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GRUPO II –  CLASSE I – Plenário 

TC – 000.844/2009-2 

NATUREZA: Recurso de Revisão 

ENTIDADE: Associação dos Moradores de Canasvieiras – 

Amocan/SC  

RECORRENTE: Daniel Schroerder (682.938.109-63) 

 

SUMÁRIO: RECURSOS DE REVISÃO EM TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRETA 

APLICAÇÃO DE PARTE DOS RECURSOS. CONHECIMENTO. 

NOVOS DOCUMENTOS. DÉBITO REMANESCENTE, 

RELATIVO A DESPESAS NÃO COMPROVADAS, 

AFASTADO EM FACE DA BAIXA MATERIALIDADE. 

DÉBITO RELATIVO À CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA 

NÃO ELIDIDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO A SER 

SUPORTADA PELA ENTIDADE. AVANÇADO ESTÁGIO 

PROCESSUAL E BAIXA MATERIALIDADE DO VALOR 

DEVIDO NÃO JUSTIFICAM A INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO DE REVISÃO PELO MP/TCU COM VISTAS À 

RESPONSABILIZAÇÃO DA CONVENENTE. PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO. AFASTAMENTO DO DÉBITO. 

MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS CONTAS 

DEVIDO À INJUSTIFICADA OMISSÃO NO DEVER DE 

PRESTAR CONTAS. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA 

MULTA. CIÊNCIA. 

 

 

  Trata-se de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Daniel Schroerder, ex-presidente da 

Associação de Moradores de Canasvieiras (Amocan/SC), contra o Acórdão 2.977/2012-1ª Câmara 

(peça 36). 

2.  Por meio do referido Acórdão apreciou-se Recursos de Reconsideração interpostos pela 

Amocan/SC e por Daniel Schroerder em face do Acórdão 4.238/2009-1ª Câmara, mediante o qual o 

responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em razão da 

omissão no dever de prestar contas do Convênio 531/2005. Este ajuste, celebrado com a referida 

entidade, tinha por objeto dar apoio financeiro ao “Projeto Boi de Cá”, para formação de grupos de 

estudos para o desenvolvimento de pesquisa exploratória e bibliográfica sobre o folclore catarinense. 

3.  Em instrução preliminar, a Secretaria de Recursos (Serur) propôs o conhecimento do 

recurso, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 (peça 37). 

4.  Posteriormente, em análise de mérito, o AUFC lotado na Serur lavrou a instrução 

inserta à peça 42, cujo trecho essencial transcreve-se abaixo, verbis: 

 

  “(...) 

  HISTÓRICO 

 

 2. Em 18/8/2009, foi exarado o Acórdão 4.238/2009-TCU-Primeira Câmara (peça 1, p. 

86-87), nos seguintes termos: 

 
 ‘VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, de responsabilidade 

de Daniel Schoroerder, Presidente da Associação de Moradores de Canasvieiras - Amocan - SC, instaurada em 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 000.844/2009-2 

 

2 

 

razão da omissão no dever de prestar contas e não comprovação da aplicação dos recursos repassados ao 

município pelo Ministério da Cultura - MinC, por meio do Convênio 531/2005, no montante de R$ 58.697,59 

(cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), durante o exercício de 

2006, 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, 

com fundamento no art. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, e 23, III, da Lei 8.443/92, em: 

 9.1. julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Daniel Schoroerder, CPF 

382.938.109-63, Presidente da Associação de Moradores de Canasvieiras - Amocan - SC, ao pagamento do 

valor de R$ 58.697,59 (cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal 

(art. 214, inciso III, alínea ‘a’ do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro 

Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 29.08.2006, até a 

data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, aplicar ao responsável multa no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias a contar da notificação para que comprove, 

perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 

desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da 

legislação em vigor; 

 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial 

das dívidas caso não atendidas as notificações, e 

 9.4. remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado de Santa 

Catarina, para ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3º, da 

Lei 8.443/1992.’ 

 

 3. Desse julgamento, o responsável interpôs recurso de reconsideração, apreciado em 

31/5/2012, através do Acórdão 2.977/2012-TCU-Primeira Câmara (peça 3, p. 12-13), exarado nos 

seguintes termos: 

 
 ‘VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de recurso de reconsideração contra o 

Acórdão nº 4.238/2009-1ª Câmara. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei nº 8.443/92, em: 

 9.1. não conhecer do recurso interposto pela Associação de Moradores de Canasvieiras 

(Amocan); 

 9.2. conhecer do recurso interposto por Daniel Schroerder para, no mérito, dar-lhe provimento 

parcial, conferindo a seguinte redação aos itens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido: 

 ‘9.1. julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Daniel Schoroerder, CPF 

382.938.109-63, Presidente da Associação de Moradores de Canasvieiras - Amocan - SC, ao pagamento do 

valor de R$ 17.208,91 (dezessete mil, duzentos e oito reais e noventa e um centavos), fixando-lhe o prazo de 

quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, 

alínea ‘a’ do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 29.08.2006, até a data do efetivo 

recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, aplicar ao responsável multa no valor de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias a contar da notificação para que 

comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor;’ 

 9.3. notificar os recorrentes acerca desta deliberação.’  

 

 4. Irresignado com esse julgado, o responsável, ora recorrente, interpôs recurso de 

revisão (peça 36), com a apresentação de novos elementos, os quais se passam a analisar.  
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 ADMISSIBILIDADE  

  

 5. O exame preliminar de admissibilidade (peças 37, 38 e 39) concluiu pelo 

conhecimento do recurso sem atribuir-lhe efeito suspensivo. Por meio de despacho (peça 41), essa 

proposta foi ratificada pelo relator, Ministro Augusto Nardes. 

 

 MÉRITO  

 Alegações: (peça 36, p. 1-3) 

 

 6. O recorrente alega que: 

 

 a) os novos elementos apresentados esclarecem as despesas que não haviam sido 

comprovadas durante a instrução processual, não se podendo exigir devolução dos valores 

efetivamente aplicados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública; 

 b) segundo manifestação da Amocan e da empresa de contabilidade, a prestação de 

contas foi encaminhada, havendo perda de objeto da presente condenação;  

 c) pelos documentos abaixo listados, o valor apurado merece ser revisado: 

 c.1) item 15 (peça 36, p. 13-17): 

 c.1.1) Credor: Posto Raio de Sol Ltda. no valor de R$ 198,00; Marco& de marco – ME 

– R$ 13,00; Lara Imóveis – R$ 393,76; Mini Mercado Jardim – R$ 10,00; Bazar silva – R$ 15,00; 

 c.1.2) Cheque: 850002 de 11/9/2006;  

 c.1.3) Nota Fiscal ou recibo: Recibo Avulso; 

 c.1.4) Data: 3/10/2006; 

 c.1.5) Valor: 629,76; 

 c.2) item 19 (peça 36, p. 12): 

 c.2.1) Credor: Denílson Cristiano Antonio; 

 c.2.2) Cheque: 8550054 de 20/12/2006;  

 c.2.3) Nota Fiscal ou recibo: Recibo Avulso; 

 c.2.4) Data: 21/12/2006; 

 c.2.5) Valor: 1.200,00; 

 c.3) item 56 (peça 36, p. 11): 

 c.3.1) Credor: Denílson Cristiano Antonio; 

 c.3.2) Cheque: 8550037 de 10/11/2006;  

 c.3.3) Nota Fiscal ou recibo: Recibo Avulso; 

 c.3.4) Data: 20/11/2006; 

 c.3.5) Valor: 1.200,00; 

 c.4) item 92 (peça 36, p. 10): 

 c.4.1) Credor: Ricardo Luiz Sempre Bom-ME; 

 c.4.2) Cheque: 850072 de 16/12/2006;  

 c.4.3) Nota Fiscal ou recibo: Recibo Avulso; 

 c.4.4) Data: 28/11/2007; 

 c.4.5) Valor: 350,00. 

 

 Análise 

 

 7. Assiste, em parte, razão ao recorrente. 

 8. Preliminarmente, há que ser resgatado o fundamento pelo qual foi dado provimento 

parcial ao recurso de reconsideração, anteriormente interposto pelo recorrente e acolhido no voto 

condutor (item 2 – peça 3, p. 11) do acórdão recorrido. Segundo análise desta Secretaria de Recursos 
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(peça 7, p. 55-56), verbis: 

 
 ‘27. Exame: Para a comprovação do nexo de causalidade entre recursos repassados mediante 

convênio e as respectivas despesas realizadas, há que, por força dos arts. 28, incisos V e VII, e 30 da Instrução 

Normativa nº 1, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, observar correspondência entre 

(a) os nomes dos credores listados em relação de pagamentos (art. 28, inciso V, da referida norma), (b) os 

números e os valores dos cheques ou ordens bancárias assinalados nos extratos da conta bancária específica 

para a movimentação dos recursos repassados, consentâneos com os respectivos números e valores constantes 

da mencionada relação de pagamentos (art. 28, inciso VII) e (c) documentos fiscais emitidos em nome do 

convenente ou executor (de que constem os nomes dos credores e respectivos valores de pagamento 

consentâneos com os assinalados na relação de pagamentos e identificados com referência ao título e número 

do convênio (art. 30). Este Tribunal, observando o princípio do formalismo moderado e da verdade material 

informadores do processo de controle externo, tem aceitado, conforme os demais elementos probatórios 

constantes dos autos, também cheques nominais ou ordens bancárias, meios de comprovação de pagamento, 

como identificadores dos credores listados na relação de pagamentos. 

 28. Não constam dos anexos à peça do recurso aqui examinado as notas fiscais relativas aos 

pagamentos supostamente efetuados às empresas conforme o registrado na relação de pagamentos de fls. 38/40 

do anexo 2. A única ordem bancária trazida aos autos é a de fl. 132 do anexo 2, respeitante ao crédito dos 

recursos repassados na conta bancária do convênio. 

 29. Todavia, é de considerar as notas fiscais trazidas aos autos, às fls. 165/320 do anexo 4, 

vols. principal e 1, pela Amocan na via do seu recurso precariamente não conhecido pelo Relator. De seu 

exame se verifica a falta dos comprovantes de liquidação de pagamento relativos aos seguintes lançamentos da 

relação de fls. 38/40 do anexo 2: 

 

 Item - Credor CH/OB - Nota Fiscal ou recibo - Data - Valor (R$) – Observações 

 15 - Posto Raio de Sol Ltda.  CNPJ 03.932.800/001-39  -  850002 de 11/9/06 - Recibo avulso - 

3/10/06 - 629,76 - Os valores dos cupons fiscais de fls. 189/190 do anexo 4 não somam o valor do pagamento 

relacionado. 

 19 - Denilson Cristiano Antonio. CPF 023.562.719-45 - 8550054, de 20/12/06 - Recibo avulso - 

21/12/06 - 1200,00 - Não há. 

 56 - Denilson Cristiano Antonio. CPF 023.562.719-45 - 8550037 de 10/11/06 - Recibo avulso - 

20/11/06 - 1200,00 - Não há. 

 92 - Ricardo Luiz Sempre Bom-ME. CNPJ 02.135.074/0001-60 - 850072, de 16/12/06 - Recibo 

avulso - 28/11/07 - 350,00 - Não há. 

  

 30. Somando-se os valores dos quatro pagamentos cujos comprovantes de liquidação não se 

trouxeram aos autos se obtém o valor de R$ 3.379,76 (três mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis 

centavos). Reputa-se que cabe reduzir para este valor do débito imputado ao ora recorrente e reduzir o valor 

da multa aplicada ante o limite estabelecido no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, dispositivo em que esta Corte 

fulcrou a punição pecuniária.’  

 

 9. Enfim, o valor referente à R$ 3.379,76, atinentes aos recursos do convênio cuja 

comprovação não foi providenciada pelo recorrente, correspondeu ao débito remanescente lhe 

imputado em decorrência da ausência das respectivas notas fiscais ou dos comprovantes de 

pagamento que lhe dessem suporte. No entanto, novos elementos estão sendo apresentados pelo 

recorrente por ocasião da presente interposição do recurso de revisão, os quais se passam a analisar, 

de forma pontual: 

 

 9.1. item 15 – Cheque 850002 de 11/9/2006 (peça 36, 13-17): 

 a) os elementos trazidos pelo recorrente já constavam nestes autos: peça 13, p. 42 

(correspondente à peça 36, p. 13); peça 13, p. 40 (peça 36, p. 14); peça 13, p. 44 (peça 36, p. 15); 

peça 13, p. 41 (peça 36, p. 16); e, peça 13, p. 43 (peça 36, p. 17); 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 000.844/2009-2 

 

5 

 

 b) a documentação referente a esse item da relação de pagamentos (peça 5, p. 46) 

envolve o pagamento a outros credores que não a empresa Posto Raio de Sol Ltda. e que foi realizado, 

inexplicavelmente, por meio da emissão de um único cheque (850002); 

 c) permanece a constatação lançada na análise do recurso de reconsideração, qual 

seja a de que a soma dos valores daqueles comprovantes não corresponde ao total de R$ 629,76; 

 d) assim, essa imputação de débito ao recorrente permanece; 

 

 9.2. item 19 – Cheque: 8550054 de 20/12/2006; item 56 – Cheque: 8550037 de 

10/11/2006; e item 92 – Cheque: 850072 de 16/12/2006 (peça 36, p. 10-12): 

 a) são cópias de recibos que guardam compatibilidade de informações, valores e datas 

com os dados informados na relação de pagamentos referente à prestação de contas dos recursos em 

questão (peça 5, p. 46-50); 

 b) todos os documentos fazem menção ao convênio 531/2005 – MINC/FNC;  

 c) são de natureza similar ao recibo constante na peça 14, p. 47, aceito por este 

Tribunal como comprovante de pagamento; e 

 d) dessa forma, esses recibos elidem os respectivos débitos, impondo-se, por via de 

consequência, a redução proporcional no valor da multa aplicada ao recorrente, nos termos do item 5 

do voto condutor do acórdão recorrido (peça 3, p. 11). 

 

 10. Assim sendo, quanto ao débito imputado ao recorrente no valor de R$ 3.379,76 há 

que ser dado provimento parcial ao recurso, de forma a que seja abatido o valor de R$ 2.750,00, nos 

termos sugeridos na proposta de encaminhamento deste Exame. 

 11. O recorrente fez a juntada de seus últimos três contracheques (peça 36, p. 7-9). No 

entanto, não indicou qual a finalidade da referida documentação, ressaltando-se que a mesma não 

tem qualquer reflexo sobre o julgamento de mérito das presentes contas ou a desconstituição do 

débito.  

 12. Quanto aos documentos juntados na peça 36, p. 18-20, referentes à comprovação 

da contrapartida dos recursos junto a Caixa Econômica Federal, não se pode lhe dar acolhimento. 

Essa documentação se equipara a declaração de terceiro, que está sendo utilizada pelo responsável, 

ora recorrente, na pretensão de demonstrar a regular aplicação dos recursos públicos federais. 

Entretanto, esses documentos, isoladamente, não são suficientes para comprovar a regular aplicação 

daqueles recursos. 

 13. Segundo jurisprudência pacífica do TCU, esse tipo de declaração possui baixa 

força probatória. Prova a existência da declaração, mas não o fato declarado, competindo ao 

interessado demonstrar a veracidade do alegado, principalmente quando não apresentados os 

documentos capazes de estabelecer nexo de causalidade entre o desembolso dos recursos recebidos e 

os comprovantes de despesas apresentados (Acórdãos 153/2007-TCU-Plenário, 1.293/2008-TCU-

Segunda Câmara e 132/2006-TCU-Primeira Câmara). 

 14. Nesse sentido, com fundamento no art. 298 do Regimento Interno/TCU, é possível 

aplicar, subsidiariamente, o disposto no art. 368 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: 

 
 ‘As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, 

presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. 

 Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, 

o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua 

veracidade o ônus de provar o fato.’ 

 

 15. Quanto à ausência de comprovação dos recursos relativos à contrapartida da 

convenente, foi consignado expressamente no acórdão recorrido que (peça 3, p. 11): 
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 ‘3. No entanto, o Ministério Público junto ao TCU chama a atenção para o fato de que a 

prestação de contas tardiamente apresentada contém informação sobre a não aplicação dos recursos a título de 

contrapartida, correspondentes, segundo a cláusula quarta do convênio, a R$ 14.674,40, ou 20% do total. 

 4. Nesse sentido, é lícito concluir que a parte executada foi custeada integralmente com 

recursos federais, cabendo, assim, a devolução à União da parcela que deveria ter sido paga com recursos da 

Amocan. Para maior clareza, esclareço que o valor a ser devolvido, referente à compensação da contrapartida 

não aplicada, corresponde a 20% do montante executado (94,24% de R$ 73.371,99), o que totaliza R$ 

13.829,15. Assim, o débito a ser atribuído a Daniel Schroerder, com o provimento parcial do recurso, é de R$ 

17.208,91.’ 

 

 16. Tal fato não foi contraposto pelo recorrente, compete àquele gestor provar a 

regular aplicação dos valores a título de contrapartida que lhe era devido. A comprovação adequada 

do destino dado aos recursos públicos federais sob sua responsabilidade é decorrente de expresso 

dispositivo constitucional contido no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, bem assim do 

disposto no art. 93 do Decreto-lei 200/1967 c/c o art. 66 do Decreto 93.872/1986. 

 17. Por fim, quanto à cópia do termo contrato de patrocínio firmado entre a Caixa 

Econômica Federal (peça 36, p. 22-24), há que ressaltar que o seu valor, de R$ 5.000,00, não guarda 

qualquer relação com o montante relativo à contrapartida (vide item 15 deste Exame). Assim, tal 

documento não pode ser aceito para elidir o débito. 

 

 Alegações: (peça 36, p. 3-5) 

 

 18. O recorrente, após tecer considerações doutrinárias sobre a aplicabilidade do 

instituto da boa-fé, alega que: 

 a) constata-se a boa-fé, objetiva e subjetiva do recorrente, tendo em vista que o mesmo 

apenas, e tão somente: 

 a.1) não contou com o assessoramento necessário para prestar contas como dever ser 

apresentado; 

 a.2) enviou, de forma equivocada, a prestação de contas para o órgão concedente, sem 

as cautelas necessárias; 

 b) os documentos da prestação de contas existem e fazem parte deste recurso. Contêm 

fatos novos ensejadores de novo julgamento, de forma que sua conduta, pelo mau uso dos recursos 

repassados, seja inocentada; e 

 c) presume-se, portanto, a sua boa-fé (peça 36, p. 5): 

 
 ‘(...) quando a prestação de contas é feita, mesmo com atraso, não se podendo aplicar multa, in 

casu, o colegiado além de receber os documentos apresentados deve reconhecer, meras irregularidades, pela 

simples falta de conhecimento técnico dos gestores do Recurso conveniado, sinalizando a inexistência de 

qualquer dano ao erário ou mesmo intenção de o provocar, perfazendo-se, assim, suporte fáctico-jurídico 

suficiente para afastar a multa aplicada.’ 

 

 Análise: 

 

 19. Não assiste razão ao recorrente. 

 20. Não há que se falar na aplicabilidade do princípio da boa-fé, no presente caso 

concreto, tendo em vista que: 

 

 a) conforme consta no voto condutor do acórdão recorrido, o fundamento para a 

imputação do débito ao recorrente foi ausência da aplicação de contrapartida, objeto do convênio em 

questão (peça 3, p. 11): 
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 ‘(...) o Ministério Público junto ao TCU chama a atenção para o fato de que a prestação de 

contas tardiamente apresentada contém informação sobre a não aplicação dos recursos a título de 

contrapartida, correspondentes, segundo a cláusula quarta do convenio, a RS 14.674,40, ou 20% do total;’ 

 

 b) consoante isso, constata-se que a obrigatoriedade de aplicação dos recursos, a título 

de contrapartida, decorria diretamente do disposto na alínea ‘d’, inciso II da cláusula terceira c/c o 

inciso II da cláusula quarta do Termo de Convênio 531/2005-MINC/FNC (peça 1, p. 33-41).  

 c) tal obrigatoriedade era prevista, também, no disposto do §3º do art. 2º da IN/STN 

1/1997, verbis: 

 
 ‘Art. 2º O convênio será proposto pelo interessado ao titular do Ministério, órgão ou entidade 

responsável pelo programa, mediante a apresentação do Plano de Trabalho (Anexo I), que conterá, no mínimo, 

as seguintes informações: 

 (...) 

 V - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida 

financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento;’  

 

 d) a par desses fatos, o recorrente não tece qualquer consideração ou apresenta provas 

que justificasse sua omissão em relação a essa obrigação, motivo pelo qual não se pode reconhecer 

sua boa-fé. 

 

 21. Na processualística deste Tribunal, a avaliação sobre a incidência do instituto em 

discussão está prevista no § 2º do art. 202 do Regimento Interno do TCU: 

 
 ‘Art. 202. Verificada irregularidade nas contas, o relator ou o Tribunal: 

 (...) 

 § 2º Na oportunidade da resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta 

do responsável e a inexistência de outra irregularidade nas contas.’ 

 

 22. No entanto, o recorrente, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar suas 

alegações de defesa, o que impossibilitou o exame dessa questão naquela oportunidade. 

Posteriormente, na peça referente ao recurso de reconsideração do recorrente (peça 5, p. 3-8) não foi 

apresentada justificativa plausível para a situação de revelia, por ele optada, e nem foi apresentado 

qualquer elemento que pudesse atestar que houvera agido com boa-fé, mormente a já discutida 

ausência de contrapartida dos recursos. 

 23. Por fim, não se pode afastar a aplicação da multa pretendida pelo recorrente, pois 

ela decorre do disposto no art. 57 da Lei 8.443/1992 (“Quando o responsável for julgado em débito, 

poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até cem por cento do valor atualizado do dano causado 

ao Erário.”). Assim, não elidido o débito, não há meios de afastar a aplicação da multa requerida.  

 

 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

 24. Por todo o anterior exposto, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 

8.443/1992, propõe-se: 

 

 a) conhecer o recurso de revisão interposto pelo Sr. Daniel Schroerder contra o 

Acórdão 2.977/2012-TCU-Primeira Câmara, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a 

que seja dada nova redação ao subitem 9.1 daquele julgado, sugerindo-se os seguintes termos; 
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 ‘9.1. julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Daniel Schoroerder, CPF 

382.938.109-63, Presidente da Associação de Moradores de Canasvieiras - Amocan - SC, ao pagamento do 

valor de R$ 14.458,91 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), fixando-

lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal (art. 214, 

inciso III, alínea ‘a’ do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 29.08.2006, até a data do 

efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;’  

 

 b) reduzir, proporcionalmente, o valor da multa atribuída no subitem 9.2 do mesmo 

julgado; 

 c) dar ciência ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Santa 

Catarina e aos demais interessados do acórdão que vier a ser proferido.” 

 

5.  O Sr. Diretor da Serur discordou da análise acima no tocante à manutenção do débito, 

conforme reproduzido a seguir (peça 43): 

 

  “Com as devidas vênias, discordo do exame precedente no tocante à proposta de 

manutenção do débito condenatório. 

  2. Nos termos expostos pelo Auditor Federal informante, a documentação apresentada 

pelo recorrente, Sr. Daniel Schroerder, é suficiente para a comprovação do valor de R$ 2.750,00. 

Portanto, segundo o auditor, remanesceria ainda o débito de R$ 14.458,91, composto pelas parcelas 

de R$ 13.829,15, relativa à contrapartida, e R$ 629,76, que se referem a despesas não comprovadas. 

  3. Especificamente acerca da contrapartida, verifica-se que a proposta de inclusão de 

tal valor no montante do débito condenatório é resultado de proposição feita pelo Ministério Público 

junto ao TCU (peça 17, p. 1), em parecer exarado no âmbito da oitiva regimental do parquet no 

anterior Recurso de Reconsideração interposto pelo ora recorrente, julgado pelo Acórdão 

2.977/2012-1ª Câmara. 

  4. Conclui-se, portanto, que a deliberação condenatória original (Acórdão 4.238/2009-

1ª Câmara) não inclui os valores relativas à contrapartida em seu dispositivo, o que é facilmente 

verificável pelo teor do item 9.1 dessa deliberação, onde a quantia de R$ 58.697,59 corresponde 

exatamente ao valor do repasse dos recursos federais ao convenente (peça 1, p. 35 e 42). 

  5. Nesse espeque, muito embora possa ser admissível, em tese, a devolução dos valores 

da contrapartida na hipótese aventada pelo Ministério Público, considera-se que tal ressarcimento 

não poderia ser incluído posteriormente no âmbito de apreciação de recurso interposto pelo próprio 

responsável, vez que tal hipótese configura reformatio in pejus. Ressalte-se que tal vício processual se 

configura mesmo nos casos como o presente, onde o valor condenatório ficou menor após a reforma 

proporcionada pelo Acórdão 4.238/2009-1ª Câmara, vez que a falha processual decorre da mera 

ampliação do escopo da condenação, independentemente do montante condenatório decorrente. 

  6. Nesses termos, é que se propõe que o afastamento da condenação dos valores 

relativos à contrapartida, ressaltando-se não ser o caso de se propor a nulidade do Acórdão 

4.238/2009-1ª Câmara, tendo em vista o disposto no art. 171, parágrafo único, do RI/TCU. 

  7. No tocante à segunda parcela que compõe o débito (R$ 629,76), considerando ser a 

única parte remanescente, bem como os inconvenientes relativos à cobrança de valor com tão baixa 

materialidade, entende-se conveniente a proposta de afastamento dessa condenação ao ressarcimento. 

  8. Por outro lado, não se vislumbra reparos ao julgamento pela irregularidade das 

contas do gestor, vez que ela tem por fundamento a própria omissão no dever de prestar contas, 

irregularidade que o responsável não conseguiu descaracterizar. 

  9. Por consequência, deve ser revista, tão somente, o fundamento da multa aplicada 

para o inciso I, do art. 58, da Lei n. 8.443/1992, tendo em vista o pré-falado afastamento do débito, 

mantendo-se o valor fixado pelo Acórdão 4.238/2009-1ª Câmara. 
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  10. Por todo o anterior exposto, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 

8.443/1992, propõe-se: 

 

  a) conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Daniel Schroerder contra o 

Acórdão 2.977/2012-1ª Câmara, alterado pelo Acórdão 4.238/2009-1ª Câmara, para, no mérito, dar-

lhe provimento parcial de forma a que seja dada nova redação ao caput e ao subitem 9.1 do Acórdão 

2.977/2012-1ª Câmara, nestes termos: 

 
  ‘ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, 

com fundamento no art. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/92, 

em: 

  9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Daniel Schoroerder, CPF 382.938.109-63, Presidente 

da Associação de Moradores de Canasvieiras - Amocan - SC; 

  9.2. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, aplicar ao responsável multa no valor 

de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias a contar da notificação para que 

comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor;’ 

 

  b) dar ciência ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Santa 

Catarina e aos demais interessados do acórdão que vier a ser proferido. 

 

  À consideração superior, para posterior encaminhamento ao Ministério Público junto 

ao TCU.” 

 

6.  O Sr. Secretário substituto da Serur endossou a proposta formulada pelo Sr. Diretor 

(peça 44). 

7.  O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), em sua intervenção regimental, 

manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pelo Sr. Diretor da Unidade 

Técnica, nos seguintes termos (peça 45): 

 

  “À vista dos elementos contidos nos autos, manifestamo-nos de acordo com a proposta 

de mérito alvitrada pelo Diretor da SERUR na instrução que integra a peça 43, endossada pelo 

Secretário Substituto (peça 44). 

  Não obstante a anuência à proposta de mérito sugerida, entendemos oportuno tecer 

algumas considerações sobre a parcela do débito relativa à contrapartida não aportada, haja vista 

que não concordamos com o argumento sustentado pelo Diretor da SERUR em sua análise, senão 

vejamos. 

  Após o exame dos novos documentos apresentados pelo responsável no presente 

recurso com o intuito de comprovar a regular aplicação dos recursos repassados, a SERUR concluiu 

que remanesceria um débito no valor de R$ 14.458,91, sendo R$ 629,76 relativos a despesas não 

comprovadas e R$ 13.829,15 referentes ao valor da contrapartida que deixou de ser aportado no 

objeto do convênio. Em relação à primeira parcela (R$ 629,76), reputamos adequada a proposta de 

afastar essa quantia do débito, por representar valor de baixa materialidade, que constitui uma 

diminuta fração do montante gerido. Todavia, no tocante à exclusão dos R$ 13.829,15, o argumento 

utilizado pelo Diretor da SERUR foi o de que a condenação do Sr. Daniel Schoroerder à devolução da 

contrapartida não aplicada configuraria reformatio in pejus, pois esse valor teria sido incluído no 

débito somente por ocasião da prolação do Acórdão 2.977/2012 – 1ª Câmara (peça 3, p. 12-13), que 

apreciou recurso de reconsideração interposto pelo próprio responsável. Esse é fundamentalmente o 

ponto do qual dissentimos da Unidade Técnica. 
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  Quando o responsável não apresenta a prestação de contas, presume-se que não houve 

a aplicação dos recursos no objeto do convênio, o que acarreta a obrigação da devolução da 

totalidade dos recursos repassados. Nesse caso, ainda que a comprovação da aplicação da 

contrapartida seja parte indissociável da correta aplicação dos recursos, sua devolução não é 

exigível, pois, do contrário, haveria o enriquecimento sem causa do concedente. 

  Por outro lado, se, posteriormente, uma prestação de contas extemporânea afasta o 

débito no todo ou em parte, sem que haja, contudo, provas de que a contrapartida estabelecida foi 

aplicada no objeto do convênio, uma parcela dessa contrapartida se torna exigível, com vistas a 

restaurar a relação que concedente e convenente pactuaram ao firmar o convênio. A devolução 

proporcional da fração da contrapartida não aplicada não constitui encargo adicional para o 

convenente, nem pode ser considerada uma nova parcela incluída no valor do débito, pois a avaliação 

da correta aplicação dos recursos contempla indistintamente recursos repassados e contrapartida 

pactuada. 

  No caso presente, a condenação do responsável se deu inicialmente por meio do 

Acórdão 4.238/2009 – 1ª Câmara (peça 1, p. 86-87). Na ocasião, o valor do débito correspondia à 

totalidade dos recursos repassados (R$ 58.697,59), haja vista que o responsável fora omisso no dever 

de prestar contas e não compareceu aos autos para apresentar defesa. Posteriormente, com a 

interposição de recurso de reconsideração, o responsável logrou comprovar a regular aplicação de 

parte dos recursos repassados, razão pela qual foi dado provimento parcial ao recurso (Acórdão 

2.977/2012 – 1ª Câmara), reduzindo o valor do débito para R$ 17.208,91. Desse valor, R$ 3.379,76 

eram referentes a gastos que não foram comprovados e R$ 13.829,15 correspondiam a despesas que, 

embora amparadas por documentação hábil, foram rejeitadas, pois deveriam ter sido custeadas com 

recursos provenientes da contrapartida. 

  Nesse sentido, entendemos que não procede a afirmação de que os R$ 13.829,15 

somente passaram a compor o débito após a deliberação que deu provimento parcial ao recurso de 

reconsideração interposto pelo responsável. De forma diversa, os R$ 13.829,15 já integravam o 

débito desde a condenação original e foram mantidos pela decisão que apreciou o recurso, em razão 

de os gastos realizados com esse valor terem sido considerados indevidos. Como o dever de prestar 

contas não incide apenas sobre o valor repassado, mas sim sobre o total pactuado, a glosa que 

resultou na obrigatoriedade de devolução dessa parcela nos parece correta, não sendo pertinente a 

sua caracterização como reformatio in pejus. 

  Assim, entendido que o débito no valor de R$ 13.829,15 não foi afastado, há que se 

ponderar, por outro lado, que, por se tratar de contrapartida não aplicada, a devolução desse valor 

deveria ter sido exigida da Associação dos Moradores de Canasvieiras. Com efeito, sendo a 

contrapartida uma obrigação que deve ser suportada pelo convenente, somente caberia ao gestor 

responder por sua devolução se a Associação tivesse satisfeito sua obrigação – hipótese que não 

ocorreu – e, além disso, se o responsável não tivesse comprovado a sua correta aplicação. Sobre uma 

eventual responsabilização da Associação dos Moradores de Canasvieiras por esse débito nos 

presentes autos, pensamos, todavia, diante do avançado estágio em que o processo se encontra e da 

baixa materialidade do valor devido se comparado ao novo limite estabelecido pela IN TCU 71/2012 

para a instauração de TCE, que a interposição de recurso de revisão pelo MP/TCU não seria medida 

apropriada nesse momento. 

  Feitas essas considerações, entendemos que restou esclarecida nossa anuência à 

proposta de mérito alvitrada na instrução que integra a peça 43, ainda que por razões diversas 

daquelas lá apresentadas pelo Diretor da SERUR.” 

 

  É o relatório. 
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VOTO 

 

 

 

 Preliminarmente, destaco que o presente Recurso de Revisão atende aos requisitos de 

admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso III e § único, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c art. 

288 do RITCU, razão pela qual deve ser conhecido. 

2. O presente feito tratou, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pela 

Coordenação de Contabilidade da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura em decorrência da 

omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da execução do objeto do Convênio 

531/2005. 3. O referido ajuste, celebrado com Associação de Moradores de Canasvieiras 

(Amocan/SC), teve por objeto dar apoio financeiro ao “Projeto Boi de Cá”, formação de grupo de 

estudos para o desenvolvimento de pesquisa exploratória e bibliográfica sobre o folclore catarinense. 

4. O responsável, Sr. Daniel Schroerder, ex-presidente da Amocan/SC, não apresentou 

defesa ou qualquer justificativa para a omissão, razão pela qual teve suas contas julgadas irregulares, 

com imputação de débito equivalente à totalidade dos recursos repassados (R$ 58.697,59), além de 

multa no valor de R$ 5.000,00. 

5. Posteriormente, em sede de recurso de reconsideração, o responsável apresentou a 

prestação de contas e logrou reduzir o valor do débito que lhe fora imposto para R$ 17.208,91. Deste 

valor, R$ 3.379,76 correspondiam a despesas não comprovadas e R$ 13.829,15 referiam-se a gastos 

que deveriam ter sido custeados com a contrapartida e foram arcados indevidamente com recursos 

federais. Além disso, a multa aplicada foi proporcionalmente reduzida para R$ 2.200,00.  

6. Agora, por meio de recurso de revisão, o responsável carreia aos autos novos 

documentos no intuito de justificar despesas até o momento não comprovadas. 

7. A Serur considera que os recibos constantes das fls. 10/12 da peça 36 (no valor total de 

R$ 2.750,00) mostram-se aptos a afastar os respectivos débitos, uma vez que guardam compatibilidade 

de informações, valores e datas com os dados informados na relação de pagamentos inserta na 

prestação de contas do convênio em questão. Ademais, todos os documentos fazem menção ao 

Convênio 531/2005. 

8. Partilho das conclusões da Unidade Técnica e creio que deve ser abatido do débito 

imputado ao recorrente o valor agora comprovado (R$ 2.750,00), o que reduz o débito relativo a 

despesas não justificadas de R$ 3.379,76 para R$ 629,76. 

9. Tendo em vista a baixa materialidade da parcela de recursos que permanece sem 

comprovação, aproximadamente 1% do total dos valores repassados, a Unidade Técnica e o MP/TCU 

concordam em afastar o débito, posicionamento com o qual manifesto minha anuência. 

10. No entanto, a Serur e o d. representante do Parquet especializado divergem quanto à 

manutenção do débito correspondente ao valor da contrapartida (R$ 13.829,15), ainda que, ao final, 

acordem em não responsabilizar o recorrente pela sua não aplicação. 

11. Para melhor esclarecer o ponto controverso, vale registrar que, ao analisar a prestação 

de contas tardiamente apresentada, constatou-se não ter havido a aplicação dos recursos devidos a 

título de contrapartida, que, segundo a cláusula quarta do convênio, alcançariam o montante de R$ 

14.674,40 (20% do valor total pactuado, de R$ 73.371,99). Assim, concluiu-se que a parte do objeto 

executada (94,24%) foi custeada integralmente com recursos federais, cabendo a devolução, à União, 

dos recursos que, indevidamente, terminaram por substituir a parcela que deveria ter sido aportada pela 

entidade convenente. O valor da contrapartida a ser compensado, correspondente a 20% do montante 

executado, totalizaria R$ 13.829,15. 

12. Segundo o entendimento que prevaleceu na Serur após a instrução do presente recurso 

de revisão, a deliberação original, consubstanciada no Acórdão 4.238/2009-1ª Câmara, não incluiu no 
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débito original imputado ao recorrente o valor relativo à contrapartida, mas apenas os recursos federais 

repassados. Logo, a Unidade Técnica considera que esse ressarcimento não poderia ser incluído 

posteriormente, quando da apreciação de recurso de reconsideração interposto pelo próprio 

responsável, pois essa hipótese configuraria reformatio in pejus. 

13. O MP/TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, pondera 

que a omissão no dever de prestar contas acarreta a obrigação de ressarcimento da quantia total 

transferida e, ainda que a comprovação do emprego da contrapartida seja parte indissociável da 

escorreita utilização dos recursos, exigir a sua devolução acarretaria, naquele primeiro momento, o 

enriquecimento sem causa do órgão concedente. 

14. Por outro lado, ocorrendo a prestação intempestiva das contas sem que haja a 

comprovação da aplicação da contrapartida pactuada, passa a ser exigível a devolução dos recursos 

federais que, indevidamente, substituíram a parcela não aplicada. Com isso, seria restaurada a relação 

concedente-convenente firmada no termo de convênio. 

15. Quanto a esta questão, com as devidas vênias à Serur, partilho do entendimento trazido 

a lume pelo MP/TCU. 

16. De fato, o exame da prestação de contas de um convênio abrange, além da verificação 

da correta utilização dos valores federais repassados, a avaliação da aplicação da contrapartida 

pactuada. Assim, caso seja constatado que despesas que deveriam ter sido arcadas com recursos 

advindos da entidade convenente foram indevidamente custeadas com recursos federais, pertinente se 

faz a imputação de débito para que estes valores sejam devolvidos à União.  

17. Considerando que o recorrente foi omisso, o exame do fiel cumprimento dos termos do 

convênio somente foi feito em sede de recurso de reconsideração, momento em que o responsável 

compareceu aos autos e trouxe a prestação de contas extemporânea. A documentação então 

apresentada mostrou-se apta a comprovar a regular aplicação apenas de parte dos recursos repassados. 

Desse modo, o débito, que inicialmente correspondia à totalidade dos recursos repassados, foi reduzido 

para R$ 17.208,91. Conforme já esclarecido, deste montante, R$ 3.379,76 eram referentes a despesas 

não comprovadas. Já os R$ 13.829,15 restantes correspondiam a gastos que, apesar de estarem 

justificados por documentos fidedignos, foram rejeitados porque deveriam ter sido custeados com 

recursos da contrapartida.  

18. Considero, portanto, que não houve reformatio in pejus na decisão ora recorrida, uma 

vez que o dever de prestar contas não incide somente sobre o valor repassado, mas sobre a quantia 

total pactuada. 

19. Ocorre que, por se tratar de contrapartida não aplicada, a responsabilidade pelo seu 

ressarcimento deveria ser exigida da entidade convenente e não do ex-presidente da Amocan/SC. O Sr. 

Daniel Schroerder poderia vir a ser responsabilizado caso fosse constatada a malversação desses 

recursos, o que não foi o caso.  

20. Por outro lado, conforme bem destacou o Parquet, a baixa materialidade do valor 

devido, se comparado ao limite fixado pela IN TCU 71/2012 (R$ 75.000,00), e o avançado estágio em 

que se encontra este processo não recomendam que se busque a responsabilização da Amocan/SC por 

meio de eventual recurso de revisão a ser interposto pelo MP/TCU. 

21. Por conseguinte, acolho a sugestão do MP/TCU de afastamento da condenação do 

débito relacionado à contrapartida. 

22. Contudo, em face da omissão inicial no dever de prestar contas, a qual não foi 

justificada, não vislumbro razão para alterar o julgamento pela irregularidade das contas do recorrente. 

Ressalto, porém, que o fundamento desse julgamento deve ser modificado para recair tão somente 

sobre a alínea “a” do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992. Pela mesma razão, não vejo motivo para 

retirar a multa aplicada, devendo ser modificada a sua base legal para o art. 58 da Lei 8.443/92, tendo 

em vista o afastamento do débito. 
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23. Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora 

submeto à deliberação deste Plenário. 

 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 15 de maio de 2013. 

 

 

 

BENJAMIN ZYMLER  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1156/2013 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 000.844/2009-2.    

1.1. Apenso: 021.705/2009-0 

2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Recurso de Revisão 

3. Entidade: Associação dos Moradores de Canasvieiras – Amocan/SC  

4. Recorrente: Daniel Schroerder (682.938.109-63) 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

    5.1 Ministro Relator da Decisão Recorrida: Ministro José Múcio Monteiro 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

7. Unidade Técnica: Serur 

8. Advogado constituído nos autos: Robson Carlos Ferreira (OAB/SC 6.279) 

 

9. Acórdão: 

  Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. 

Daniel Schroerder, ex-presidente da Associação de Moradores de Canasvieiras (Amocan/SC), contra o 

Acórdão 2.977/2012-1ª Câmara. 

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

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

  9.1 conhecer do presente Recurso de Revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III e 

§ único, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; 

  9.2 quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a que seja dada nova redação 

ao caput e aos subitens 9.1 e 9.2 do item 9.2 do Acórdão 4.238/2009-1ª Câmara, nos termos abaixo: 

 

  “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª 

Câmara, com fundamento no art. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, 19, parágrafo único, e 23, III, 

da Lei 8.443/92, em: 

  9.1 julgar irregulares as contas do Sr. Daniel Schoroerder (382.938.109-63), ex-

presidente da Associação de Moradores de Canasvieiras (Amocan/SC);  

  9.2. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar ao responsável 

multa no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias a contar 

da notificação para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do 

Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo 

recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;” 

 

  9.3 dar ciência e remeter cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que 

o fundamentarem, ao recorrente, à Associação dos Moradores de Canasvieiras – Amocan/SC, à 

Coordenação de Contabilidade da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e à Procuradoria da 

República no Estado da Santa Catarina. 

 

10. Ata n° 16/2013 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 15/5/2013 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1156-16/13-P. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), José Jorge, José 

Múcio Monteiro e Ana Arraes. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 

 

 

 


