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GRUPO I – CLASSE II – Segunda Câmara. 

TC 028.415/2007-6 (c/1 volume e 2 anexos).  

Natureza: Tomada de Contas Especial. 

Entidade: Município de Barra de São Francisco/ES. 

Responsáveis: Município de Barra de São Francisco/ES, Edson Henrique 

Pereira (CPF 117.123.097-49); José Honório Machado (CPF 

241.592.047-91). 

Advogados constituídos nos autos: Gesualdo Francisco Pulceno 

(OAB/ES 6.974) e Sérgio Menezes dos Santos (OAB/ES 9.373).  

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. 

FUNASA. APLICAÇÃO PARCIAL DA CONTRAPARTIDA NA 

EXECUÇÃO DO OBJETO CONVENIADO. CITAÇÕES. REJEIÇÃO 

DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. REVELIA. CONTAS 

IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. 

1. A não-aplicação do total previsto como contrapartida municipal enseja 

a devolução à União, pelo ente federado, da parcela dos recursos federais 

que acabaram por substituir, indevidamente, os recursos da contrapartida 

na execução do convênio, a fim de se manter a proporcionalidade de 

execução estabelecida inicialmente no termo de convênio. 

2. Julgam-se irregulares as contas e em débito o responsável, com 

aplicação de multa, em face da não-comprovação da regular aplicação 

dos recursos, conforme previsto no ajuste firmado. 

 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde – 

Funasa contra os Srs. Edson Henrique Pereira e José Honório Machado, ex-prefeitos do Município de 

Barra de São Francisco/ES, em virtude de irregularidades na execução do Convênio nº 2.295/1999, 

celebrado em 23/12/1999, cujo objeto era a construção de melhorias sanitárias domiciliares. 

2. O valor total do referido ajuste foi R$ 220.000,00, sendo R$ 200.000,00 a cargo do órgão 

concedente, transferidos ao município por meio das ordens bancárias nºs 4609 (R$ 66.666,67, datada 

de 14/6/2000, fl. 21) e 7978 (R$ 133.333,33, datada de 19/9/2000, fl. 22), e R$ 20.000,00 referentes à 

contrapartida municipal.  

3. Apresentada a prestação de contas do aludido convênio, em 31/5/2002, o órgão concedente 

não as aprovou, apesar de ter sido concluída a obra pactuada, tendo em vista a não-utilização da 

contrapartida do convenente e a não-devolução do saldo de aplicações financeiras, conforme pareceres 

técnicos às fls. 104/105, 113 e 136/137. 

4. Esgotadas as vias administrativas para a devolução do débito, a presente TCE foi 

instaurada, tendo o Relatório do Tomador de Contas, fls. 164/169 e 212/213, concluído pela existência 

de débito no valor total de R$ 18.366,54, sendo R$ 14,35 referentes ao saldo bancário e R$ 18.352,19 

relativos à proporcionalização da contrapartida pactuada. 

5. A Secretaria Federal de Controle Interno concluiu pela irregularidade dessas contas e a 

autoridade ministerial competente manifestou haver tomado conhecimento dessa conclusão, 

fls. 236/237. 

6. No âmbito deste Tribunal, a Secex/ES promoveu a citação dos Srs. Edson Henrique Pereira 

e José Honório Machado, solidariamente com o Município de Barra de São Francisco/ES, pelo valor 

original de R$ 18.352,19, ante a existência de indícios de que o ente federativo havia se beneficiado 
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dos recursos referentes ao aludido convênio, dispensando-se a cobrança do valor de R$ 14,35, em face 

da economia processual e dos princípios da economicidade e da insignificância, fls. 238/244. 

7. Reproduzo a seguir, com os ajustes de forma pertinentes, os principais excertos da 

instrução que examinou as alegações de defesa apresentadas, da lavra do diretor da Secex/ES, cuja 

proposta de encaminhamento contou com a anuência do titular da unidade técnica, fls. 263/266: 

 “Instados a se pronunciarem quanto à ausência de integralização da contrapartida na 

consecução do objeto do Convênio nº 2.245/1999 (fls. 247/248, 251/252 e 255/256), somente o 

Município de Barra de São Francisco/ES, por intermédio de seu procurador, demonstrou interesse na 

apresentação de contra-argumentos. 

2. A peça central de defesa, agregada às fls. 96/100 do anexo 1, traz, em síntese, as 

alegações que se seguem: 

 - não é parte legítima para responder pelo débito apurado, uma vez que a irregularidade 

que lhe deu azo refere-se à desobediência de cláusulas conveniais, como a que estabelecia a 

obrigatoriedade de regresso de valores não utilizados nos fins estabelecidos, não suprida pelos ex-

gestores no transcorrer de seus mandatos; 

 - o ajuste em tela encerrou-se em 2001, quando o Executivo Municipal era conduzido pelo 

Sr. Edson Henrique Pereira, deposto do cargo em novembro/2006, o qual, a despeito de notificado 

por diversas vezes para sanear a omissão (vide expedientes de fls. 103/112, 151 e 158), manteve-se 

inerte; 

 - a atual administração somente tomou conhecimento da pendência por ocasião de sua 

citação, surpreendendo-se com a gravidade da situação e com o montante a ser ressarcido; 

 - caso se entenda por condenar o Município à devolução da referida quantia, estar-se-á 

penalizando duplamente a população local - porque sequer se fez prova do destino conferido aos 

recursos federais repassados, privando-a dos benefícios esperados no setor de saúde -, e não aqueles 

que deram causa à irregularidade, arcando a edilidade com a irresponsabilidade de seus 

administradores; 

 - se o valor postulado não fora empregado em benefício do recorrente, pois do contrário 

teriam sido prestadas contas, não pode agora ser-lhe exigido, sob pena de enriquecimento sem causa. 

2.1. Protesta, no entanto, para o caso de as justificativas não serem acolhidas, pela 

concessão de parcelamento do débito em quantas vezes for possível, já que não dispõe, no momento, 

de montante suficiente para cobrir, de uma só vez, tal despesa. Roga, ainda, por que o Tribunal 

indefira pretensão da Funasa de inserir o CNPJ do defendente no Siafi, o que lhe traria prejuízos de 

toda ordem (fl. 100). 

Análise: 

3. Representa a contrapartida o emprego, pelo ente convenente, de numerário ou algo que 

possua expressão econômica como complemento para o financiamento de um dado objeto de interesse 

mútuo daqueles que firmam um ajuste. Noutras palavras, a cooperação levada ao campo financeiro. 

3.1. Quando a sua aplicação está em desacordo com o previamente estabelecido e o 

empreendimento, ainda sim, é executado à plenitude - como é o caso dos autos, haja vista apontarem 

os pareceres técnicos para a cabal construção das melhorias sanitárias domiciliares (fls. 23/28 e 

97/98), forçoso reconhecer que a União é onerada na exata medida do que o outro partícipe deixou de 

lançar mão, donde se conclui ter o Município, in casu, auferido vantagem com esse procedimento.  

3.2. Justamente esse benefício - indevido, porque obtido à revelia de regras pactuadas de 

comum acordo entre as partes -, é que deve ser perseguido daquele que o experimentou: os cofres 

municipais e, em última instância, a própria população. Por conseguinte, é equivocado argüir que o 

grupamento local será prejudicado com a pretendida devolução, já que nada mais se procura fazer do 

que corrigir uma distorção, reparando dano infligido à Fazenda Federal. Essa a inteligência do 

regramento constante da Decisão Normativa TCU nº 57/2004. 

3.3. É bem verdade - e nisso tem razão a defesa - que aqueles que estiveram à frente da 

gestão municipal durante todo o período de vigência do convênio é que terminaram, com suas 
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condutas de negar aplicabilidade ao que fora convencionado, por dar margem à restituição ora 

pleiteada. Cumpre, porém, distinguir responsabilidades pessoais pelo ato praticado, cuja resposta do 

Estado deve ser, s.m.j., o julgamento pela irregularidade das contas, com todas as conseqüências que 

dele advém, e a imposição de sanção; da do ente federado, de quem, como dito, se deve reclamar o 

valor objeto desta TCE, dado o ganho que logrou obter com a economia de recursos próprios, 

manifestando-se, assim, as três vertentes do processo de contas. Logo, rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade. 

4. A aventada grandeza do montante a ser ressarcido, por sua vez, pode - e deve - ser 

atenuada com o expurgo da incidência de juros de mora, como prevê o inciso XIII do art. 7º da 

IN/STN nº 1/97. A jurisprudência do Tribunal abona esse entendimento (Acórdão 2.446/2005-

2ª Câmara, Ata nº 44/2005). Afora isso, o deferimento de sua quitação parcelada, com base no art. 26 

da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno e, ainda, no Enunciado nº 192 da Súmula da 

Jurisprudência predominante do TCU, impactará nas suas finanças em menor grau.  

5. Por fim, em que pese ser dever do órgão repassador lançar restrições sobre o CNPJ do 

Convenente no Siafi e, a princípio, não ser atribuição desta Corte envolver-se em questões dessa 

natureza, sustentamos seja a Coordenação Regional da Funasa notificada do inteiro teor da 

deliberação que vier a ser proferida para que, tomando conhecimento do  interesse externado pelo 

Município de saldar a dívida fracionadamente, avalie a conveniência de proceder à suspensão da 

inscrição.  

6. Perante todo o exposto, submeto os autos à consideração superior propondo que o 

Tribunal: 

 a) rejeite, com fundamento nos arts. 12, §§ 1º e 2º, e 22, parágrafo único, da Lei 

nº 8.443/1992, c/c o art. 202, § 3º, do Regimento Interno/TCU, as alegações de defesa apresentadas 

pelo Município de Barra de São Francisco/ES, na pessoa de seu representante legal; 

 b) defira à municipalidade, com fundamento no art. 26 da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

217 do Regimento Interno e Enunciado nº 192 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, o 

pedido de parcelamento do débito no valor original de R$ 18.352,19 (dezoito mil, trezentos e 

cinqüenta e dois reais e dezenove centavos), autorizando-o a recolhê-la aos cofres do Tesouro 

Nacional em 24 (vinte e quatro) prestações, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias 

a contar da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, sobre as quais deverá incidir 

unicamente a atualização monetária, a contar de 18/11/2001; 

 c) alerte-o, na pessoa de seu representante legal, de que o não recolhimento de qualquer 

das prestações importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do parágrafo único 

do art. 26 da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2º, do Regimento Interno; com a constituição do 

competente processo de cobrança executiva e posterior remessa ao órgão de representação judicial 

da União (AGU); 

 d) fixe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data prevista para o recolhimento de cada 

parcela, para que comprove, perante o Tribunal, o seu efetivo pagamento (art. 214, III, ‘a’, do 

Regimento Interno/TCU); 

 e) cientifique o representante legal do Município de que a liquidação tempestiva do débito 

atualizado monetariamente saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas 

regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4º do art. 202 do Regimento 

Interno/TCU; 

 f) determine à Secex/ES que, ao notificar o Município da deliberação concessiva do 

parcelamento, faça constar expressamente do ofício os procedimentos para recolhimento dos valores 

devidos; 

 g) julgue, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e § 2º, 

alínea 'b', 19, caput, e 23, inciso III, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da 

mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, § 4º, II e § 6º, 210 e 214, inciso III do 

Regimento Interno/TCU, irregulares as contas dos Srs. José Honório Machado e Edson Henrique 
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Pereira, aplicando-se-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, e fixando o 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, 

inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das quantias que vierem a ser 

fixadas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na data do efetivo recolhimento, acaso 

pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

 h) autorize, desde já, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, a cobrança 

judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

 i) autorize a constituição de processo autônomo de monitoramento (art. 243 do Regimento 

Interno/TCU), para regular acompanhamento do cumprimento da decisão que conceder o 

recolhimento parcelado; 

 j) determine o encaminhamento de cópia da deliberação que vier a ser proferida, 

acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, ao Ministério Público Federal, com fulcro 

no art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 209, § 6º, do Regimento Interno/TCU, bem como à 

Coordenação Regional da Funasa no Estado do Espírito Santo.” 

8. A representante do MPTCU, nobre Subprocuradora-Geral Maria Alzira Ferreira, fls. 267, 

manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento da Secex/ES. 

9. Consta dos autos, fl. 276, que o Sr. Edson Henrique Pereira teve deferido seu pedido de 

prorrogação de prazo para apresentar defesa e que, mesmo assim, se manteve silente ao chamamento 

desta Corte. 

 

É o Relatório.  
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

Consoante o relatório precedente, o presente processo decorreu da não-aprovação da 

prestação de contas do Convênio nº 2.295/1999, firmado entre a Funasa e o Município de Barra de São 

Francisco/ES, em decorrência da falta de comprovação de que a contrapartida municipal tenha sido 

aplicada no objeto avençado. 

2. Regularmente citados, somente o referido município apresentou defesa, quedando-se 

inertes os Srs. José Honório Machado e Edson Henrique Pereira, ex-prefeitos, o que deve resultar na 

revelia desses responsáveis e no prosseguimento normal deste feito, na forma do art. 12, § 3º, da Lei 

nº 8.443, de 16/7/1992. 

3.  O Município de Barra de São Francisco/ES compareceu aos autos, por intermédio de 

procuradores devidamente habilitados, alegando, essencialmente, que não poderia ser condenado a 

ressarcir a quantia relativa à contrapartida, pois o ato seria da responsabilidade exclusiva dos ex-

gestores municipais, e que a devolução do valor referente à contrapartida contratual penalizaria a 

população local, pois não há indícios da aplicação da aludida verba em benefício da coletividade. 

4. Alternativamente, caso suas alegações não obtenham provimento, o município solicitou o 

parcelamento do débito.  

5.  Corroborando a análise da Secex/ES, entendo que a argumentação do ente federativo não 

deve prosperar, porque a hipótese de responsabilização de municípios pelo ressarcimento de recursos 

federais oriundos de convênios e outros instrumentos congêneres encontra respaldo na Decisão 

Normativa TCU nº 57/2004, que estabelece, em seu art. 1º, que, diante da existência de indícios de que 

o ente federativo foi beneficiado com a aplicação irregular dos recursos, este deve ser citado na pessoa 

de seu representante legal, solidariamente com o responsável. 

6. De fato, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a não-aplicação do 

valor previsto como contrapartida municipal enseja a devolução à União, pelo ente federado, da 

parcela dos recursos federais que acabaram por substituir, indevidamente, os recursos da contrapartida 

na execução do convênio, a fim de se manter a proporcionalidade de execução estabelecida 

inicialmente no instrumento. 

7. Permito-me reproduzir, a seguir, pela propriedade com que aborda o tema, excertos do 

parecer da Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva exarado no TC 016.744/2003-9 e apreciado 

pelo Acórdão 143/2007-1ª Câmara, da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Augusto Nardes: 

"(...) 6. Todavia, quanto à solidariedade dos agentes na gestão dos recursos municipais, a 

responsabilidade do ex-prefeito está perfeitamente configurada pela ausência de aplicação de parcela 

substancial da contrapartida prevista no ajuste. O ato irregular atinge a esfera de interesse municipal 

ao ter o ente federado incorporado ao seu patrimônio a vantagem financeira de recursos federais que 

corresponderia, proporcionalmente, à parcela da contrapartida municipal que se deixou de aplicar no 

ajuste. 

7. Portanto, esclareça-se, acerca da parcela de valores a ser devolvida, que, na verdade, 

não se trata propriamente de devolução de recursos municipais aos cofres federais. A razão principal 

do ressarcimento de valor se deve a que, por falta de aplicação dos recursos previstos como 

contrapartida, o município passou a beneficiar-se dos recursos federais em proporção desconforme 

do ajuste. Nessa perspectiva, para manter-se a equação financeira inicialmente estabelecida, calcula-

se a parcela dos recursos públicos federais gastos que corresponderia à proporção prevista para a 

contrapartida municipal, caso esta fosse aplicada segundo o ajuste. Em seguida, acrescenta-se ao 

resultado o saldo dos recursos federais remanescentes, se houver, na conta corrente específica. 

Consoante tal linha de raciocínio, o Tribunal tem exigido da pessoa jurídica signatária de convênio e 

instrumentos congêneres a devolução dos recursos federais aplicados, na proporção da contrapartida 

que deixou de ser despendida, a exemplo das Decisões 1.063/2001 e 24/2002 do Plenário, Acórdãos 

2.497/2004 e 2.849/2004 da 1ª Câmara, e Acórdãos 2.241/2003 e 2.113/2004 da 2ª Câmara. (...)”. 
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8. Ademais, consta dos autos que o órgão repassador verificou que o objeto do Convênio 

nº 2.295/1999 foi fielmente executado, desfazendo-se, dessa forma, o argumento do município de que 

os recursos em tela não foram empregados em benefício dos munícipes.   

9.  No tocante ao ressarcimento do valor devido, acolho a proposta da Secex/ES não sentido 

de não incidirem os encargos de juros de mora sobre o débito, porque a responsabilidade pelo débito é 

atribuída ao município por ter sido beneficiado pelos recursos federais a ele transferidos e 

incorporados ao seu patrimônio, na proporção da contrapartida municipal não despendida, mesmo 

porque, na fase de rejeição das alegações de defesa, a Lei n.º 8.443/1992 prescreve apenas a incidência 

de atualização monetária, sem juros compensatórios.  

10. O dever do ente federado restringe-se a ressarcir aos cofres federais o montante dos valores 

de que se beneficiou, sem o ônus dos juros de mora, ante a ausência de relação de causalidade com a 

sua conduta na gestão das ações previstas no ajuste. 

11. Assim, o pedido de parcelamento do débito deve ser deferido, ficando o Município de 

Barra de São Francisco/ES autorizado a pagar a dívida apurada nos autos em até 24 parcelas mensais e 

sucessivas, na forma prevista no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU. 

12. Para acompanhar o adimplemento de tal benefício, deixo de acatar a sugestão da unidade 

técnica para a autuação de processo de monitoramento, porque tal medida deve ser realizada neste 

feito, tendo em vista que eventual inadimplência do município ensejaria o vencido antecipado do saldo 

devedor, o julgamento pela irregularidade das contas e a cobrança judicial da dívida. 

13.  No tocante à responsabilidade dos Srs. José Honório Machado e Edson Henrique Pereira 

pela conduta irregular de ausência de aplicação de parcela substancial da contrapartida municipal, 

compreendo que suas contas devem ser julgadas irregulares, com a aplicação da multa legal, nos 

termos dos arts. 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, § 2º, alínea “a”, 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da 

Lei nº 8.443, de 1992.  

14. Finalmente, julgo adequado remeter cópia da documentação pertinente à Procuradoria da 

República no Estado do Espírito Santo, com amparo no art. 16, § 3º, da Lei Orgânica do TCU, para as 

providências cabíveis. 

Pelo exposto, propugno por que seja adotado o Acórdão que ora submeto a este 

Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões, em 17 de março de 2009. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1063/2009 - TCU – 2ª Câmara 

 

1. Processo nº TC 028.415/2007-6 (c/1 volume e 2 anexos).  

2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Edson Henrique Pereira (CPF 117.123.097-49); José Honório Machado 

(CPF 241.592.047-91) e Município de Barra de São Francisco/ES. 

4. Entidade: Município de Barra de São Francisco/ES. 

5. Relator: Auditor André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Maria Alzira Ferreira. 

7. Unidade: Secex/ES. 

8. Advogados constituídos nos autos: Gesualdo Francisco Pulceno (OAB/ES 6.974) e Sérgio Menezes 

dos Santos (OAB/ES 9.373). 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 

Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em virtude da não-aprovação da prestação de contas referente 

ao Convênio nº 2.295/1999, celebrado em 23/12/1999, cujo objeto era a construção de melhorias 

sanitárias domiciliares, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 12, § 1º, da Lei nº 8.443, de 16/7/1992, c/c o art. 202, § § 2º e 3º, do 

Regimento Interno, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Barra de São 

Francisco/ES e assinar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 

que recolha aos cofres da Fundação Nacional de Saúde – Funasa o valor original de R$ 18.352,19 

(dezoito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), atualizado monetariamente até a 

data do efetivo recolhimento; 

9.2. com base no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, autorizar, 

caso venha a ser requerido pelo Município de Barra de São Francisco/ES, o parcelamento do débito no 

valor original de R$ 18.352,19 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), 

em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão unicamente a 

atualização monetária, a partir de 18/11/2001, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do Regimento Interno) o 

recolhimento da primeira parcela aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, o mesmo ocorrendo em 

relação às demais parcelas, cujos vencimentos ocorrerão a cada 30 (trinta) dias, a partir da data 

prevista para o recolhimento da primeira parcela; 

9.3. informar ao Município de Barra de São Francisco/ES que: 

9.3.1. o recolhimento tempestivo de todas as parcelas do débito, atualizadas monetariamente, 

saneará o processo e permitirá o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas, dando-se 

quitação, nos termos do art. 12, § § 1º e 2º, da Lei nº 8.443, de 1992; 

9.3.2. o não-recolhimento de qualquer das parcelas importará no vencimento antecipado do saldo 

devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.443, de 1992, e ensejará o julgamento pela 

irregularidade das contas do Município de Barra de São Francisco/ES; 

9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, § 2º, alínea “a”, 19, 

parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei nº 8.443, de 1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Edson 

Henrique Pereira e José Honório Machado, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no 

art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443, de 1992, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhes o 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, 

inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
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9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere o subitem 9.4 deste 

Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992; 

9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de 

Deliberação que o fundamenta, à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com amparo 

no art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992, e à Fundação Nacional de Saúde, para as medidas porventura 

cabíveis.  

 

10. Ata n° 7/2009 – 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/3/2009 – Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1063-07/09-2. 

13. Especificação do quorum: 

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e José 

Jorge. 

13.2. Auditores presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e André Luís de Carvalho (Relator). 

 

 

BENJAMIN ZYMLER ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 

MARIA ALZIRA FERREIRA 

Subprocuradora-Geral 

 

 

 

 

 


