
 M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O
                                                                                               do Estado do Paraná

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0015793-

32.2018.8.16.0129, DE PARANAGUÁ.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO.

APELANTE : ESTADO DO PARANÁ.

APELADO : MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ.

RELATOR : DES. LUIZ TARO OYAMA.

PRONUNCIAMENTO

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE

APONTADA COMO COATORA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS.

PROVIMENTO  DO  RECURSO.  CASO  DESPROVIDO  O

APELO,  MERECE  CONFIRMAÇÃO  A DOUTA SENTENÇA.

EDITAL  DE  CHAMAMENTO.  CREDENCIAMENTO  E

CONTRATUALIZAÇÃO.  REPASSE  DE  VERBAS

DESTINADAS  AOS  ESTABELECIMENTOS  QUE  PRESTAM

SERVIÇOS  AMBULATORIAIS.  SAÚDE.  EXIGÊNCIA  DE

CERTIDÕES.  ILEGALIDADE.  APLICABILIDADE  DA

EXCEÇÃO  PREVISTA  NO  ARTIGO  25,  §  3º,  DA  LEI

COMPLEMENTAR Nº 101/2000.  

1



 M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O
                                                                                               do Estado do Paraná

EGRÉGIA QUARTA CÂMARA CÍVEL

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Estado do

Paraná  contra  a  douta  sentença  proferida  no  mov.  60.1,  a  qual  concedeu  a

segurança impetrada em face do ato reputado ilegal, atribuído a sra. Diretora da

1ª Regional de Saúde do Estado do Paraná,  para o fim de (...)  determinar à

autoridade  coatora  que  se  abstenha  de  suspender  os  repasses  de  verbas

destinadas à  saúde por  conta  da ausência  dos  documentos  mencionados no

edital nº 26/2018 (...). 

Em suas razões recursais, a parte insurreta asseriu, preliminarmente,

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que (...)  a

autoridade  não  possui  prerrogativa  para  suspender  pagamentos  aos

estabelecimentos de saúde credenciados, tampouco para ordenar a aplicação

da medida aos que não cumpriram com o previsto no Edital de Chamamento n.

026/2018  (...).  Alegou que  o  ato  impugnado é  um e-mail  encaminhado pela

servidora  da  1ª  Regional  da  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  do  Paraná.  No

mérito, aduziu que a prestação de serviços públicos e a realização de convênios

não  podem  se  sobrepor  aos  requisitos  previstos  em  lei.  Participou  que  a

necessidade de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista é previsto no

inciso IV do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993.Acrescentou que deixar de exigir as

certidões acarretaria violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade. Ao

final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (mov. 69.1).
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As contrarrazões foram apresentadas no mov. 73.1, oportunidade em

que o recorrido pugnou pelo desprovimento da súplica.

É, em resenha, o relatório.

O  inconformismo  merece  vencer  o  juízo  de  prelibação,  porquanto

presentes  os  requisitos  de  estilo.  A douta  sentença  se  submete  também  a

necessário  reexame,  por  força  do  disposto  no  artigo  14,  §  1  º,  da  Lei  nº.

12016/09. 

Extrai-se  do  processado  que  o  Município  de  Paranaguá  impetrou

segurança  em  face  do  ato  reputado  ilegal,  atribuído  a  sra.  Diretora  da  1ª

Regional  de  Saúde  do  Estado  do  Paraná,  consubstanciado  na  solicitação  de

apresentação de documentação para credenciamento (…)  para  realização de

procedimentos  ambulatoriais  aos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde

( mov.1.6).

Afirmou que a  Secretaria  de  Estado da Saúde do Paraná  lançou o

Edital de Chamamento Público nº 026/2018, (…), visando a credenciar todos os

estabelecimentos  de  saúde  para  a  contratação  dos  interessados  que  tenham

capacidade comprovada de realizar procedimentos ambulatoriais aos usuários do

SUS (…). Participou que, para tanto, foi necessária a formalização de contrato e

apresentação  de  diversos  documentos.  Alegou  que,  entretanto,  encontrou

dificuldades para a obtenção de alguns documentos, fato este que não poderia

prejudicar o seu credenciamento perante os órgãos competentes. Verberou que a

autoridade  coatora  se  negou  a  dar  andamento  ao  procedimento  sem  que

houvesse encaminhamento das certidões negativas, o que poderia causar sérios

prejuízos, tendo em vista a possível recusa no repasse de verbas destinadas à
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área da  saúde.  Destacou que,  de acordo com o § 3º  do artigo 25 da Lei  nº

101/2000, não seria possível a suspensão da transferência quando se tratem de

ações  destinadas  à  saúde,  o  que  demonstra  o  seu  direito  líquido  e  certo  ao

credenciamento.  Sustentou  que  a  exigência  da  certidão  estaria  a  violar  o

princípio da razoabilidade. Ao final, formulou os seguintes pedidos: 

Diante do exposto, requer-se, em face da prova pré-constituída dos

autos e por envolver matérias essencialmente de direito, a concessão

da  medida  liminar,  nos  termos  do  art.  7º,  III,  da  Lei  Federal  nº

12.016/2009, inaudita altera partes, a fim de suspender o ato coator

com a consequente suspensão da exigibilidade das certidões para a

efetivação da contratação do objeto em questão.

(…)

c)  no  mérito,  depois  do  cumprimento  das  formalidades  legais,  a

confirmação  da  medida  liminar,  com  a  concessão  definitiva  da

ordem, declarando a nulidade do ato coator ( destaques no original). 

Processado  o  feito,  sobreveio  sentença  de  concessão  da  segurança

(mov. 60.1), o que ensejou a interposição do presente reclamo.

Assiste razão ao recorrente ao alegar que a Diretora da 1ª Regional de

Saúde do Estado do Paraná é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide,

entretanto, sob fundamento diverso como adiante se verá.

Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  foi  lançado  o  Edital  de

Chamamento  nº  26/2018,  pelo  qual  se  objetivou  o  (...)  credenciamento  e
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possível contratação dos interessados que tenham capacidade comprovada para

realizar procedimentos ambulatoriais aos usuários do Sistema Único de Saúde

em unidades localizadas em municípios sob Gestão Estadual e vinculados a

uma das 22 Regionais de Saúde, segundo os critérios estabelecidos no presente

instrumento (...) (mov. 1.6). 

Para tanto, seria necessária a apresentação de diversos documentos,

conforme disposição do item 6 do édito inaugural. 

Diante disso, fora exigido do recorrido a apresentação das certidões

para  a  formalização do procedimento administrativo e  análise  pela  comissão

instituída pela Secretaria de Saúde, sob pena de suspensão do respectivo repasse

caso não concretizada a avença (mov. 1.4).

O presente mandamus foi impetrado contra ato praticado por servidora

da Seção de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da 1ª Regional de Saúde

do  Estado  do  Paraná,  materializado  em  solicitação  do  envio  de  certidões

negativas  pelo  recorrido  ao  propósito  de  concluir  (…)  processo  de

contratualização dos Estabelecimentos de Saúde (…) (  mov.  1.4).  A falta de

encaminhamento dos documentos acarretaria a não formalização do contrato e,

via de consequência, a suspensão do pagamento.

Acerca  da  legitimidade  da  autoridade  apontada  como  coatora,

prestativo reproduzir o escólio do ilustre Hely Lopes Meirelles:

Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público

ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto

de exercê-las. Por 'autoridade' entende-se a pessoa física investida de
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poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída

pela norma legal. 

(...)

Incabível  é  a  segurança  contra  autoridade  que  não  disponha de

competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração

deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e

meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário.

Essa orientação funda-se na máxima ‘ad impossibilita nemo tenetur’:

ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível.  Se as providências

pedidas no mandado não são de alçada do impetrado, o impetrante é

carecedor  da  segurança  contra  aquela  autoridade,  por  falta  de

legitimação passiva para responder pelo ato impugnado.  A mesma

carência  ocorre  quando  o  ato  impugnado  não  foi  praticado  pelo

apontado  coator.  (In.  Mandado  de  Segurança,  31ª  ed.,  Malheiros,

2008, p. 75, destacou-se)

Em suma, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado

o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6º, parágrafo

3º, da Lei nº 12.016/09).

Na hipótese em apreço, a exigência da apresentação da documentação

partiu da Secretaria Estadual de Saúde, concretizada na confecção do Edital de

Chamamento nº 28/2018, subscrito pelo senhor Secretário de Estado da Saúde

(item 6 – mov. 1.6).
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O ato impugnado (mov. 1.4), portanto, apenas cumpriu determinação

inserta  no  Edital  de  Chamamento  nº  28/2018,  expedido  pela  Secretaria  de

Estado da Saúde, haja vista que a atividade da 1ª Regional de Saúde se resumia a

receber  a  documentação,  conferi-la  e  encaminhá-la  para  a  Comissão  de

Credenciamento (item 6.2 do edital).

Isto é, o ato tido como coator (exigência de apresentação de certidões

como requisito para credenciamento) não foi praticado pela sra. Diretora da 1ª

Regional de Saúde de Londrina, mas, sim, pelo senhor Secretário Estadual de

Saúde, autoridade que deveria figurar como coatora no presente writ.

Ad  argumentadum  tantum,  cumpre  consignar  que,  ainda  que  se

entendesse que o ato impugnado dizia respeito à suspensão de pagamento ao

estabelecimento credenciado em razão da não apresentação das certidões, é bem

de ver que nos termos do artigo 5º da Resolução nº 936/2018, (...) ao Diretor (a)

da Regional de Saúde,  representante  da Secretaria de Estado da Saúde que

coordena  as  ações  preconizadas  pela  política  estadual  de  saúde  em âmbito

regional, compete (...) autorização despesas da Regional de Saúde, no limite da

legislação em vigor (...) (V)1.

Logo, a autorização de despesas pelo Diretor da Regional de Saúde

limita-se ao próprio órgão. Assim, não detinha a autoridade impetrada atribuição

para  a  determinação  de  suspensão  de  repasse  de  verba,  incumbência  da

Secretaria de Saúde, sediada nesta Capital.

1 Disponível  em:
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-
04/936_18.pdf Acessado em 10.08.2020.
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Como afirmado pela  douta representante  do Ministério  Público em

primeiro grau, (...) a paralisação dos repasses é ordem que advém, nos termos

do próprio texto, do "nível central" da SESA, isto é, seu núcleo de comando,

instalado na Capital Paranaense. Ainda que seja possível argumentar que não

há certeza sobre o ordenador da medida, por certo não se pode atribuí-la à

Senhora Meirielli de Araújo, dado que capitaneava órgão de descentralização

das  atividades  em  saúde  pública  executadas  pelo  Estado  do  Paraná  (1ª

Regional da SESA), não pertencendo à "sede" da organização administrativa,

de  onde  foi  emanada  a  ordem.  A  ex-Diretora,  ressalte-se,  é  meramente

"destinatária  com cópia" das  mensagens,  não se  manifestando em momento

algum (...).

Destarte, a autoridade responsável pelo ato seria o senhor Secretário

de Estado da Saúde do Paraná.

Nessa ordem de ideias, tendo em vista a prerrogativa de função dos

Secretários  de  Estado  estampada  no  artigo  101,  inciso  VII,  alínea  b,  da

Constituição  Araucariana,  vê-se  que  compete  originariamente  a  esse  egrégio

Tribunal  de  Justiça  processar  e  julgar  o  presente  mandado de  segurança,  in

verbis:

Art. 101. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de

seus órgãos: 

(...)

VII - processar e julgar, originariamente: 
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b) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado,

da  Mesa  e  da  Presidência  da  Assembléia  Legislativa,  do  próprio

Tribunal ou de algum de seus órgãos, de Secretário de Estado, do

Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça,

do Procurador-Geral do Estado e do Defensor-Geral da Defensoria

Pública; 

Ademais, o Regimento Interno desse insigne Sodalício assim prevê:

Art.  87.  Às  Câmaras  Cíveis  em  Composição  Integral  compete

processar e julgar: 

(...)

III - os mandados de segurança, mandados de injunção e habeas data

contra atos: 

b)  dos  Deputados  Estaduais,  dos  Conselheiros  e  Auditores  do

Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, dos Procuradores de

Justiça e dos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal

de Contas; 

A  propósito  do  tema,  calha  à  fiveleta  colacionar  os  seguintes

precedentes desse colendo Tribunal, mutatis mutandis:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA

CONTRA  ATO  DO  CHEFE  DO  NÚCLEO  REGIONAL  DE

EDUCAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  PONTA  GROSSA.
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COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR  E  JULGAR  MANDADO  DE

SEGURANÇA QUE SE DEFINE EM RAZÃO DA CATEGORIA DA

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E PELA SUA SEDE

FUNCIONAL. ENQUADRA-SE NO CONCEITO DE AUTORIDADE

COATORA,  A  PESSOA  NATURAL  QUE  NO  EXERCÍCIO  DE

ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO ORDENA A PRÁTICA OU

ABSTENÇÃO DO ATO IMPUGNÁVEL E NÃO A PESSOA JURÍDICA

A QUE ESTA VINCULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA

FAZENDA  PÚBLICA  DA  COMARCA  DE  PONTA  GROSSA.

CONFLITO  PROCEDENTE.-  "(…)  A  pessoa  jurídica  de  direito

público não é considerada autoridade coatora para figurar no polo

passivo de mandado de segurança e prestar informações. Estas devem

ser  oferecidas  pela  autoridade  administrativa  individualizada  ou

órgão colegiado de administração que tenha praticado o ato.(...)."

(RMS 24.112/SP, 1ª. Turma, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJe

03/03/08)  (4ª  C.Cível  em  Composição  Integral,  CC  1279754-5,

Curitiba,  Relator Desembargador Abraham Lincoln Calixto,  julgado

em 17.03.2015, destacou-se).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIDO DE

OFÍCIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. CONCURSO  PÚBLICO

PARA  POLÍCIA  MILITAR.  BOMBEIRO.  EXCLUSÃO  DO

CANDIDATO  NA  FASE  DE  INVESTIGAÇÃO  DE  CONDUTA.

INQUÉRITO  POLICIAL  E  PROCESSOS  CRIMINAIS.

COMPETÊNCIA DEFINIDA DE ACORDO COM A CATEGORIA E A

SEDE  FUNCIONAL  DA  AUTORIDADE  IMPETRADA.

AUTORIDADE  IMPETRADA  COM  SEDE  NA  CAPITAL  DO
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ESTADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM

RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA COM A REMESSA DOS

AUTOS PARA UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO

CENTRAL  DA  COMARCA  DA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE

CURITIBA. Em se tratando de mandado de segurança, a competência

para  processamento  e  julgamento  da  demanda  é  estabelecida  de

acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e

a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a

improrrogabilidade  da  competência.  APELAÇÃO  PROVIDA.

REEXAME  NECESSÁRIO  PREJUDICADO (5ª  C.Cível,  ACR

1629526-4,   Relator  Desembargador  Nilson  Mizuta,  julgada  em

14.03.2017, destacou-se).

Dessarte, constatado o equívoco na indicação da autoridade tida como

coatora e a consequente impossibilidade de se proceder a correção do polo passi-

vo sem alterar a competência originária, tem-se que tal vício é insanável e con-

duz à inexorável extinção do processo. 

Nesse  sentido, confira-se  recentes  julgados  da  Superior  Corte  de

Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA ERRONEAMENTE APON-

TADA. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ÓR-

GÃO COMPETENTE PARA JULGAMENTO.
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1. O Sodalício a quo entendeu ser possível a emenda da exordial da

Ação Mandamental, tendo em vista o equivocado apontamento da au-

toridade coatora.

2. In casu, consoante se extrai do aresto objurgado, o impetrante indi-

cou a Diretoria do Departamento de Recursos Humanos da Secreta-

ria de Estado da Administração e da Previdência como polo passivo

da demanda, e o correto seria o Governador do Estado do Paraná.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a opor-

tunidade de  emenda à  petição inicial  de  Mandado de Segurança

para  correção  da  autoridade  coatora  somente  pode  ser  admitida

quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido propos-

ta for competente para o conhecimento do mandamus.

4. É descabida, no caso, a aplicação da teoria da encampação pois,

malgrado o Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Se-

cretaria de Estado da Administração e da Previdência tenha prestado

as informações necessárias ao deslinde da causa, a correta indicação

do Governador do Estado do Paraná como autoridade coatora modi-

fica a regra de competência jurisdicional do Tribunal de Justiça.

5.  Recurso  Especial  provido  (REsp  1703947/PR,  Relator  Ministro

Herman Benjamin, DJe de 19.12.2017, destacou-se).

TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBS-

TITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEL

DE  AVIAÇÃO  A  REVENDEDOR  ATACADISTA/DISTRIBUIDOR.
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OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE ICMS-ST.  AUTO

DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO.

RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  SOLICITA-

ÇÃO  DE  EMENDA  À  PETIÇÃO  INICIAL.  MODIFICAÇÃO  DA

COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

(…)

2. A autoridade apontada como coatora - Secretário de Fazenda do

Estado de Goiás - não possui legitimidade para figurar no polo passi-

vo do presente mandado de segurança, na medida em que referida au-

toridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei,

não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração

tributária. Precedentes: RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Fa-

ria,  Primeira  Turma,  DJe  11/5/2016;  AgRg  nos  EDcl  no  RMS

39.788/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada

TRF  3ª  Região),  Segunda  Turma,  DJe  2/5/2016;  AgRg  no  REsp

1.027.909/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe

27/5/2010.

3. Em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, é possí-

vel a esta Corte Superior de Justiça, de ofício, examinar matérias de

ordem pública, tais como as relativas às condições da ação. 

4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a opor-

tunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para

correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o

órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for com-
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petente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese

dos  autos.  Precedentes:  AgRg  no  RMS 46.032/RJ,  Rel.  Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS

46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe

17/3/2015. 

5. Mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito, por ilegi-

timidade passiva da autoridade impetrada. Recurso em mandado de

segurança prejudicado  (RMS 38.129/GO, Relator Ministro Og Fer-

nandes,  DJe de 01.08.2017, destacou-se) 

Nessas condições, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito,

ante a ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Entretanto, caso não seja esse o entendimento, passa-se a análise do

mérito recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado do Paraná lançou o Edi-

tal de Chamamento Público nº 026/2018, para o (…) credenciamento e contra-

tualização de estabelecimentos devidamente constituídos e instalados no Estado

do Paraná, nos municípios sob Gestão Estadual, para a realização de procedi-

mentos ambulatoriais a serem ofertados à população usuária do Sistema Único

de Saúde (…) ( mov. 1.6). 

Consta do aludido documento que (…) os estabelecimentos de saúde

serão contratados para a realização de procedimentos ambulatoriais, de acordo

com a necessidade da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (…), mediante

o repasse de valores estabelecidos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de
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Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – Sigtap (item 3 – dos valores e

quantidades). 

Para tanto,  os municípios interessados deveriam apresentar  a  docu-

mentação prevista nos subitens 6.1 e 6.2 para avaliação pela Comissão de Cre-

denciamento no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), a

contar da data da publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, bem como

da divulgação pelo site www.saúde.pr.gov.br, o que ocorreu em 11 de junho de

2018.

Portanto,  os  interessados  dispunham do prazo até  10  de  agosto  de

2018 (caso não houvesse prorrogação por interesse da Administração Pública)

para a entrega de toda a documentação. 

Ocorre que o Município de Paranaguá encontrou dificuldades para a

obtenção desses documentos,  motivo pelo qual  foi  notificado,  em 14.11.218,

para a finalização do processo: 

(...) 

Senhora Secretária:

Conforme resposta do nível central com referência aos prazos para

devolução dos contratos ambulatoriais com as devidas assinaturas,

juntamento com as documentações pendentes (solicitados através do

ofício nº 332/2018):
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Informamos que as pendências sejam encaminhadas o mais rápido

possível, os contratos encaminhados pela Regionais estão sendo en-

caminhados para assinatura do Secretário e em seguida faremos a

publicação no Diário Oficial do Estado, nossa orientação é para que

depois de publicar os últimos contratos suspender o pagamento de

quem não tem contrato para a próxima competência. 

(…) (mov. 1.4). 

Veja-se que a exigência da entrega das certidões negativas de débitos

poderia  impedir  o  credenciamento e,  consequentemente,  o  repasse  de  verbas

destinadas à área de Saúde (serviços ambulatoriais). 

É  de  se  ver  que  trata  o  artigo  25,  §  3°,  da  Lei  Complementar  n°

101/2000  acerca  do  repasse  voluntário  de  verbas  de  um  para  outro  ente

federativo. Contudo, para receber o numerário, o beneficiário deve comprovar o

adimplemento de obrigações legais e constitucionais (§ 1°) - mesma previsão do

art.  34,  inciso III,  da Lei  13.019/2014, responsável  por  estabelecer  o  regime

jurídico  das  parcerias  entre  a  Administração  Pública  e  as  organizações  da

sociedade civil. 

Todavia, quando o auxílio financeiro tiver por objetivo o patrocínio de

ações  nas  áreas  da  saúde,  educação  e  assistência  social,  o  favorecido  fica

dispensado de fazer prova da quitação de seus encargos (art. 25,§ 3°, da LC

101/00), in verbis: 

Para  efeito  desta  Lei  Complementar,  entende-se  por  transferência

voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente
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da  Federação,  a  título  de  cooperação,  auxílio  ou  assistência

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou

os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária,

além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 

(omissis) 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos

e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à

prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

(omissis) 

§  3o  Para  fins  da  aplicação  das  sanções  de  suspensão  de

transferências  voluntárias  constantes  desta  Lei  Complementar,

excetuam-se  aquelas  relativas  a  ações  de  educação,  saúde  e

assistência social (negritou-se). 

Com a previsão desta exceção, o legislador complementar pretendeu

aniquilar os entraves burocráticos que impedem os recursos de chegarem até o

cidadão,  quando  o  objetivo  for  a  concretização  de  direitos  fundamentais

diretamente ligados a sua dignidade. 

Destarte,  exsurge  indevido  condicionar  o  repasse  de  numerário

destinado  ao  atendimento  do  direito  à  educação  à  apresentação  de  certidão

negativa  de  débitos  trabalhistas  fiscais  e  certidão  liberatória  expedida  pelo
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Tribunal de Contas. 

Acerca  do tema,  cumpre trazer  à  baila  o  entendimento do colendo

Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE

SEGURANÇA.  CONVÊNIO.  LIBERAÇÃO  DE  VERBAS

PÚBLICAS  PARA  EDUCAÇÃO.  APRESENTAÇÃO  DE

CERTIDÃO  PELO  TRIBUNAL  DE  CONTAS.  REQUISITO

DISPENSÁVEL.  INTERPRETAÇÃO  DO ART.  25,  §  3º,  DA LC

101/2000.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  ORDINÁRIO.  1.  Na

hipótese examinada, o Município de Pontal do Paraná/PR impetrou

mandado de segurança preventivo no qual objetiva o recebimento de

verbas públicas decorrentes de convênio firmado com o Estado do

Paraná, que tem por objeto o auxílio financeiro ao ente público para

oferecer condições à prestação de serviços de transporte escolar aos

alunos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do

município, independentemente da apresentação de certidão negativa

ao Tribunal de Contas, a qual estaria prevista no referido convênio.

2. A interpretação do art. 25 da LC 101/2000, especialmente do § 1º,

incisos e alíneas, permite afirmar que é lícita a exigência de certidões

que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da

transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento

de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à

prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores.

Entretanto,  a  própria  norma  excepciona  no  §  3º  as  sanções  de

suspensão  das  transferências  voluntárias  relacionadas  a  ações  de
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educação, saúde e assistência social, hipótese configurada nos autos.

3.  “A  certidão  emitida  pelo  Tribunal  de  Contas  em  favor  do

município não é requisito para a liberação de recursos financeiros

relativos a convênio celebrado entre a municipalidade e o Estado

com  o  objetivo  de  auxiliar  financeiramente  a  manutenção  e  o

desenvolvimento do ensino fundamental público. Inteligência do art.

25, § 3º, da LC n. 101/2000” (excerto da ementa do RMS 20.044/PR,

2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 10.10.2005).  4.

Provimento do recurso ordinário (RMS 21610/PR, Relatora Ministra

Denise Arruda, DJe de 16.02.09 – destacou-se). 

Impende ressaltar que embora o artigo 25, § 3°, da Lei Complementar

n° 101/2000 se refira ao repasse voluntário de verbas entre entes federativos, sua

aplicação analógica ao caso  sub oculis é medida que se impõe, com vistas a

respeitar e efetivar o consagrado direito constitucional à saúde. 

Neste sentido, calha à fiveleta os seguintes precedentes desse egrégio

Tribunal de Justiça: 

MANDADO  DE  SEGURANÇA  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR.

DISPENSA  DA  APRESENTAÇÃO  DE  CERTIDÕES  NEGATIVAS

PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE CONVÊNIO

FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES.  EXIGÊNCIA  QUE  ENCONTRA

ÓBICE  NA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  101/2000.  REPASSE  DE

VERBAS PARA ÁREA DA SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA

EXCETUADA  NO  §3º  DO  ARTIGO  25  DA  REFERIDA  LEI.

CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA  PARA  FINS  DE  AFASTAR  A
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EXIGIBILIDADE  DA  APRESENTAÇÃO  DE  CERTIDÕES

NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES DESTA

CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA

CONCEDIDA (Mandado  de  Segurança  nº  0051870-

39.2018.8.16.0000,  Relatora  Desembargadora  Astrid  Maranhão  de

Carvalho Ruthes, julgado em 26.03.2019). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  INEXIGIBILIDADE

DE  APRESENTAÇÃO  DE  CERTIDÕES  NEGATIVAS  COMO

CONDICIONANTES  AO  REPASSE  DE  VERBAS  PÚBLICAS

DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À SAÚDE

EM RAZÃO DE CONVÊNIO. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

CAMBÉ.  ENTIDADE  SOB  INTERVENÇÃO  JUDICIAL,

DETERMINADA  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  EXIGÊNCIA  DE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA FIRMAR CONVÊNIO -

ART. 25, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - APLICAÇÃO

ANALÓGICA  -  CABIMENTO  -  PRECEDENTES

JURISPRUDENCIAIS  -  PREVALÊNCIA  DO  OBJETIVO  DO

CONVÊNIO  À  REGULARIDADE  FISCAL  DO  HOSPITAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E

DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  nº  0009763-74.2016.8.16.0056,

Relatora Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, julgado

em 02.10.2018). 

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de piso ao conceder  a

segurança pleiteada.
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Em  tais  condições,  manifesta-se  o  Ministério  Público  pelo

conhecimento e provimento do recurso, com a extinção do processo, em virtude

da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, caso não seja

esse o entendimento dessa colenda Câmara,  pugna-se pelo desprovimento da

súplica, para o fim de manter incólume a douta sentença vergastada, inclusive

em sede de compulsória remessa  (AC 0015793-32.2018.8.16.0129).

Curitiba, 11 de agosto de 2020.

ERVIN FERNANDO ZEIDLER

   Procurador de Justiça
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