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Processo: TC/004903/2020
Assunto: Recurso de Reconsideração referente ao Processo TC/006158/2017 - Prestação 
de Contas do Hospital Regional João Pacheco Cavalcante, em Corrente/PI, exercício de 
2017.
Recorrente: Lindaura Perpetua Lustosa Cavalcanti Freitas de Araújo – Diretora
Relator: Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Procuradora: Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa
Advogado: Everardo Oliveira Nunes de Barros – OAB n° 2.789 (procuração à peça 02)

1.  RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Lindaura 
Perpetua Lustosa Cavalcanti Freitas de Araújo, na condição de Diretora do Hospital 
Regional João Pacheco Cavalcante, em Corrente/PI, durante o exercício de 2017, 
representada por seus advogados (procuração à peça 02), no intuito de alterar o teor da 
decisão prolatada nos autos do processo TC/006158/2017, que trata da prestação de contas 
do aludido ente, através do Acórdão nº 159/20, que culminou no julgamento de 
irregularidade das contas, concomitante à aplicação de multa à Diretora, no valor de 
2.000 UFR/PI, além de diversas determinações.

O presente recurso foi interposto mediante petição, acompanhada de procuração 
(peça 02), cópia da decisão recorrida (peça 03) e comprovante de publicação (peça 04), 
sendo conhecido em 18/05/2020, por força da Decisão Monocrática nº 127/2020 - GKB 
(peça 06), tendo em vista a observância dos pressupostos legais de admissibilidade.

Ato contínuo, o Ministério Público de Contas apresentou seu parecer à peça 07, 
opinando pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo 
não provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

De início, ressalta-se que o juízo de admissibilidade realizado à peça 06 destes 
autos é conclusivo quanto à presença dos requisitos de admissibilidade esculpidos nos 
artigos 406 e 423 do Regimento Interno do TCE/PI, bem como o cabimento da espécie 
recursal à luz da legislação que rege a matéria.

Passa-se, então, à análise das razões recursais arguidas pela recorrente em 
face das falhas apuradas na prestação de Contas do Hospital Regional João Pacheco 
Cavalcante, em Corrente/PI, durante o exercício de 2017, que ensejaram o julgamento de 
irregularidade, conforme Acórdão nº 159/20.

a) Pagamentos de prestadores de serviços por meio de nota fiscal, sem a realização 
de concurso público, contrariando o art. 37, II, da CF/88
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Sobre a referida falha, reitera a gestora que a realização de concurso público 
para o preenchimento de vagas no Hospital Regional João Pacheco Cavalcante compete à 
SESAPI e ao Governo do Estado do Piauí, visto que o hospital não tem autonomia para 
fazer seu próprio certame. Aponta que a Diretoria teria, por várias vezes, solicitado ao 
Governo do Estado a realização do certame juntamente com o Ministério Público (Doc. 02 
da defesa apresentada em sede de contraditório ao Relatório DFAM/TCE-PI).

Por fim, aduz que o Tribunal de Contas do Piauí admite que a atribuição para 
realizar concurso público compete ao Governo, e não à gestão do Hospital, quando, no 
acórdão ora recorrido, impõe o seguinte:

a) pela determinação aos Secretários da SEADPREV e da SESAPI, 
exercício financeiro de 2020, nos termos do artigo 74, inciso XXXIV do 
Regimento Interno do TCE/PI, responsáveis pela realização de concurso 
público, nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n°15.259/13, bem como 
ao Governador do Estado, Sr. José Wellington Barroso de Araújo Dias, 
para que enviem, no prazo de 30 dias, cronograma para a realização de 
concurso público para substituição dos prestadores de serviço 
contratados de maneira irregular no hospital, podendo a inércia dos 
gestores implicar em sua futura responsabilização em posteriores 
inspeções (...);

Nesse ponto, ressalta o MPC que embora a atribuição de deflagrar a realização 
de concurso não seja da Direção do Hospital, a gestora incide na responsabilização do 
achado, visto que é a tomadora de despesas do hospital e, portanto, é quem realiza as 
contratações e os pagamentos respectivos, as quais constituem burla à regra constitucional 
do Concurso Público, devendo responder também pelas penalidades daí advindas, ainda 
que proporcionalmente à sua participação na causação do dano.

Ressalta-se, contudo, que é de notório conhecimento as dificuldades 
enfrentadas pelos diretores de hospitais regionais em todo o Estado do Piauí, especialmente 
em decorrência da falta de profissionais concursados para atendimento dos pacientes e 
para o funcionamento do hospital, como um todo. 

Portanto, não há como imputar à gestora do hospital em análise a 
responsabilidade total pela falha relativa a não realização de concurso público, 
especialmente porque não restou comprovada a má fé da recorrente que demonstrou seus 
esforços na solicitação da realização de concurso público junto aos órgãos competentes.

 
b) Contratação direta de Assessoria Contábil e Jurídica, em desacordo com art. 13, da 
Lei n° 8.666/93

Neste ponto, a recorrente não apresenta razões novas, apenas reiterando que 
os Hospitais são Unidades Gestoras que, em regra, não têm quadro próprio de Procurador 
Estadual para responderem às demandas urgentes, como são as da área da saúde. As 
contratações seguiram o rito da Lei n° 8.666/93 a partir da inexigibilidade de licitação (art. 
25, II, c/c art. 13, V, da Lei n° 8.666/93).
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Por outro lado, constatou-se no processo de prestação de contas a ausência de 
elementos que demonstrassem a regularidade da contratação dos serviços de assessoria 
contábil e jurídica por inexigibilidade tendo em vista que não foi comprovada por 
documentos idôneos os requisitos necessários (alta complexidade do serviço e notória 
especialização dos profissionais).

 Contudo, nesse aspecto, verifica-se a predominância de falhas de caráter 
formal, tendo em vista que não foi apontado pelo setor técnico superfaturamento nos 
contratos ou eventual dano ao erário.

 
c) Ausência dos processos licitatórios na sede da Secretaria Estadual de Saúde, 
contrariando o art. 18, §3°, da Resolução TCE n° 26/2016

Quanto a esta falha, a recorrente aduz, em suas razões, que “referidas 
prestações de contas mensais foram todas entregues, tanto neste Tribunal como na 
SESAPI, conforme cópias dos protocolos anteriormente anexados”.

Porém, verifica-se que nos autos do processo de origem, a gestora reconheceu 
que os processos licitatórios, por falha administrativa, não foram fotocopiados para 
encaminhamento à SESAPI, sendo mera falha formal, sem o condão de macular as contas 
da gestora, tendo em vista que os referidos processos foram formalizados, atendidas as 
publicações e exigências estabelecidas pela Lei 8.666/93.

Inobstante a falha constatada, quanto ao não envio dos processos à SESAPI, 
não se vislumbrou irregularidades graves, mormente em relação à análise dos processos 
licitatórios do hospital por esta Corte, que não foi prejudicada.

 
d) Fracionamento de despesas por dispensa de licitação, contrariando o art. 37, XXI 
da Constituição Federal e os arts. 2°, 23 e 24 da Lei n° 8.666/93, uma vez que os 
somatórios dos valores excederam o limite previsto para dispensa

A gestora indica que foram abertos procedimentos licitatórios por meio de editais 
para aquisições de combustíveis, lubrificantes, bem como medicamentos e gêneros 
alimentícios. Entretanto, não se manifestaram interessados em participar dos certames. 
Assim, diante da não realização dos procedimentos licitatórios de responsabilidade da 
SESAPI e a necessidade de garantir a continuidade da prestação dos serviços público é que 
foram aditivados os contratos, já vigentes desde 2015, onde empresas que ofereceram os 
menores preços se sagraram vencedoras. Nesse sentido, não pode a diretora ser 
responsabilizada por uma obrigação que era da SESAPI.

Aduz, ainda, que o próprio Tribunal de Contas assim o admite, posto que no 
acórdão recorrido restou consignada a seguinte determinação:

d) pela notificação do Secretário de Administração, exercício financeiro 
de 2020, para que comprove, no prazo de 60 dias, a capacidade 
operacional da SEAD para suprir a demanda de licitações, em especial, 
aquelas referentes à compra de medicamentos e equipamentos 
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médicos, ressaltando-se que, em futuras inspeções, o Secretário será 
responsabilizado, caso se verifique que a emergência que fundamentou 
aquisições diretas de materiais indispensáveis à prestação do serviço de 
saúde decorreu de omissão da SEAD (...).

Nesse aspecto, tanto a Divisão Técnica como o voto da relatora do processo de 
origem, ressaltam que a recorrente não demonstrou o envio de nenhum documento à 
SESAPI ou SEADPREV solicitando os medicamentos, combustíveis ou insumos de que 
necessitaria para o ordinário funcionamento do Hospital, providência esta que lhe competia.

Apesar da alegação de suposta inércia da recorrente, ao não solicitar as 
contratações à SESAPI, destaca-se, por oportuno, que a questão do tempo é fundamental 
quando se trata de hospitais e unidades de saúde, cujo objetivo maior é a preservação de 
vidas e, por esse motivo, algumas vezes algumas formalidades não são observadas. 

No caso em tela, exsurge dos autos que a Direção do Hospital optou por adquirir 
todos os produtos mediante dispensas emergenciais de licitação, sob o argumento de que 
eram itens imprescindíveis para o funcionamento da unidade de saúde, depois que as 
licitações realizadas pelo ente foram declaradas desertas. Para comprovação do alegado, 
juntou os Aditivos anexados às fls. 41- 64 dos autos.

 
Assim, nesse aspecto, verifica-se a predominância de falhas de caráter formal, 

tendo em vista que não foi apontado pelo setor técnico superfaturamento nos contratos ou 
eventual dano ao erário, muito menos sugestão de imputação de débito.

e) Ausência de informação sobre a finalização de processo licitatório, em 
descumprimento ao artigo 49, caput, da Resolução TCE n° 26/2016;

Sobre essa falha, a recorrente informa que apresentou documento 
comprobatório da finalização de processos licitatórios no processo de prestação de contas 
(Doc. 05 da defesa apresentada em sede de contraditório ao Relatório DFAM).

Contudo, analisando a defesa apresentada nos autos de origem 
(TC/006158/2017), verificou-se que, ao contrário do exposto nesta oportunidade, a gestora 
reconheceu que a finalização das licitações não se deu em tempo hábil em razão de 
problemas técnicos no hospital, mas afirma que a falha foi sanada e que não houve 
malversação de recurso público e nem má-fé na ação.

Inobstante o reconhecimento da falha acima mencionada, trata-se de mais uma 
irregularidade de caráter formal.

 
f) Pagamento de despesa sem a correta liquidação, em desconformidade com o art. 
63, §1°, II, da Lei n° 4.320/64;

Neste ponto, a recorrente apenas reitera que os pagamentos realizados aos 
postos de combustíveis ocorriam mensalmente, de acordo com a totalidade de litros 
abastecidos a partir de controle do hospital. Contudo, o controle individual não era anexado 
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no empenho e na nota fiscal por considerar que não é documento fiscal e sim um controle 
interno da entidade.

Entende-se, nesse ponto, que o controle individual é documento indispensável à 
correta liquidação da despesa, ainda que não se trate, tecnicamente, de um documento 
fiscal. 

g) Ausência de Núcleo de Controle Interno e sua devida manifestação, contrariando o 
art. 74 da CF/88, art. 90 da Constituição do Estado do Piauí, Decreto Estadual n° 
11.434/2004; Decreto n° 17.526/17 e Instrução Normativa TCE/PI n° 05/17; e

A recorrente não se manifestou sobre essa ocorrência, também considerada não 
sanada quando do julgamento do processo de prestação de contas do Hospital Regional 
João Pacheco Cavalcante.

h) Demonstrativos contábeis com informações inexatas, em desconformidade com os 
pressupostos da confiabilidade e representação adequada das operações 
orçamentária e financeira exigidas pela Lei n° 4.320/64 e Resolução CFC n° 1.282/2010.

A recorrente reitera o alegado em sede de defesa, no sentido de que os 
relatórios contábeis enviados estão de acordo com a Lei 4.320/64, Resoluções do CFC e, 
ainda, segundo a Resolução TCE-PI nº 26/2016. Além disso, os mesmos são emitidos 
através do SIAFE, salvo os relatórios acessórios exigidos pelo TCE/PI e enviados através do 
DOCUMENTAÇÃO WEB.

Informa, ainda, que os dados inexatos apontados referem-se às diferenças de 
conciliação bancária, dados estes oriundos de receitas de rendimentos de aplicações 
financeiras, os quais, à época eram conciliados por técnicos da SEFAZ/PI sempre após o 
encerramento do exercício financeiro. O fato é que esses ajustes, na maioria das vezes, 
eram realizados após o fechamento do sistema (SIAFE) e, portanto, não eram realizados no 
mesmo ano do exercício financeiro em questão, ou seja, 2017. Para sanar a questão, foi 
anexado levantamento enviado à SEFAZ/PI para regularização (Doc. 06 da defesa 
apresentada em sede de contraditório ao Relatório DFAM) – ref. TC/006158/2017.

Compulsando os autos do processo de origem, verificou-se que, segundo o 
relatório de contraditório da DFAE, a gestora não contestou o achado de auditoria, limitando-
se a afirmar que serão tomadas providências a fim de sanar as falhas apontadas. Tais 
providências, entretanto, somente repercutirão nas prestações de contas futuras.

Ademais, consoante voto da relatora originária, a DFAE observou que o hospital 
não elaborou e nem divulgou seus demonstrativos contábeis de acordo com os princípios 
contábeis. Houve desrespeito ao princípio contábil da oportunidade que exige que a 
Entidade apresente informações contábeis íntegras e tempestivas, confiáveis e úteis, 
permanecendo a ocorrência.
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3. VOTO

Ao compulsar os presentes autos, conclui-se que a recorrente repetiu a maioria 
dos argumentos já considerados quando do julgamento do processo de prestação de contas 
do Hospital.

Por outro lado, percebe-se que as falhas constatadas na referida prestação de 
contas são bastante semelhantes à maioria das falhas ocorridas nos demais hospitais e 
unidades de saúde do Estado. 

É certo que as determinações impostas no Acórdão recorrido a outros agentes, 
como os Secretários da SEADPREV e da SESAPI e o Governador do Estado não afastam a 
responsabilidade pessoal e proporcional da Diretora pelos atos praticados durante a sua 
gestão, contudo, não restou materializado nos autos, o desvio de conduta da gestora, nem 
tampouco constatação de superfaturamento, dano ao erário ou ainda proposta de 
encaminhamento ao Ministério Público Estadual para a devida fiscalização.

 
Assim sendo, entende-se razoável a justificativa da gestora acerca da 

dificuldade de adimplemento das obrigações legais, bem como das suas tentativas de boa-
fé para manter o atendimento de urgência e emergência à população do município de 
Corrente e dos municípios circunvizinhos, notadamente diante dos recorrentes atrasos de 
repasses financeiros, além dos problemas que praticamente todas essas unidades de saúde 
enfrentam.

Diante do exposto, realizando-se um juízo de proporcionalidade, e considerando 
a predominância de falhas de natureza formal nas contas em apreço, voto, concordando 
com o parecer ministerial, pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, 
estando presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, discordando do parecer 
ministerial, pelo provimento do presente recurso, modificando o julgamento das contas do 
Hospital Regional João Pacheco Cavalcante, em Corrente/PI, para Regularidade com 
Ressalvas, bem como pela redução da multa imposta à gestora para 750 UFR/PI, 
mantendo-se o Acórdão nº 159/20 em todos os outros termos.

Teresina (PI), 18 de junho de 2020.

(Assinatura Digitalizada)
Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros

Relator

 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS:22802800353 - 19/06/2020 12:52:28
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