO CARGO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO

DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA.

NÃO CONSTATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. I. Comprovada a existência de nulidade no

procedimento administrativo que resultou na destituição de vereador do cargo

de Presidente da Câmara Municipal, impossibilitando por ele o exercício do
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contraditório e da ampla defesa, escorreita a decisão que declara a nulidade

do respectivo processo, determinando o retorno do agente público ao cargo do

qual destituído, não representando tal ato violação ao princípio da separação

dos poderes. II. Insubsistente a alegação de sentença ultra e extra petita

quando a restituição ao cargo de Presidente da Câmara Municipal, além de

representar consequência lógica da declaração de nulidade do processo

administrativo em questão, fora expressamente requerida na petição de

ingresso do mandamus. III. Infundada a alegação de perda do objeto do

mandado de segurança quando pairam dúvidas acerca da existência de

decisão da Câmara Municipal no sentido da anulação do processo

administrativo objeto da ação mandamental. IV. Apelação improvida.”(TJ-MA -

APL: 0342782012 MA 0001819-74.2011.8.10.0052, Relator: VICENTE DE

PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/02/2015, SEGUNDA

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2015) 

 

Imperioso citar que a imposição de observância da ampla defesa se mostra

expressamente prevista no estatuto mencionado, ao tratar, por exemplo, da

possibilidade de exclusão do consorciado por inobservância das suas obrigações,

conforme se infere do teor do artigo 75.

 

Deve ser considerado ainda que a destituição representa sanção deveras gravosa,

impondo, portanto, a necessidade de estrita observância formal, com escopo,

inclusive, de evitar possíveis manobras políticas.

 

Cabe ressaltar que o instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária,

cuja cópia se encontra inserta no ID. 14408113, malgrado tenha apontado o tema
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“Nova eleição para Presidente e Vice-Presidente” , sequer indicou a intenção de

apreciar o possível ato de destituição dos atuais gestores.

 

Assim, não obstante as alegações da existência de possíveis ilegalidades perpetradas

pelo agravado na condução da entidade pública, ao se considerar que as informações

prestadas indicam a inexistência de Regimento Interno aprovado para a entidade e

que, ao menos em sede de cognição exauriente, a destituição do Presidente do

consórcio foi realizada sem as cautelas procedimentais devidas, não se vislumbra

supedâneo para a pretensão de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

 

Por derradeiro, considerando que o agravante alega a ausência de recolhimento, na

origem, das custas processuais pelo impetrante, ora agravado, cumpre assinalar prazo

para que seja apresentada a respectiva comprovação do pagamento das despesas

processuais, sob pena de reconhecimento da ineficácia da decisão liminar.

 

Pelo exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO, mantendo incólume

a decisão recorrida.
 

Na presente situação, importante a requisição de informações ao Digno Juízo prolator

da decisão guerreada, sobre a ocorrência de fatos novos relacionados com o presente

recurso e que tenha repercussão no seu deslinde (art. 1.018, §1º, do CPC/2015).

 

Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau o conteúdo desta decisão, encaminhando-

lhe cópia do seu inteiro teor (art. 1019, I, do CPC/2015).

 

Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, conforme norma

contida no art. 1.019, II, do CPC/2015, determinando ainda a comprovação do

recolhimento das custas processuais referentes à demanda de origem.

 

Atribuo força de Ofício/Mandado à presente decisão.
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Publique-se. Intimem-se.

 

Salvador/BA, 14 de abril de 2021.

 

 

 

DESEMBARGADOR JOSÉ ARAS

Relator 
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