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Relator : Desembargador João Santana Sousa
 
 
 
 

Decisão
 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado pela Procuradoria
Geral de Justiça, através do seu Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau,
contra ato reputado ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.
 
 
 
Aduz que o Tribunal de Contas deste Estado, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, no ano de 2010, através do Acórdão PL-TCE/MA nº 303/2010, julgou irregular a Tomada
de Contas nº 2933/2008, de responsabilidade de Júlio César de Sousa Matos, na qualidade de
Coordenador e Ordenador de Despesas da Maternidade Benedito Leite, no tocante ao exercício
de 2007, condenando-o ainda ao pagamento de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 
Sustenta que a decisão foi impugnada judicialmente, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no dia
18/09/2020, nos autos do Recurso Especial nº 1762610/MA, de relatoria do Ministro Francisco
Falcão, afastado a nulidade alegada por Júlio César de Sousa Matos, no tocante à
irregularidade de sua citação referente ao Acórdão PL-TCE/MA nº 303/2010, ao fundamento de
que a decisão judicial proferida por este Tribunal de Justiça encontrava-se dissonante da
jurisprudência daquela Colenda Corte.
 
Relata que, após a decisão do eminente Ministro Francisco Falcão, Júlio César de Sousa Matos
peticionou nos autos do Recurso Especial nº 1762610/MA, pleiteando junto ao Ministro relator a
concessão do efeito suspensivo da decisão proferida, o que restou indeferido.
 
Enfatiza que, diante da decisão, que o tornou inelegível, Júlio César de Sousa Matos interpôs,
perante o TCE/MA, em setembro de 2020, recurso de revisão com pedido de tutela de urgência,
com efeito suspensivo (processo nº 5568/2020), após 10 (dez) anos do trânsito em julgado do
Acórdão PL-TCE/MA nº 303/2010, em desconformidade com o previsto no art. 139 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão (Lei nº 8.258/2005), segundo o qual “De decisão
definitiva em processo de prestação de contas ou tomada de contas, mesmo especial, cabe
recurso de revisão ao Plenário, de natureza similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo,
interposto uma só vez e por escrito pela parte, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto
ao Tribunal, dentro do prazo de dois anos, improrrogável, contados na forma prevista no inciso IV
do art. 123 (...)”.
 
Ressalta que, após regular distribuição, o Conselheiro-Relator Joaquim Washington Luiz de
Oliveira determinou monocraticamente, em 08/10/2020, a suspensão dos efeitos do Acórdão PL –
TCE/MA nº 303/2010 (medida cautelar nº 011/2020 GAB/CNOSJWLO), tendo referida decisão
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sido, no dia 14/10/2020, ratificada pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
 
Afirma ainda que, tendo o recurso de revisão sido interposto aproximadamente dez anos após o
trânsito em julgado do Acórdão PL – TCE/MA nº 303/2010, a sua interposição seria
absolutamente intempestiva, não merecendo sequer ser conhecida.
 
Aduz que um dos fundamentos utilizados para o deferimento da medida cautelar pleiteada por
Júlio César Sousa Matos, a qual fora ratificada pelo Plenário da Corte de Contas, consiste na
declaração de nulidade de sua citação, não sendo possível, contudo, tal discussão na seara de
competência do Tribunal de Contas Estadual, uma vez que já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça.
 
Nesta esteira, alega que não houve qualquer erro a ser sanado, ao contrário do que assentado na
decisão do referido Tribunal de Contas, a suscitar o poder de cautela, consubstanciado na
capacidade de o referido Tribunal rever suas próprias decisões, notadamente porque a questão
da nulidade da citação já foi enfrentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
 
Sugere, dessa forma, que a decisão impugnada configura uma afronta ao princípio da segurança
jurídica, pois este, “(....) apesar de não ser expresso na Constituição Federal, é um alicerce do
Estado Democrático de Direito brasileiro, especialmente porque em uma sociedade tão plural,
complexa, suscetível de mudança ao longo do tempo, como a brasileira, a segurança jurídica é de
fundamental relevância para evitar comportamentos contrários à ordem jurídica e ao próprio
Estado Democrático de Direito, e a mudança quer de decisões judiciais, quer de decisões
oriundas dos Tribunais de Contas já transitadas em julgado, ou seja, irrecorríveis e alcançadas
pelo manto da coisa julgada, acarretará uma grande insegurança jurídica para todos”
 
Com tais considerações, requereu a concessão, inaudita altera parte, da medida liminar, (...)
porquanto presentes os requisitos para tanto, quais sejam: a fumaça do bom direito, ou seja, a
plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e a evidente possibilidade de dano grave
e irreparável, decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora), para tornar
sem efeito a decisão do Plenário da Corte de Contas, que confirmou a medida cautelar nº
011/2020 GAB/CNOSJWLO nos autos do Processo nº 5568/2020- TCE/MA – Processo nº
2933/2008 – prestação de contas da maternidade Benedito Leite – Recurso de Revisão”.
 
Com a inicial juntou documentos de Id nº 8461741 a 8461764.
 
É o que interessa relatar. DECIDO.
 
Inicialmente, entendo ser legítima a atuação do Ministério Público Estadual para a impetração,
haja vista a necessidade de resguardar o princípio da segurança jurídica, bem como a hierarquia
e a efetividade das decisões emanadas pelo Poder Judiciário, nos termos dos arts. 127 e 129, II,
da Constituição Federal.
 
Com efeito, os pressupostos para a concessão da liminar estão consubstanciados nas
expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora, e também positivados pelo artigo 7º, III,
da Lei nº 12.016/2009. Sobre esses requisitos é preciso registrar que a decisão proferida, seja
negando ou concedendo o pleito, é precedida de análise superficial e perfunctória dos elementos
e argumentos constantes dos autos, além, é claro, de adequada fundamentação.
 
Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, devo dizer que VISLUMBRO, prima facie, a
presença simultânea dos requisitos imprescindíveis à concessão da liminar vindicada.
 
Analisando os autos, verifico que, conforme disposto no art. 139 da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão (2015): “de decisão definitiva em processo de prestação de
contas ou tomada de contas, mesmo especial, cabe recurso de revisão ao Plenário, de natureza
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similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, interposto uma só vez e por escrito pela
parte, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dois anos
, improrrogável, contados na forma prevista no inciso IV do art. 123 (...)” (grifei).
 
Por sua vez, prevê o art. 123, IV, do prefalado Diploma Legal: “Os prazos referidos nesta lei são
contínuos, não se interrompendo nos feriados, e contam-se a partir do dia: (...) IV – da publicação
do acórdão e/ou do parecer prévio no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado”.
 
Com efeito, a plausibilidade do direito vindicado consubstancia-se no fato de que, conforme Id n°
8461742, fl. 55, a decisão proferida nos autos do processo nº 2933/2008 – TCE/MA, pela
irregularidade da tomada de contas do gestor e ordenador de despesas da maternidade Benedito
Leite, Júlio César de Sousa Matos, no exercício de 2007, foi publicada em 23/09/2010, razão
porque o prazo de 02 (dois) anos, consoante o supramencionado dispositivo legal (art. 139 da Lei
Orgânica do TCE/MA), teria findado em 23/09/2012.
 
No caso em tela, consoante se vê no ID nº 8461747, pág. 13, o recurso de revisão com pedido de
tutela de urgência e efeito suspensivo fora interposto em outubro de 2020, o que, a meu ver,
ultrapassa, e muito, o prazo legal estabelecido e impossibilita, pois, a sua apreciação pela Corte
de Contas face a sua aparente intempestividade.
 
Por outro lado, importante destacar ainda que, por certo, a questão referente à suposta nulidade
da citação de Júlio César de Sousa Matos, nos autos do Processo nº 2933/2008/TCE/MA, já foi
judicializada e decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp nº 1762610/MA, cuja
decisão monocrática reconheceu a validade da citação e, com fundamento no art. 255, § 4º, III,
do RISTJ, deu provimento ao recurso especial do Estado do Maranhão, para afastar a respectiva
nulidade, determinando o retorno dos autos à origem, para que analise as demais matérias
invocadas pelo autor da ação originária, não cabendo mais, portanto, qualquer discussão acerca
desta matéria por parte do Tribunal de Contas do Estado, sobretudo quando fora do prazo legal
para tanto (Id nº 8461745, pág. 85).
 
Quanto ao periculum in mora, constato, em consulta ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral, que,
de fato, Júlio César de Sousa Matos é candidato ao cargo de Prefeito municipal de São José de
Ribamar/MA, situação em que, mantendo-se a decisão do Plenário da Corte de Contas, que
confirmou a medida cautelar nº 011/2020 GAB/CNOSJWLO, nos autos do Processo nº
5568/2020-TCE/MA, possibilitará a participação daquele como candidato no pleito, a se realizar
no dia 15/11/2020 (próximo domingo), o que, de acordo com meu entendimento, embora em uma
análise ainda superficial, afronta princípios fundamentais de um Estado Democrático de Direito,
sobretudo o da segurança jurídica e o da moralidade.
 
Nesta vertente, CONCEDO a liminar pleiteada, para suspender a decisão do Plenário do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que confirmou a medida cautelar nº 011/2020
GAB/CNOSJWLO nos autos do Processo nº 5568/2020-TCE/MA (referente ao Processo nº
2933/2008-TCE/MA., que trata da prestação de contas da maternidade Benedito Leite), até o
julgamento de mérito do presente mandamus.
 
Em tempo, no tocante à petição formulada pelo advogado Luís Pablo Correia Cruz (Id nº
8488413), requerendo a suspeição deste relator, entendo que não é cabível.
 
Dispõe os arts. 144, § 2º, e 145, § 2º, do Código de Processo Civil, in litteris:
 
Art. 144, § 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do
juiz.
 
Art. 145, § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem
a alega;
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Em que pese este relator já ter se declarado suspeito em processo anterior em que atuava como
advogado Luís Pablo Correia Cruz, a situação em concreto diverge em absoluto do processo em
que este relator se declarou suspeito.
 
É que, na hipótese a que se refere o referido patrono, nos autos do HC de nº 0812473-
32.2020.8.10.0000, este já era devidamente habilitado antes de este presente relator atuar como
vogal substituto na 2ª Câmara Criminal naquele caso.
 
Já no caso em tela, o causídico, já ciente da relatoria do presente mandamus, habilitou-se
posteriormente nos autos em clara intenção de fazer com que este relator declare-se suspeito e
deixe de atuar no feito, com nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar o
impedimento deste magistrado.
 
Dessa forma, indefiro o pedido de habilitação do advogado Luís Paulo Correia Cruz, OAB/MA nº
12.193.
 
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar as informações que desejar, no prazo de
10 (dez) dias.
 
Cite-se Júlio César Sousa Matos, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, para,
querendo, contestar a exordial.
 
Nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, dê-se ciência do feito ao Procurador Geral do
Estado do Maranhão, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo,
ingresse no feito.
 
Após o prazo, com ou sem informações, vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para
emissão de parecer.
 
Ciência desta decisão ao TRE-MA, bem como ao Juiz da Zona Eleitoral da Comarca de São José
de Ribamar.
 
A presente decisão servirá como ofício/mandado para os devidos fins.
 
Publique-se. Cumpra-se.
 
 
 
São Luís/MA, 11 de novembro de 2020.
 
 
 
 
 

JOÃO SANTANA SOUSA
 

Desembargador Relator
 

Num. 8490069 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JOAO SANTANA SOUSA - 11/11/2020 11:15:55
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111111155540300000008145539
Número do documento: 20111111155540300000008145539


	Decisão | NUM: 8490069 | 11/11/2020 10:56

