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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério 
da Cultura em face da não aprovação da prestação de contas do Convênio MinC/FNC 257/2004, 
celebrado com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das 
razões expostas pelo Relator, em:

9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira (CPF 003.208.458-77), 
do Sr. Fábio Silvestre da Silva (CPF 167.599.728-48), do Sr. Francisco Helder da Silva Oliveira (CPF 
090.402.118-17) e do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos - 
Cedeca - (CNPJ 03.129.195/0001-62), , com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea 
“c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e condená-los solidariamente 
ao pagamento dos débitos indicados a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 
notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos 
cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei Orgânica do 
TCU c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, de seu Regimento Interno, acrescidas da atualização 
monetária e dos juros de mora, a contar das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, 
na forma da legislação em vigor:

9.1.1. Débito solidário de Isabel Aparecida de Araújo Oliveira e do Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Interlagos:

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA

R$ 9.350,00 3/3/2005

R$ 15.650,00 3/3/2005

R$ 30.000,00 27/5/2005

9.1.2. Débito solidário de Fábio Silvestre da Silva e do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Interlagos: 

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA

R$ 30.000,00 12/12/2006

9.1.3. Débito solidário de Francisco Helder da Silva Oliveira e do Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Interlagos: 

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA

R$ 30.000,00 25/3/2008

R$ 20.000,00 30/6/2008

R$ 35.000,00 26/8/2009
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9.2. aplicar à Sra. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, ao Sr. Fábio Silvestre da Silva, ao Sr. 
Francisco Helder da Silva Oliveira e ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Interlagos (Cedeca) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, 
fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem perante o 
Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do 
RI/TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, a 
contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo 
estabelecido, na forma da legislação em vigor:

RESPONSÁVEL VALOR (R$)

Isabel Aparecida de Araújo Oliveira 16.000,00

Fábio Silvestre da Silva 9.000,00

Francisco Helder da Silva Oliveira 25.000,00

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos 50.000,00

9.3. autorizar, desde logo, de acordo com o art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 
das dívidas, caso não atendidas as respectivas notificações;

9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento 
Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas 
monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento 
de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2º do art. 217 do 
Regimento Interno do Tribunal), sem prejuízo das demais medidas legais previstas; e

9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos 
responsáveis, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992.

Quórum:

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e José 
Múcio Monteiro.
13.2. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

Relatório:
Adoto como Relatório instrução elaborada por auditor da Secex/SP (peça 74), que contou com a 
anuência dos dirigentes da mencionada unidade técnica (peças 75 e 76).

“1. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor 
do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos (Cedeca) e de seus 
representantes Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, Fábio Silvestre da Silva e Francisco Helder da 
Silva Oliveira, em face da não apresentação da documentação complementar solicitada, considerada 
imprescindível para aprovação da prestação de contas final do Convênio MinC/FNC nº 257/2004 
(Siafi nº 522033), cujo objeto era a reforma do estúdio da entidade e a aquisição de equipamentos 
para a realização de oficinas de artes, com base no Programa Cultura Viva/Pontos de Cultura, tendo 
o processo de TCE recebido do Ministério o nº 01400.017257/2012-01.

HISTÓRICO
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2. O Plano de Trabalho (peça 1, p. 2 e 46-54) e o Termo de Convênio MinC/FNC nº 257/2004 (peça 1, 
p. 62-78), previam o desembolso de R$ 150.000,00 em 5 parcelas e contrapartida de R$ 66.400,00, 
com vigência inicial no período de 30/12/2004 a 31/12/2006, prorrogado até 2/9/2010 (peça 1, p. 
126).

3. Em 9/6/2008, foi assinado o primeiro termo aditivo ao convênio (peça 1, p. 108-110), que 
estabeleceu um suplemento de R$ 20.000,00 a cargo do concedente, com a respectiva contrapartida 
do convenente no valor de R$ 5.266,80, para custear um kit multimídia composto de software de 
gravação e edição e câmara digital, com prorrogação do prazo de vigência até 2/3/2009 (peça 1, p. 
112).

4. Os valores a cargo do Ministério da Cultura foram repassados por meio das seguintes ordens 
bancárias:

Ordem Bancária Data Valor

2005OB900527 3/3/2005 R$ 9.350,00

2005OB900528 3/3/2005 R$ 15.650,00

2005OB901725 27/5/2005 R$ 30.000,00

2006OB904594 12/12/2006 R$ 30.000,00

2008OB900997 25/3/2008 R$ 30.000,00

2008OB901968 30/6/2008 R$ 20.000,00

2009OB802467 26/8/2009 R$ 35.000,00

Total R$ 170.000,00

5. O convenente foi notificado pela Coordenação de Análise de Prestação de Contas de Convênios, 
mediante o Ofício nº 41/2008, datado de 21/1/2008 (peça 1, p. 98), para complementar a 
documentação relativa à prestação de contas parcial, por ausência de documentos indispensáveis, 
tais como aqueles relacionados à obra prevista e ao respectivo processo licitatório, assim como a 
relação de bens adquiridos e a conciliação bancária, notificação que informa, ainda, que tal fato 
impossibilitaria “... a liberação de recursos referentes à quarta parcela, em conformidade com o § 
2º do art. 21 da IN/STN de 15/01/97...”.

6. Mesmo não tendo o convenente apresentado as informações complementares solicitadas, houve a 
liberação da quarta parcela, visto que foram confirmadas as remessas por meio das OB nº 
2008OB900997, de R$ 30.000,00, em 25/3/2008, e 2008OB901968, de R$ 20.000,00, em 30/6/2008.

7. Cerca de um ano depois, em 22/1/2009, foi enviado ao convenente o Ofício nº 19/2009 (peça 1, 
p. 116), com a cobrança do Relatório de Cumprimento do Objeto e fotos/material de divulgação, e 
a advertência de que a ausência destes documentos impossibilitaria “... a liberação de recursos 
referentes à quinta parcela, em conformidade com o § 2º do art. 21 da IN/STN de 15/01/97...”. 
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Mesmo assim, foi liberada a quinta parcela, de R$ 35.000,00, por meio da ordem bancária 
2009OB802467, de 26/8/2009.

8. Novas notificações foram feitas ao convenente, endereçadas aos seus representantes Francisco 
Helder da Silva Oliveira e Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, por meio dos Ofícios 389 e 390, 
ambos de 23/5/2012 (peça 1, p. 146/147 e 150-151), e com comprovação de recebimento pelos 
responsáveis em 28/5/2012 (peça 1, p. 148 e 151), sem que eles se manifestassem.

9. Mediante o Despacho nº 330/2012, de 19/7/2012, a Coordenação de Prestação de Contas, 
alegando a impossibilidade da análise da Prestação de Contas “... em razão da não apresentação da 
referida documentação complementar do Convênio em epígrafe, expirado em 02/09/2010, e 
solicitada por diversas vezes por este Ministério ...”, encaminhou o processo para instauração de 
TCE (peça 1, p. 154-155).

10. Na fase de cobrança administrativa, foi solicitado aos representantes do convenente o 
recolhimento do valor total repassado pelo MinC, em correspondências datadas de 20/8/2012, todas 
com comprovação de recebimento pelos destinatários em 23/8/2012 (peça 1, p. 164-207).

11. Mesmo tendo sido acatada a solicitação de maior prazo para atendimento das notificações do 
MinC, formulada pela Sra. Lucia Fonseca de Toledo, representante do convenente, por meio de 
correspondência datada de 5/9/2012 (peça 1, p. 208-210), não houve manifestação de sua parte, o 
que levou a Coordenação de Prestação de Contas do MinC a emitir o Despacho nº 569/2012, em 
6/12/2012, confirmando que as prestações de contas parciais de todas as parcelas haviam sido 
aprovadas em relação às metas físicas, mediante pareceres emitidos pela área técnica, mas que a 
área financeira foi impedida de avaliar a documentação por “... ausência de diversos documentos 
contábeis, imprescindíveis à respectiva avaliação ...”, e assim foi dado prosseguimento às medidas 
para a instauração da Tomada de Contas Especial (peça 1, p. 216-217).

12. No Parecer Financeiro nº 99/2013, de 6/8/2013 (peça 1, p. 284-290), a Coordenação de 
Prestação de Contas consignou que, em pareceres técnicos da área responsável, teria havido a 
aprovação das prestações de contas parciais em relação ao cumprimento das metas físicas, sem 
deixar de registrar que “não houve fiscalização ‘in loco’”, mas verificou ter havido alteração na 
distribuição de valores de custeio e capital em razão do Plano de Trabalho e redistribuição de 
valores de contrapartida no Plano de Trabalho, além das seguintes inconsistências:

12.1. Em relação à prestação de contas da 1ª parcela de recursos repassados, mencionou as 
alegações do convenente para a redistribuição de valores e motivos que, inicialmente, impediram a 
movimentação dos recursos do convênio na conta-corrente específica, para, em seguida, confirmar o 
uso de outras contas bancárias para tal finalidade e a retirada de valores da conta específica do 
convênio para pagamentos diversos, concluindo pela inadequação dos procedimentos adotados, que, 
inclusive, inviabilizaram a análise da prestação de conta parcial, por falta de transparência e 
observância das regras pactuadas, que impediriam a fidedigna demonstração do uso dos recursos.

12.1.1. No Relatório de Cumprimento do Objeto, o convenente informou que, funcionando desde 
janeiro de 2005, tinha meios para iniciar o trabalho com os adolescentes antes da chegada dos 
recursos, cuja primeira parcela foi depositada, o que foi contornado com a realização de 
empréstimo para pagamento da equipe de trabalhadores e material pedagógico utilizado nas 
oficinas. Referiu também que a reforma das instalações físicas e a compra de equipamentos foi 
antecipada com recursos de outras fontes para garantir a estrutura de funcionamento necessária 
para atuação dos “arte educadores”, cujo pagamento, assim como a compra de material 
pedagógico, foi feita com os primeiros recursos do convênio, tendo sido possível, com isso, priorizar 
o “andamento do trabalho do Ponto de Cultura”, tendo essas medidas gerado conflito com o 
previsto no plano de trabalho e a exigida conciliação bancária, compatibilizando as despesas com a 
fonte correspondente no citado plano.

12.1.2. Os responsáveis afirmam também que o início da movimentação da conta bancária 
específica do convênio só foi possível após a regularização de titularidade pelo Cedeca, com a 
eleição da nova diretoria, o que tornou necessária a transferência dos recursos para a conta-
corrente de outro banco “a fim de garantir o salário dos trabalhadores”, o que exigiria ajustes na 
prestação de contas do convênio.
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12.1.3. Informaram que, para ajustar tais discrepâncias, foi solicitada a alteração do plano de 
trabalho, justificando a necessidade de prestação de contas da primeira parcela e assim dar 
continuidade ao projeto, tendo sido a proposta aprovada pela concedente.

12.1.4. Alegaram, ainda, que, como foram efetuados pagamentos por meio de cheques de outras 
instituições bancárias, que não a constante do Termo de Convênio, contrariando sua cláusula sexta, 
que trata da movimentação dos recursos financeiros, deixaram de incluir tais pagamentos nas 
análises feitas e apresentadas ao concedente. 

12.1.5. Da avaliação das despesas realizadas com recursos da 1ª parcela, a Coordenação de 
Prestação de Contas do MinC observou, com base nos extratos bancários da conta específica, que 
esta apresentava saldo “zero” em 19/10/2004, recebendo, como primeira movimentação, o 
depósito dos recursos encaminhados pela concedente no valor de R$ 25.000,00, em 7/3/2005, ao 
que se seguiu, em 11/3/2005, uma retirada em espécie para pagamentos diversos, no valor de R$ 
24.810,00, concluindo sua análise afirmando que as despesas relativas à 1ª parcela não foram 
analisadas por serem os atos da Administração formais e “... devem se pautar pela transparência, 
razão pela qual a inobservância em seguir as regras pactuadas, principalmente ao sacar os recursos 
em espécie, consiste em irregularidade ...”.

12.2. Em relação à 2ª parcela, foram observadas as seguintes irregularidades:

a) despesas indevidas com serviços de contabilidade, incluídos e destacados nos recibos de 
pagamento de pessoas físicas, totalizando R$ 469,00, correspondentes a: R$ 73,50 incluídos no valor 
total de R$ 2.100,00 pago a Evandro Jerônimo da Silva; R$ 147,00 incluídos no valor total de R$ 
4.200,00 pago a Alexandre Leal Gomes; R$ 98,00 incluídos no valor total de R$ 2.800,00 pago a 
Maira Preto Acioli de Siqueira; R$ 84,00 incluídos no valor total de R$ 2.400,00 pago a Robson 
Martins de Oliveira; e R$ 66,50 incluídos no valor total de R$ 1.900,00 pago a Kelly Cristina Souza 
da Silva;

b) pagamento feito a Willian Fernando Boudakian de Oliveira, no valor de R$ 379,00, por meio do 
cheque nº 850008, divergente do que consta da Relação de Pagamentos, no valor de R$ 1.400,00, 
além de ser indevido por constar do recibo tratar-se de “doação de serviços”, considerando ainda 
que a Lei do Voluntariado n° 9.608/1998, em seu art. 3º, permite apenas que o voluntário seja 
ressarcido por despesas que eventualmente realize em nome do projeto;

c) cheque nº 850022, no valor de R$ 200,00, superior ao valor da despesa, cujo cupom e recibo 
apresentam valores de R$ 9,90 e R$ 62,00, respectivamente, constando da Relação de Pagamentos o 
total de R$ 71,90, o que resulta numa diferença de R$ 128,10.

d) pagamento da pessoa física Kelly Cristina Souza da Silva, no valor de R$ 700,00, divergente do 
que consta da Relação de Pagamentos, que é de R$ 500,00, e do extrato bancário, que é de 
R$675,50.

e) os valores referentes aos cheques nº 850005, 850006, 850011, 850021, 850034, 850023, 850035, 
191003, 191012, 191021, 191031 e 191029 não constam da Relação de Pagamentos e os respectivos 
documentos de despesa não estão anexados aos autos. 

f) divergência de valores entre o cheque nº 850032, que é de R$ 250,00, e o constante da Relação de 
Pagamentos e do respectivo recibo, que é de R$ 500,00, destinados ao pagamento de serviços 
prestados por Kelly Cristina Souza da Silva.

g) depósitos constantes do extrato bancário nos valores de R$ 6.383,45, R$ 2.504,59 e R$ 2.543,40, 
sem identificação da origem ou natureza do crédito. 

h) falta de documentação comprobatória de despesas nos valores de R$ 131,70 e R$ 502,00, que 
constam da Relação de Pagamentos e do extrato bancário, cheques nº 850016 e 191030, 
respectivamente.

i) falta de extratos bancários de novembro de 2005 a março de 2008, impossibilitando a verificação 
das operações realizadas nesse período.

12.3. Em relação à 3ª parcela, foram observadas as seguintes irregularidades:
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a) transferência do valor de R$ 20.000,00 da conta-corrente especifica do convênio, mediante TED, 
sem possibilidade de identificação para qual conta bancária ou Banco foi feita a remessa;

b) cheques nº 850042, 850051, 850052, 850053, 850055, 850056 e 850057 debitados nos extratos 
bancários, sem constar da Relação de Pagamentos e sem a apresentação dos respectivos documentos 
de despesa;

c) pagamento no valor de R$ 1.248,00, feito por meio do cheque nº 850047, divergente do constante 
da Relação de Pagamentos e do respectivo comprovante de despesa, cujo valor é de R$ 1.000,00;

d) débitos constantes do extrato bancário, relativos aos cheques nº 850056 e 850059, nos valores de 
R$ 24.990,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, não figuram da Relação de Pagamentos, 
impossibilitando a verificação da natureza de tais despesas.

12.4. O convenente não ofereceu as informações solicitadas para análise das inconsistências 
observadas nas despesas relativas às 2ª e 3ª parcelas.

12.5. O Parecer Financeiro mencionado não apresenta análise detalhada das demais parcelas “...por 
não terem sido apresentados os extratos bancários da conta específica, portanto, analisamos até 
14/09/2008, enquanto o convênio se expirou em 02/03/2009”.

13. O citado parecer concluiu que o convenente “... não apresentou documentos hábeis que 
pudessem comprovar suas assertivas para uma manifestação conclusiva, quanto à parte 
financeira ...” e sugeriu a reprovação total da prestação de contas e o recolhimento integral dos 
valores de todas as parcelas recebidas pelo convenente, que totalizaram R$ 170.000,00 a valores 
originais.

14. Novos ofícios foram enviados aos representantes do Cedeca em 15/8/2013, sendo o de nº 
253/2013 para Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, em seu endereço residencial (peça 1, p. 328-
335), e o de nº 254/2013 para Lucia Fonseca de Toledo, no endereço da entidade (peça 1, p. 337-
345), com comprovação de recebimentos, via AR dos Correios, em 22/8 e 21/8/2013, 
respectivamente (peça 1, p. 347-349).

15. Em relação à responsabilização dos agentes:

15.1. A Coordenação de Prestação de Contas do MinC considerou os seguintes períodos de 
responsabilidade pela entidade, cujo poder de gestão financeira, de acordo com seu estatuto social, 
é exercido pelo ocupante do cargo de Secretário de Administração e Finanças (peça 1, p. 28-43): de 
2003 a 2005, Isabel Aparecida de Araújo Oliveira; de 2005 a 2007, Fábio Silvestre da Silva; e, de 
2007 a 2009, Francisco Helder da Silva Oliveira (peça 1, p. 276-280). 

15.2. Encontram-se disponíveis nos autos as atas de eleição e posse da diretoria da entidade em 
23/12/2003, documentos que estabelecem que Isabel Aparecida de Araújo Oliveira respondeu pela 
Secretaria de Administração e Finanças no período de 23/12/2003 a 22/12/2005, datas que foram 
objeto de retificação em 27/5/2004 (peça 1, p. 4-10 e 26, respectivamente), e de 17/1/2005, que 
apresenta Fábio Silvestre da Silva, como Secretário de Administração e Finanças para a gestão de 
2005 a 2007 (peça 1, p. 308-314).

16. Por meio do Despacho nº 254/2013, para dirimir dúvidas suscitadas quanto aos períodos de 
responsabilidade dos gestores, a Coordenação de Prestação de Contas do MinC considerou a ata de 
eleição de Fábio Silvestre da Silva para o período de gestão de 2005 a 2007 e que Francisco Helder 
da Silva Oliveira, respondeu pela entidade entre 2007 e 2009, com base em documentos que ele 
assinou: conciliação bancária, demonstrativo de receitas e despesas, relatório de execução 
financeira e termo aditivo de convênio, todos no citado período (peça 1, p. 351-352). 

17. Com o Relatório de Tomada de Contas Especial nº 053/2013, de 9/9/2013 (peça 1, p. 355-359), a 
equipe do MinC, reunindo os elementos indispensáveis para a tomada de contas especial:

17.1. Consolidou as informações e pareceres das áreas técnicas no Ministério concedente, que 
resultaram na aprovação do plano de trabalho, da minuta do convênio, pela assessoria jurídica, e 
das prestações de contas das parcelas 1 a 5 do Convênio, em relação ao cumprimento da execução 
física do objeto.
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17.2. Demonstrou que a prestação de contas foi, no entanto, reprovada pelo Parecer Financeiro nº 
99 (item 16 desta instrução), tendo, em razão disso, sido considerado que o concedente “não 
executou totalmente o objeto pactuado”, que os responsáveis foram devidamente notificados para 
apresentação de informações ou justificativas em relação ao débito apurado e, assim, lhes foi 
garantida a oportunidade de defesa e, mesmo tendo solicitado prorrogação para atendimento da 
solicitação, deixaram de apresentar documentos imprescindíveis para a aprovação da prestação de 
contas final do Convênio MinC/FNC nº 257/2004.

17.3. Identificou o valor do dano a ressarcir, que correspondente ao valor total repassado pelo 
Ministério concedente, que é de R$ 170.000,00, a valores originais das remessas feitas de 3/3/2005 
a 26/8/2009.

17.4. Atribuiu a responsabilidade pelas irregularidades a Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, Fábio 
Silvestre da Silva e Francisco Helder da Silva Oliveira, de forma solidária ao convenente, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca), uma vez que eles foram os gestores do 
convênio que realizou as despesas com utilização de recursos federais.

18. A inscrição definitiva de responsabilidade do convenente e de seus representantes no cadastro 
do Siafi foi feita em 9/9/2013, mediante a Nota de Lançamento 2013NL000143, pelo valor de débito 
apurado atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora (peça 1, p. 361-369). 

19. No Relatório de Auditoria nº 730/2014, de 13/5/2014 (peça 1, p. 383-386) a equipe da CGU 
considerou:

19.1. Não terem sido disponibilizados, pelo convenente, documentos que permitissem à área técnica 
do Ministério da Cultura atestar o devido cumprimento do objeto pactuado, conforme apontado no 
Parecer Financeiro n° 99/2013 e no Relatório de Tomada de Contas Especial n° 53/2013, o que 
resultou em dano ao Erário.

19.2. Que as medidas adotadas pelo órgão instaurador foram adequadas e que foram cumpridas as 
normas em relação à instauração e ao desenvolvimento da tomada de contas especial, “exceto em 
relação à morosidade dos procedimentos, considerando que o fato gerador do prejuízo data de 
março de 2005 ..., enquanto a conclusão do processo, com a emissão do relatório de TCE, data de 
9/9/2013 ...”.

19.3. Que “foi dada oportunidade de defesa aos responsáveis, em obediência aos princípios 
constitucionais que asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa”, tendo lhes sido 
encaminhadas as devidas notificações, diante das quais os mesmos apresentaram alegações que 
foram consideradas insuficientes para elidir as irregularidades constatadas e sem que tenha havido 
o recolhimento do montante devido aos cofres do Ministério concedente, pelo que suas 
responsabilidades foram mantidas.

20. O mencionado Relatório se fez acompanhar dos documentos exigidos pela IN TCU nº 71/2012, 
entre eles o Certificado de Auditoria nº 730/2014, de 15/5/2014 (peça 1, p. 389), o Parecer do 
Dirigente do Órgão de Controle Interno nº 730/2014, de 15/5/2014 (peça 1, p. 390), e o 
Pronunciamento Ministerial de 18/6/2014 (peça 1, p. 399).

21. Assim, sendo definidas as responsabilidades do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Cedeca) e de seus representantes Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, Fábio Silvestre 
da Silva e Francisco Hélder da Silva Oliveira, foi proposta sua citação solidária pela falta de 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos que lhes foram repassados no âmbito do 
Convênio MinC/FNC nº 257/2004, tendo deixado de apresentar a documentação complementar 
exigida e as justificativas cabíveis pelas divergências observadas nas informações constantes do 
Relatório de Cumprimento do Objeto, como indicadas no Parecer Financeiro nº 99/2013, de 
6/8/2013, que demonstrou ter havido inobservância das cláusulas terceira, inciso II, alínea “c”, 
sexta e oitava, § 2º, do Termo do Convênio e dos termos da IN/STN/MF 01/1997:

21.1. Em relação à 1ª parcela de recursos do Convênio nº 257/2004:

a) alteração na distribuição de valores de custeio e capital em razão do Plano de Trabalho e 
redistribuição de valores de contrapartida no Plano de Trabalho;
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b) movimentação dos recursos em contas bancárias estranhas ao convênio, tendo havido retirada de 
valores da conta específica do convênio para pagamentos diversos, fato que prejudicou a análise da 
prestação de conta parcial, por falta de transparência e observância das regras pactuadas, em 
especial a cláusula sexta do Termo de Convênio, que trata da movimentação dos recursos 
financeiros, que impediram a fidedigna demonstração do uso dos recursos;

c) retirada em espécie da conta-corrente específica, em 11/3/2005, do valor de R$ 24.810,00, para 
pagamentos diversos não identificados.

21.2. Em relação à 2ª parcela de recursos do Convênio nº 257/2004:

a) despesas indevidas com serviços de contabilidade, incluídos e destacados nos recibos de 
pagamento de pessoas físicas, totalizando R$ 469,00, correspondentes a: R$ 73,50 incluídos no valor 
total de R$ 2.100,00 pago a Evandro Jerônimo da Silva; R$ 147,00 incluídos no valor total de R$ 
4.200,00 pago a Alexandre Leal Gomes; R$ 98,00 incluídos no valor total de R$ 2.800,00 pago a 
Maira Preto Acioli de Siqueira; R$ 84,00 incluídos no valor total de R$ 2.400,00 pago a Robson 
Martins de Oliveira; e R$ 66,50 incluídos no valor total de R$ 1.900,00 pago a Kelly Cristina Souza 
da Silva;

b) pagamento feito a Willian Fernando Boudakian de Oliveira, no valor de R$ 379,00, mediante o 
cheque nº 850008, divergente do que consta da Relação de Pagamentos, no valor de R$ 1.400,00, 
além de ser indevido por constar do recibo tratar-se de “doação de serviços”, considerando ainda 
que a Lei do Voluntariado n° 9.608/1998, em seu art. 3º, permite apenas que o voluntário seja 
ressarcido por despesas que eventualmente realize em nome do projeto;

c) apresentação do cheque nº 850022, no valor de R$ 200,00, superior ao valor da despesa, cujo 
cupom e recibo apresentam valores de R$ 9,90 e R$ 62,00, respectivamente, constando da Relação 
de Pagamentos o total de R$ 71,90, o que resulta numa diferença de R$ 128,10.

d) pagamento da pessoa física Kelly Cristina Souza da Silva, no valor de R$ 700,00, divergente do 
que consta da Relação de Pagamentos, que é de R$ 500,00, e do extrato bancário, que é de 
R$675,50.

e) falta de comprovação das despesas relativas aos cheques nº 850005, 850006, 850011, 850021, 
850034, 850023, 850035, 191003, 191012, 191021, 191031 e 191029, que não constam da Relação de 
Pagamentos e tampouco foram apresentados os respectivos documentos de despesa. 

f) divergência de valores entre o cheque nº 850032, que é de R$ 250,00, e o constante da Relação de 
Pagamentos e do respectivo recibo, que é de R$ 500,00, destinados ao pagamento de serviços 
prestados por Kelly Cristina Souza da Silva.

g) depósitos constantes do extrato bancário, nos valores de R$ 6.383,45, R$ 2.504,59 e R$ 2.543,40, 
sem identificação da origem ou natureza do crédito. 

h) falta de documentação comprobatória de despesas nos valores de R$ 131,70 e R$ 502,00, que 
constam da Relação de Pagamentos e do extrato bancário, cheques nº 850016 e 191030, 
respectivamente.

i) falta de extratos bancários de novembro de 2005 a março de 2008, impossibilitando a verificação 
das operações realizadas nesse período.

21.3. Em relação à 3ª parcela de recursos do Convênio nº 257/2004:

a) transferência de R$ 20.000,00 da conta-corrente especifica do convênio, mediante TED, sem 
possibilidade de identificação da conta bancária ou do banco para onde foi feita a remessa;

b) apresentação dos cheques nº 850042, 850051, 850052, 850053, 850055, 850056 e 850057, que 
foram debitados nos extratos bancários, sem constar da Relação de Pagamentos e sem a 
apresentação dos respectivos documentos de despesa;

c) pagamento de R$ 1.248,00, feito mediante o cheque nº 850047, divergente do constante da 
Relação de Pagamentos e do respectivo comprovante de despesa, cujo valor é de R$ 1.000,00;
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d) débitos constantes do extrato bancário, relativos aos cheques nº 850056 e 850059, nos valores de 
R$ 24.990,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, não figuram da Relação de Pagamentos, 
impossibilitando a verificação da natureza de tais despesas.

21.4. Em relação às 4ª e 5ª parcelas de recursos do Convênio MinC/FNC nº 257/2004, apresentar os 
extratos bancários da conta específica abrangendo o período de 15/9/2008 a 2/3/2009, para que 
seja possível a avaliação da regularidade das despesas realizadas.

22. O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca) foi incluído como 
responsável solidário com seus dirigentes nos respectivos períodos de gestão: Isabel Aparecida de 
Araújo Oliveira, Fábio Silvestre da Silva e Francisco Hélder da Silva Oliveira, conforme o 
entendimento do Tribunal de Contas da União ao proferir o Acórdão nº 2763/2011-Plenário, no 
âmbito do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado no processo TC 006.310/2006-0, 
no sentido de que as pessoas jurídicas beneficiadas com recursos federais devem ser 
responsabilizadas solidariamente com seus gestores.

23. O Relator, em Despacho de 9/9/2014 (peça 8), concordou com a impugnação da totalidade dos 
valores, porém restituiu os autos à Secex-SP para que fossem individualizadas as responsabilidades 
dos Secretários de Administração e Finanças do Cedeca, Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, Fábio 
Silvestre da Silva e Francisco Hélder da Silva Oliveira, que deveriam ser circunscritas aos períodos 
em que efetivamente responderam pela gestão dos recursos da entidade, pois não deveriam os 
mesmos responder por repasses feitos pelo convenente em períodos em que não detinham o 
controle de sua utilização.

EXAME TÉCNICO

24. Em cumprimento ao Despacho do Relator e de acordo com o item 19 da instrução constante da 
peça 12, responderam pela Secretaria de Administração e Finanças do Cedeca, com poder de gestão 
sobre os recursos financeiros da entidade, os seguintes dirigentes, nos respectivos períodos para os 
quais foram regularmente eleitos: 

25. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, de 23/12/2003 a 22/12/2005. Responderá pela aplicação 
das parcelas repassadas em 3/3/2005 e 27/5/2005, no total de R$ 55.000,00, em valores originais, 
resumidas abaixo.

Ordem Bancária Data Valor

2005OB900527 3/3/2005 R$ 9.350,00

2005OB900528 3/3/2005 R$ 15.650,00

2005OB901725 27/5/2005 R$ 30.000,00

Total R$ 55.000,00

26. Fábio Silvestre da Silva, de 23/12/2005 a 22/12/2007. Responderá pela aplicação da parcela 
repassada em 12/12/2006, no valor original de R$ 30.000,00, conforme indicado abaixo. 

Ordem Bancária Data Valor

2006OB904594 12/12/2006 R$ 30.000,00
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27. Francisco Helder da Silva Oliveira, de 23/12/2007 a 22/12/2009. Responderá pela aplicação das 
parcelas repassadas em 25/3/2008, 30/6/2008 e 26/8/2009, no total de R$ 85.000,00, em valores 
originais, conforme resumido a seguir.

Ordem Bancária Data Valor

2008OB900997 25/3/2008 R$ 30.000,00

2008OB901968 30/6/2008 R$ 20.000,00

2009OB802467 26/8/2009 R$ 35.000,00

Total R$ 85.000,00

28. A entidade (Cedeca) foi citada por meio do Ofício 2423/2014-TCU/SECEX-SP, de 14/10/2014 
(peça 19). Sua procuradora pediu prorrogação de prazo para defesa (peça 23), concedida por meio 
do despacho contido na peça 24.

29. Os Srs. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, citada por meio do Ofício 2424/2014-TCU/SECEX-SP, 
de 14/10/2014 (peça 20), Fábio Silvestre da Silva, citado por meio do Ofício 2425/2014-TCU/SECEX-
SP, de 14/10/2014 (peça 21) e Francisco Helder da Silva Oliveira, citado por meio do Ofício 
2426/2014-TCU/SECEX-SP, de 14/10/2014 (peça 22), tomaram ciência por AR (peças 26, 27 e 28) e 
pediram prorrogação de prazo para defesa (peça 31), concedida por meio do despacho contido na 
peça 34.

30. Os responsáveis constituíram os mesmos advogados (Thiago Lopes Ferraz Donnini (OAB/SP 
235.247) e Mariana Vilella (OAB/SP 335.141)) e apresentaram defesa de forma conjunta (peças 37 a 
40). 

31. Além da peça de defesa, os advogados juntaram aos autos o inteiro teor do processo 
Administrativo MinC nº 01400.008976/2004-2 (peças 41 a 68).

Alegações de Defesa

32. A morosidade do MinC para apreciar as prestações de contas teria prejudicado a defesa 
dos responsáveis e por isso pedem o arquivamento do processo.

Análise

33. O processo de tomada de contas especial tem o objetivo de apurar a responsabilidade 
civil/administrativa daqueles que derem causa a dano ao Erário e nos termos do art. 37, § 5º, da 
Constituição Federal, as ações de ressarcimento ao patrimônio público são imprescritíveis. Este é o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal (MS 26210/DF, in DJ de 10/10/2008) e deste Tribunal, 
nos termos da Súmula/TCU 282, reproduzida a seguir:

As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são 
imprescritíveis.

34. Tampouco se poderia aceitar que houve prejuízo ao seu direito de defesa, pois embora esta 
tomada de contas especial tenha sido autuada no TCU em 14/7/2014 e os recursos tenham sido 
transferidos entre 3/3/2005 e 26/8/2009, o Ministério da Cultura cobrou providências dos gestores 
desde 21/1/2008, mediante o Ofício nº 41/2008 (peça 1, p. 98) e por meio de sucessivas 
correspondências enviadas aos responsáveis, que nunca sanaram as pendências em suas prestações 
de contas. Nesse sentido, não é aplicável o disposto no art. 6º c/c o art. 19 da IN TCU nº 71/2012:
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Art. 6º Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a 
instauração da tomada de contas especial, nas seguintes hipóteses:

...

II - houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a 
primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente;

.....................

Art. 19. Aplicam-se as disposições constantes do art. 6º desta Instrução Normativa às tomadas de 
contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal 
de Contas da União.

35. Por essas razões, não há como acolher as alegações sobre prejuízo ao direito de defesa por 
transcurso de tempo.

36. Impossibilidade de responsabilização das pessoas físicas arroladas como responsáveis por 
dano ao Erário, pois isso significaria desconsiderar a personalidade jurídica da entidade, que 
só o Poder Judiciário poderia declarar.

Análise

37. A jurisprudência do TCU é clara no tocante à responsabilidade pessoal do gestor pela 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos, submetendo-se todo 
aquele que utiliza ou gerencia recursos federais ou pelos quais a União responda, por dever 
constitucional e legal, ao dever de demonstrar o correto emprego dos valores federais recebidos, 
nos termos dos arts. 70, parágrafo único, e 37, caput, da Constituição Federal e do art. 93 do 
Decreto-Lei nº 200/1967 (ver Acórdãos 225/2000, 27/2004 e 1.569/2007 da 2ª Câmara; Acórdãos 
1.438/2008 e 6.636/2009 da 1ª Câmara; e Acórdãos 11/1997, 1.659/2006 e 59/2009 do Plenário). 

38. Nos casos em que há transferência de recursos federais a entidades privadas com vistas à 
consecução de uma finalidade pública, o Tribunal, por meio do Acórdão nº 2763/2011 – TCU – 
Plenário, firmou o entendimento de que os gestores são solidários com a pessoa jurídica nos 
seguintes termos:

9.2.1. na hipótese em que a pessoa jurídica de direito privado e seus administradores derem causa 
a dano ao erário na execução de avença celebrada com o poder público federal com vistas à 
realização de uma finalidade pública, incide sobre ambos a responsabilidade solidária pelo dano;

39. Os administradores das entidades beneficiadas com recursos públicos federais são responsáveis 
pela boa e regular gestão da totalidade dos valores recebidos e sobre esse ponto a jurisprudência do 
TCU é pacífica. Quando o Estado transfere recursos públicos para uma entidade privada, para a 
consecução de uma finalidade pública, a situação do administrador equipara-se à do agente público, 
em face do múnus público que recebe. 

40. Quando se considera a gestão de recursos públicos no âmbito da pessoa jurídica de direito 
privado, são as decisões das pessoas naturais administradoras da entidade privada que de fato 
determinam a destinação a ser dada àqueles recursos públicos. Isso faz dos administradores da 
pessoa jurídica gestores públicos e, como tais, estão obrigados, pessoalmente, a comprovar, 
mediante prestação de contas, a regular aplicação dos recursos públicos que estiveram à mercê de 
suas decisões. E se assim é, então também recai, sobre aqueles administradores, a presunção iuris 
tantum de terem dado causa a dano ao Erário eventualmente ocorrido em suas gestões.

41. Se a entidade e o administrador estão coobrigados na prestação de contas dos recursos públicos, 
o prejuízo ao Erário decorrente do manejo irregular de tais valores deve ser atribuído a ambos. Essa 
é a orientação do Tribunal, conforme demonstrado nos seguintes precedentes, entre outros: 
Acórdãos 5.678/2010-2ª Câmara, 2.811/2010-Plenário, 4.780/2011-1ª Câmara e 5.259/2011-1ª 
Câmara.

42. O MinC não analisava com profundidade as prestações de contas parciais e liberava as 
parcelas subsequentes, dando a entender que a execução estava correta.
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Análise

43. Os responsáveis reconhecem a ausência de documentos referentes à comprovação da regular 
aplicação dos recursos, tais como extratos bancários, aplicação financeira etc. e o descumprimento 
de normas relativas à execução do convênio: recursos movimentados em conta alheia ao convênio, 
saques em dinheiro para pagamento direto de serviços etc (peça 37, p. 12). 

44. Assim, a eventual falha do Ministério em não analisar minuciosamente os documentos recebidos 
não justificam o descumprimento das regras disciplinadoras da execução do convênio e de sua 
prestação de contas. 

45. Houve plena execução do objeto do convênio e seria ilegal a cobrança do valor integral 
como se nada houvesse sido executado

Análise

46. Conforme jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.663/2014-TCU-1ª Câmara, 883/2014-TCU-1ª 
Câmara, 459/2014-TCU-1ª Câmara, 399/2001-TCU-2ª Câmara, dentre outros), a mera execução 
física do objeto, por si só, não comprova que os recursos foram aplicados corretamente, cabendo ao 
responsável demonstrar o nexo causal entre os recursos que lhe foram repassados e a consecução do 
objeto, de forma a comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos. 

47. É preciso verificar a observância dos requisitos para utilização dos recursos do Ministério 
concedente e da contrapartida do convenente, na forma estabelecida no plano de trabalho e no 
respectivo Termo de Convênio e com observância da legislação aplicável.

48. Em especial, devem ser observados os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa STN nº 
1/1997 e no Termo de Convênio, tais como a adoção de procedimentos licitatórios e a apresentação 
dos comprovantes de despesas hábeis para demonstrar a execução do objeto do convênio, devendo 
estar devidamente identificados para permitir a inequívoca associação à execução do projeto, nos 
termos que se seguem abaixo:

IN STN nº 01/1997:

Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, 
devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem 
emitidos em nome do convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com 
referência ao título e número do convênio.

Termo de Convênio MinC/FNC nº 257/2004:

CLÁUSULA TERCEIRA, INCISO II, alínea “c”: observar os princípios estabelecidos para as licitações, 
previstos no art. 3° da Lei 8.666/93, abaixo explicitados, e nos termos do PARÁGRAFO único do art. 
27 da IN/STN n° 01, de 15 de janeiro de 1997, e suas alterações, que reza: art. 3° da Lei 8.666/93- 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade Administrativa, ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos;

[...]

CLÁUSULA SEXTA: os recursos referentes ao presente CONVÊNIO, desembolsados pelo CONCEDENTE, 
serão mantidos na Conta Específica nº 27.563-8, Banco: 001 – Banco do Brasil, Agência: 3561-0, na 
cidade de São Paulo, no estado de SP.

[...]

CLÁUSULA OITAVA, PARÁGRAFO SEGUNDO: a prestação de contas será constituída de Relatório de 
Cumprimento do Objeto, acompanhado dos elementos descritos no art. 28 da IN/STN n° 01, de 
15.01.97, compreendendo os seguintes documentos:

a) Oficio de Encaminhamento;

b) Relatório de Execução Físico-Financeira;
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c) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos, a 
contrapartida e os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro e os 
saldos, quando for o caso;

d) Relação de Pagamentos;

e) Relação de Bens Adquiridos, Produzidos ou Construídos;

f) Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último 
pagamento e conciliação bancária quando for o caso;

g) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo responsável pelo 
projeto, quando for o caso;

h) Cópia do despacho adjudicatório das licitações realizadas, ou justificativas para sua dispensa, 
com o embasamento legal;

i) Cópia do Termo de Aceitação Definitiva da Obra, quando for o caso.

49. A Sra. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, foi citada para apresentar a documentação 
complementar exigida e as justificativas cabíveis pelas seguintes divergências:

a) alteração na distribuição de valores de custeio e capital em razão do Plano de Trabalho e 
redistribuição de valores de contrapartida no Plano de Trabalho;

b) movimentação dos recursos em contas bancárias estranhas ao convênio, tendo havido retirada de 
valores da conta específica do convênio para pagamentos diversos, fato que prejudicou a análise da 
prestação de conta parcial, por falta de transparência e observância das regras pactuadas, em 
especial a cláusula sexta do Termo de Convênio, que trata da movimentação dos recursos 
financeiros, que impediram a fidedigna demonstração do uso dos recursos;

c) retirada da conta-corrente específica, em 11/3/2005, do valor de R$ 24.810,00, para pagamentos 
diversos não identificados.

d) despesas indevidas com serviços de contabilidade, incluídos e destacados nos recibos de 
pagamento de pessoas físicas, totalizando R$ 469,00, correspondentes a: R$ 73,50 incluídos no valor 
total de R$ 2.100,00 pago a Evandro Jerônimo da Silva; R$ 147,00 incluídos no valor total de R$ 
4.200,00 pago a Alexandre Leal Gomes; R$ 98,00 incluídos no valor total de R$ 2.800,00 pago a 
Maira Preto Acioli de Siqueira; R$ 84,00 incluídos no valor total de R$ 2.400,00 pago a Robson 
Martins de Oliveira; e R$ 66,50 incluídos no valor total de R$ 1.900,00 pago a Kelly Cristina Souza 
da Silva;

e) pagamento feito a Willian Fernando Boudakian de Oliveira, no valor de R$ 379,00, por meio do 
cheque nº 850008, divergente do que consta da Relação de Pagamentos, no valor de R$ 1.400,00, 
além de ser indevido por constar do recibo tratar-se de “doação de serviços”, considerando ainda 
que a Lei do Voluntariado n° 9.608, de 18/2/98, em seu art. 3º, permite apenas que o voluntário 
seja ressarcido por despesas que eventualmente realize em nome do projeto;

f) apresentação do cheque nº 850022, no valor de R$ 200,00, superior ao valor da despesa, cujo 
cupom e recibo apresentam valores de R$ 9,90 e R$ 62,00, respectivamente, constando da Relação 
de Pagamentos o total de R$ 71,90, o que resulta numa diferença de R$ 128,10.

g) pagamento da pessoa física Kelly Cristina Souza da Silva, no valor de R$ 700,00, divergente do 
que consta da Relação de Pagamentos, que é de R$ 500,00, e do extrato bancário, que é de 
R$675,50.

h) falta de comprovação das despesas relativas aos cheques nº 850005, 850006, 
850011,850021,850034,850023,850035, 191003, 191012, 191021, 191031 e 191029, que não constam 
da Relação de Pagamentos e tampouco foram apresentados os respectivos documentos de despesa. 
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i) divergência de valores entre o cheque nº 850032, que é de R$ 250,00, e o constante da Relação de 
Pagamentos e do respectivo recibo, que é de R$ 500,00, destinados ao pagamento de serviços 
prestados por Kelly Cristina Souza da Silva.

j) depósitos constantes do extrato bancário, nos valores de R$ 6.383,45, R$ 2.504,59 e R$ 2.543,40, 
sem identificação da origem ou natureza do crédito. 

k) falta de documentação comprobatória de despesas nos valores de R$ 131,70 e R$ 502,00, que 
constam da Relação de Pagamentos e do extrato bancário, cheques nº 850016 e 191030, 
respectivamente.

l) falta de extratos bancários de novembro de 2005 a março de 2008, impossibilitando a verificação 
das operações realizadas nesse período.

50. O Sr. Fábio Silvestre da Silva, CPF nº 167.599.728-48, foi citado para apresentar a 
documentação complementar exigida e as justificativas cabíveis pelas seguintes divergências:

a) transferência de R$ 20.000,00 da conta-corrente especifica do convênio, mediante TED, sem 
possibilidade de identificação para qual conta bancária ou Banco foi feita a remessa;

b) apresentação dos cheques nº 850042, 850051, 850052, 850053, 850055, 850056 e 850057, que 
foram debitados nos extratos bancários, sem constar da Relação de Pagamentos e sem a 
apresentação dos respectivos documentos de despesa;

c) pagamento no valor de R$ 1.248,00, feito por meio do cheque nº 850047, divergente do constante 
da Relação de Pagamentos e do respectivo comprovante de despesa, cujo valor é de R$ 1.000,00;

d) débitos constantes do extrato bancário, relativos aos cheques nº 850056 e 850059, nos valores de 
R$ 24.990,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, não figuram da Relação de Pagamentos, 
impossibilitando a verificação da natureza de tais despesas.

51. O Sr. Francisco Helder da Silva Oliveira foi citado para apresentar os extratos bancários da 
conta específica abrangendo o período de 15/9/2008 a 2/3/2009, e todos os documentos hábeis 
faltantes e que deveriam compor os Relatórios Financeiros das respectivas prestações de contas 
para que seja possível a avaliação da regularidade das despesas realizadas.

52. As peças juntadas aos autos como defesa desses responsáveis não trouxeram nenhum documento 
comprobatório nem justificativas para as irregularidades pelas quais foram citados. 

CONCLUSÃO

53. Após análise das peças de defesa, concluiu-se que as alegações dos responsáveis não foram 
suficientes para sanar as irregularidades apontadas e afastar os débitos apurados neste processo.

54. Embora conste a informação de que houve o cumprimento do objeto do convênio, o convenente 
deixou de apresentar documentos e informações hábeis para a demonstração da correta aplicação 
dos recursos e imprescindíveis para subsidiar a análise e aprovação da prestação de contas final.

55. A citação dos responsáveis foi feita de forma individualizada em relação aos respectivos 
períodos de gestão para que comprovassem a boa e regular aplicação dos recursos que lhes foram 
repassados no âmbito do Convênio MinC/FNC nº 257/2004.

56. Os responsáveis estavam cientes de que a demonstração da correta aplicação dos recursos 
perante este Tribunal deve ocorrer por meio da apresentação de documentação probatória das 
despesas efetuadas, tais como notas fiscais, recibos, processos de pagamento, extratos bancários da 
conta específica e da aplicação financeira, processos licitatórios, contratos e termos de adjudicação 
e homologação, bem como documentos que comprovem a execução do objeto. 

57. No entanto, as prestações de contas remetidas ao Ministério e as alegações de defesa não 
continham a documentação complementar exigida nem justificativas para as divergências 
observadas nas informações constantes do Relatório de Cumprimento do Objeto, sintetizadas a 
seguir: 
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a) alteração na distribuição de valores de custeio, de capital e da contrapartida previstos no Plano 
de Trabalho; 

b) uso de outras contas bancárias para movimentação dos recursos do convênio; 

c) retirada de valores em espécie da conta específica do convênio para pagamentos diversos; 

d) realização de pagamentos indevidos por serviços característicos de trabalho voluntário não 
remunerado; 

e) discrepância de valores de despesas entre a relação de pagamentos e o extrato bancário; 

f) falta de apresentação de comprovantes de despesas relacionadas; 

g) menção no extrato de depósitos não identificados e transferência de valores para conta bancária 
estranha ao convênio; 

h) débitos observados no extrato bancário sem correspondência com qualquer despesa constante da 
relação de pagamentos; e 

i) falta de apresentação de extratos bancários relativos a partes do período de execução do 
convênio.

58. Portanto, não há como acolher as alegações de defesa. 

59. Em observância às orientações contidas no Memorando-Circular nº 33/2014 – Segecex, foi 
elaborada a Matriz de Responsabilização apresentada a seguir:

Matriz de Responsabilização

Irregularidade Responsável
Período de 
Exercício

Conduta
Nexo de 
Causalidade

Culpabilidade

Alteração na 
distribuição de 
valores de 
custeio e capital 
e redistribuição 
de valores de 
contrapartida no 
PT

Isabel 
Aparecida 
de Araújo 
Oliveira

23/12/2003 
a 
22/12/2005

Descumprimento 
do dever 
constitucional e 
legal de 
demonstrar o 
correto emprego 
dos valores 
federais 
recebidos, nos 
termos dos arts. 
70, parágrafo 
único, e 37, 
caput, da 
Constituição 
Federal e do 
art. 93 do 
Decreto-Lei nº 
200/1967

Os responsáveis 
apresentaram 
prestação de 
contas 
contendo falhas 
e 
irregularidades. 
Foram 
notificados pelo 
órgão 
repassador, mas 
não sanaram as 
impropriedades, 
deixando de 
apresentar 
evidências de 
que os recursos 
recebidos foram 
corretamente 
aplicados no 
objeto do 
convênio

A boa fé da 
Sra. Isabel 
Aparecida de 
Araújo 
Oliveira fica 
afastada, pois 
foi advertida 
de que a 
prestação de 
contas 
continha 
irregularidades 
e não forneceu 
os elementos 
que deveriam 
comprovar a 
boa e regular 
aplicação dos 
recursos 
recebidos

Movimentação 
dos recursos em 
contas bancárias 
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estranhas ao 
convênio, com 
retirada em 
espécie para 
pagamentos 
diversos

Retirada da 
conta corrente 
específica, em 
11/3/2005, do 
valor de R$ 
24.810,00, para 
pagamentos 
diversos não 
identificados.

Despesas 
indevidas com 
serviços de 
contabilidade, 
incluídos e 
destacados nos 
recibos de 
pagamento de 
pessoas físicas

Pagamento feito 
a Willian 
Fernando 
Boudakian de 
Oliveira 
divergente do 
que consta da 
Relação de 
Pagamentos, 
além de ser 
indevido, pois o 
recibo informa 
que se trata de 
“doação de 
serviços”

Apresentação do 
cheque nº 
850022, no valor 
de R$ 200,00, 
superior ao valor 
da despesa

Pagamento de R$ 
700,00 a Kelly 
Cristina Souza da 
Silva, divergente 
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do que consta da 
Relação de 
Pagamentos e do 
extrato bancário

Falta de 
comprovação das 
despesas 
relativas aos 
cheques nº 
850005, 850006, 
850011, 850021, 
850034, 850023, 
850035, 191003, 
191012, 191021, 
191031 e 191029

Divergência de 
valores entre o 
cheque nº 
850032 e o 
constante da 
Relação de 
Pagamentos e do 
respectivo 
recibo, para 
pagamento de 
serviços 
prestados por 
Kelly Cristina 
Souza da Silva

Depósitos 
constantes do 
extrato bancário, 
nos valores de R$ 
6.383,45, R$ 
2.504,59 e R$ 
2.543,40, sem 
identificação da 
origem ou 
natureza do 
crédito

Falta de 
documentação 
comprobatória 
de despesas nos 
valores de R$ 
131,70 e R$ 
502,00

Falta de extratos 
bancários de 
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novembro de 
2005 a março de 
2008

Transferência de 
R$ 20.000,00 da 
conta corrente 
especifica do 
convênio, 
mediante TED, 
sem 
possibilidade de 
identificação 
para qual conta 
bancária ou 
Banco foi feita a 
remessa

Fábio 
Silvestre da 
Silva

23/12/2005 
a 
22/12/2007

A boa fé do Sr. 
Fábio Silvestre 
da Silva fica 
afastada, pois 
foi advertido 
de que a 
prestação de 
contas 
continha 
irregularidades 
e não forneceu 
os elementos 
que deveriam 
comprovar a 
boa e regular 
aplicação dos 
recursos 
recebidos.

Apresentação dos 
cheques nº 
850042, 850051, 
850052, 850053, 
850055, 850056 e 
850057, que 
foram debitados 
nos extratos 
bancários, sem 
constar da 
Relação de 
Pagamentos e 
sem a 
apresentação dos 
respectivos 
documentos de 
despesa;

Pagamento no 
valor de R$ 
1.248,00, feito 
por meio do 
cheque nº 
850047, 
divergente do 
constante da 
Relação de 
Pagamentos e do 
respectivo 
comprovante de 
despesa, cujo 
valor é de R$ 
1.000,00
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Débitos 
constantes do 
extrato bancário, 
relativos aos 
cheques nº 
850056 e 850059, 
nos valores de R$ 
24.990,00 e R$ 
20.000,00, 
respectivamente, 
não figuram da 
Relação de 
Pagamentos, 
impossibilitando 
a verificação da 
natureza de tais 
despesas

Falta dos 
extratos 
bancários da 
conta específica 
no período de 
15/9/2008 a 
2/3/2009 e de 
todos os 
documentos que 
deveriam compor 
os Relatórios 
Financeiros das 
prestações de 
contas

Francisco 
Helder da 
Silva 
Oliveira

23/12/2007 
a 
22/12/2009

A boa fé do Sr. 
Francisco 
Helder da 
Silva Oliveira 
fica afastada, 
pois foi 
advertido de 
que a 
prestação de 
contas 
continha 
irregularidades 
e não forneceu 
os elementos 
que deveriam 
comprovar a 
boa e regular 
aplicação dos 
recursos 
recebidos.

60. Em face da inexistência nos autos de elementos que permitam concluir pela ocorrência de boa-
fé ou outros excludentes de culpabilidade em suas condutas, propõe-se que suas contas sejam, 
desde logo, julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6°, do Regimento Interno/TCU, e que os 
responsáveis sejam condenados em débito, solidariamente com a entidade, bem como lhes seja 
aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

61. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

a) com fundamento nos artigos 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 
19 e 23, inciso III, da mesma lei e o art. 1°, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento 
Interno/TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira (CPF 
003.208.458-77), Fábio Silvestre da Silva (CPF 167.599.728-48) e Francisco Helder da Silva Oliveira 
(CPF 090.402.118-17) e do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos - 
Cedeca - (CNPJ 03.129.195/0001-62), em face da não aprovação da prestação de contas dos valores 
recebidos por conta do Convênio MinC/FNC nº 257/2004, e condená-los solidariamente ao 
pagamento dos débitos indicados a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 
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notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos 
cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei Orgânica do 
TCU c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, de seu Regimento Interno, acrescidas da atualização 
monetária e dos juros de mora, a contar das datas especificadas até a data do efetivo 
recolhimento, na forma da legislação em vigor;

Responsável: Isabel Aparecida de Araújo Oliveira: Secretária de Administração e Finanças do Cedeca 
de 23/12/2003 a 22/12/2005:

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA

R$ 9.350,00 3/3/2005

R$ 15.650,00 3/3/2005

R$ 30.000,00 27/5/2005

Responsável: Fábio Silvestre da Silva. Secretário de Administração e Finanças do Cedeca no período 
de 23/12/2005 a 22/12/2007. 

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA

R$ 30.000,00 12/12/2006

Responsável: Francisco Helder da Silva Oliveira: Secretário de Administração e Finanças do Cedeca 
de 23/12/2007 a 22/12/2009. 

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA

R$ 30.000,00 25/3/2008

R$ 20.000,00 30/6/2008

R$ 35.000,00 26/8/2009

b) aplicar aos Srs. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, Fábio Silvestre da Silva, Francisco Helder da 
Silva Oliveira e ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos (Cedeca) 
a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 
notificações, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do 
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do 
efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor;

c) autorizar, desde logo, de acordo com o art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 
das dívidas, caso não atendidas as respectivas notificações;

d) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento 
Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas 

Page 21 of 24

10/25/2017https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLightConteudo?key=41434f5244414f2d434f4d504...



monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento 
de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2º do art. 217 do 
Regimento Interno do Tribunal), sem prejuízo das demais medidas legais previstas; e

e) encaminhar, com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7º, do RITCU, 
cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da 
República no Estado de São Paulo.”

2. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da Secex/SP.

É o Relatório.

Voto:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor do Centro 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos (Cedeca) e de seus representantes, 
Sra. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, Sr. Fábio Silvestre da Silva e Sr. Francisco Helder da Silva 
Oliveira, em face da não aprovação da prestação de contas do Convênio MinC/FNC 257/2004. 

2. O ajuste em comento estava inserido no Programa Cultura Viva/Pontos de Cultura e tinha por 
objeto a reforma do estúdio da entidade e a aquisição de equipamentos para a realização de oficinas 
de artes. A União repassou à convenente, considerando os aditivos firmados, R$ 170.000,00. 

3. Na prestação de contas do convênio, foram identificadas diversas irregularidades, dentre as quais 
destaco: a) alteração do plano de trabalho sem a manifestação favorável do concedente; b) saque 
em espécie de recursos da conta específica do convênio; c) pagamentos indevidos por serviços 
caracterizados como trabalho voluntário; d) não apresentação de comprovantes de todas as 
despesas; e) não entrega de extratos bancários de grande parte do período de vigência do ajuste; e 
f) múltiplas inconsistências nos poucos elementos fornecidos (divergências entre extratos, relação 
de pagamentos e comprovantes de despesas.

4. Em razão disso, a Secex/SP impugnou a integralidade dos repasses realizados, razão pela qual 
promoveu a citação da convenente e dos responsáveis pela gestão dos recursos da entidade. As 
alegações de defesa foram apresentadas, tendo a unidade técnica e o Ministério Público manifestado 
pela rejeição dos argumentos apresentados. 

5. Por consequência, os pareceres uníssonos propõem a irregularidade das contas da entidade e de 
seus dirigentes, a condenação deles em débito solidário e a aplicação da multa prevista no art. 57 da 
Lei 8.443/1992. Destaco que, em relação à Sra. Isabel Aparecida de Araújo Oliveira, ao Sr. Fábio 
Silvestre da Silva e ao Sr. Francisco Helder da Silva Oliveira, a responsabilidade deles limita-se aos 
recursos efetivamente geridos no período em que exerceram seus cargos no Cedeca.

6. Manifesto minha concordância com as propostas alvitradas nos autos, cujos fundamentos 
incorporo como razões de decidir, sem prejuízo das considerações que passo a fazer. 

7. Os responsáveis apresentaram alegações de defesa em conjunto. Nas peças juntadas, argumentam 
que a morosidade do Ministério da Cultura para apreciar as prestações de contas teria prejudicado a 
defesa dos responsáveis. Por isso, requerem o arquivamento do processo. 

8. Lembro inicialmente que o ressarcimento ao erário é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º da 
Constituição, da Súmula TCU 282 e da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 
26210/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 4/9/2008, DJe 9/10/2008, dentre outros). Além 
disso, não há que se falar em prejuízo ao direito de defesa, pois desde o ano de 2008 – ou seja, 
cerca de três anos após o primeiro repasse – o Ministério da Cultura já vinha requerendo explicação 
para parte das irregularidades constatadas. 

9. Todavia, os responsáveis nunca apresentaram os elementos requeridos pelo Ministério da Cultura. 
Em algumas oportunidades, inclusive, solicitaram prorrogação de prazo para entrega dos elementos, 
mas, ao término do marco temporal, mantinham-se silentes, nada disponibilizando ao poder público. 
Por sinal, a convenente e seus dirigentes concorreram para a demora na análise final do convênio 
pela pasta ministerial, ou seja, eventual arquivamento do processo beneficiaria a torpeza dos 
autores, o que é vedado. 
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10. Os dirigentes da entidade aduzem que não podem ser responsabilizados solidariamente pelo 
dano ao erário. Afirmam que tal possibilidade significaria desconsiderar a personalidade jurídica do 
Cedeca e que tal possibilidade seria exclusiva do poder judiciário. 

11. O argumento não merece prosperar. Deve-se esclarecer que a desconsideração da personalidade 
jurídica não é atividade privativa do poder judiciário. No exercício de suas competências 
constitucionais, compete ao TCU julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Assim, o Tribunal pode desconsiderar 
a personalidade jurídica para atingir os verdadeiros responsáveis pelos atos tidos como irregulares. 
Cito, nesse sentido, os Acórdãos 4712/2015-1ª Câmara, 4636/2015-1ª Câmara, 4481/2015-1ª Câmara
e 4648/2015-2ª Câmara.

12. Especificamente quando houver dano ao erário na execução de convênios firmados com o poder 
público federal, esta Corte de Contas pacificou, no Acórdão 2.763/2011-Plenário, que julgou 
incidente de uniformização de jurisprudência, a responsabilidade solidária da pessoa jurídica de 
direito privado e dos dirigentes da entidade. Trata-se de hipótese em que incide o art. 70, parágrafo 
único, da Constituição Federal, na medida em que os dirigentes do Ceneca solicitaram apoio do 
Governo Federal para a realização de determinado objeto, administraram recursos repassados à 
entidade e assumiram, com isso, a responsabilidade pela correta execução do objeto.

13. Por essa razão, deve-se manter a responsabilidade solidária da Sra. Isabel Aparecida de Araújo 
Oliveira, do Sr. Fábio Silvestre da Silva e do Sr. Francisco Helder da Silva Oliveira.

14. Os responsáveis também afirmam que o objeto do convênio foi integralmente executado e que, 
por isso, seria ilegal a cobrança do valor total repassado. 

15. Por se tratar de convênio, o negócio jurídico estava sujeito a um normativo específico (IN STN 
1/1997) e, por isso, o convenente deveria comprovar não apenas a realização física do objeto, mas 
também a regularidade das operações financeiras. Ou seja, é imprescindível a demonstração de que 
os recursos federais de fato custearam a realização dos cursos. 

16. Não foi o que aconteceu no caso concreto, pois os poucos extratos bancários trazidos aos autos 
evidenciam que parte significativa dos recursos foi objeto de saque, aspecto que impede a 
verificação do nexo de causalidade entre os recursos repassados e as ações desenvolvidas. Em um 
contexto no qual o art. 20 da IN STN 1/1997 impunha aos convenentes que a movimentação bancária 
deveria ser realizada exclusivamente por meio de instrumentos que possibilitassem a identificação 
dos credores, não vislumbro razão para aprovar a prestação de contas aqui examinada. Tal 
constatação é grave e enseja a irregularidade das contas dos responsáveis com a consequente 
condenação em débito dos valores sacados.

17. Além disso, não foram juntados aos autos todos os comprovantes das despesas informadas na 
prestação de contas. Mesmo existindo cláusula expressa no convênio (cláusula oitava) obrigando o 
convenente a guardar faturas, recibos, notas fiscais e outros elementos, a entidade não forneceu a 
documentação necessária ao Ministério da Cultura, tampouco trouxe aos autos tais elementos. De 
acordo com o art. 30, § 1º da IN STN 1/1997, tais elementos deveriam ficar à disposição dos órgãos 
de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação de 
contas – termo inicial este que nunca ocorreu. 

18. Assim, convém manter as irregularidades. Da mesma forma, os responsáveis também não 
conseguiram elidir os demais apontamentos realizados pela Secex/SP, em especial aqueles 
mencionados no parágrafo 3º deste Voto. 

19. Eventual deficiência na análise das prestações de contas parciais pelo Ministério da Cultura 
também não beneficia a convenente, nem seus dirigentes. Todas as obrigações violadas estavam 
expressamente contidas tanto na IN STN 1/1997 quanto no termo de convênio firmado, de forma que 
eventual desconhecimento infringe o padrão de zelo exigido de qualquer gestor de recursos públicos 
federais.

20. Ante o exposto, voto no sentido de que seja aprovado o Acórdão que ora submeto à deliberação 
deste Colegiado.
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TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 29 de setembro de 2015.

BENJAMIN ZYMLER 

Relator

Data da sessão:
29/09/2015

Ata:
34/2015
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