
 

                         TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       TC 010.517/2007-6 

 

1 

 

GRUPO I – CLASSE – II – 2ª Câmara  

TC-010.517/2007-6 

Natureza: Tomada de contas especial 

Unidade: Município de Capinzal do Norte/MA 

Responsáveis: José Francisco dos Santos, CPF 055.504.593-53; José Francisco 

Lima Neres, CPF 372.537.783-91; José Alberto Bezerra de Magalhães, CPF 

012.412.493-34; Maria Raimunda dos Santos, CPF 270.826.103-78; Maria 

Francisca dos Santos, CPF 352.005.293-87; 

Advogado constituído nos autos: Wagner Ribeiro Ferreira, OAB/MA 5.703. 

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO 

DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS. CITAÇÃO 

DOS RESPONSÁVEIS. IRREGULARIDADES NÃO JUSTIFICADAS. 

CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.  

 

 

RELATÓRIO 

 

 

 Adoto como relatório a instrução lançada aos autos pela Secex/SC (fls. 511 a 526, vol. 2): 

 

“Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão 

de irregularidades na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Capinzal do 

Norte/MA, apuradas em auditoria realizada pelo FNS/MS na Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo o 

período de maio de 1999 a julho de 2002. 

2. No Relatório de Auditoria 587 (fls. 9/46), Planilha de Glosa (fls. 47/87) e extratos bancários das 

contas 58.040-6, 58.041-4 e 6.016-X (fls. 88/171) foram discriminadas as irregularidades, tais como o 

pagamento de taxas bancárias sobre cheques devolvidos com recursos do SUS; despesas sem a devida 

comprovação, referentes ao período de maio de 1999 a julho de 2002; procedimentos ambulatoriais cobrados 

e não comprovados, referentes aos meses de outubro e novembro de 2001, janeiro, fevereiro e março de 

2002; pagamento irregular de AIHs nas competências de novembro de 2001 (nº 5271) e janeiro de 2002 (nº 

5292). Foram constatadas, ainda, diversas falhas no sistema de atendimento.  

3. O Ministério da Saúde, por meio de diversos expedientes, (fl. 173/175), cobrou dos responsáveis 

as justificativas e levou os fatos ao conhecimento da Procuradoria da República no Estado do Maranhão 

(fl.176). Não havendo manifestação dos responsáveis, fez-se nova cobrança, mediante os Ofícios nº 00116, 

00117, 00118 e 00119, acompanhados de demonstrativos de débito (fls. 179-255), para apresentação de 

justificativas ou restituição dos valores devidos. Mais uma vez, não houve qualquer manifestação dos 

responsáveis. Por meio da Carta 49/MS/SE/FNS acompanhada de demonstrativo de débito (fls. 256/318), o 

ex-secretário de saúde foi novamente notificado, sem qualquer resultado. 

4. Executaram-se, então, os procedimentos para a instauração da TCE. O Relatório da Tomada de 

Contas Especial (fls. 323/325), o Relatório e Certificado de Auditoria (fls. 399/403) e o Pronunciamento 

Ministerial (fls. 405) encontram-se no Volume I.   

5. A instrução de fls. 437/441 demarcou a responsabilidade do ex-prefeito, Sr. José Francisco dos 

Santos; do ex-Secretário de Saúde, Sr. José Alberto Bezerra de Magalhães; do ex-Diretor Clínico do Hospital 

São José, Sr. José Francisco Lima Neres; da ex-Secretária Municipal de Finanças, Srª Maria Francisca dos 

Santos; e da ex-diretora clínica do Hospital São José, Srª Maria Raimunda dos Santos, conforme quadro 

abaixo: 
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Responsabilidade solidária Irregularidades 

(itens da planilha 

de glosa) 

Valor 

original 

R$ 

Valor corrigido 

(até 31/3/2009) 

R$ 

José Alberto Bezerra de Magalhães, ex-

secretário municipal de saúde 

José Francisco dos Santos, ex-Prefeito 

municipal 

Maria Francisca dos Santos, ex-secretária 

municipal de finanças 

1/8; 20/145; e 

164/200 

 364.851,23  1.358.633,13 

-José Alberto Bezerra de Magalhães, ex-

secretário municipal de saúde 

-Maria Francisca dos Santos, ex-secretária 

municipal de finanças 

9/19; 146/163; e 

201/299 

 220.478,86  665.897,19 

Responsabilidade     

-José Francisco Lima Neres, ex-diretor clínico 

do Hospital São José 

300/304  4.217,24  12.835,51 

 

- Maria Raimunda dos Santos, ex-diretora 

clínica do Hospital São José 

305/306  2.211,28  6.502,69 

Totais   591.758,61  2.043.868,52 

 
6. Quanto ao ex-diretor clínico do Hospital São José, foi constatada a multiplicidade de nomes e  

números de inscrição no CPF , tornando insegura a identificação do responsável. 

7. A instrução foi concluída com a proposta de citação dos responsáveis e de encaminhamento de 

diligência à Receita Federal do Brasil, para que se esclarecesse a situação do Sr. José Francisco Lima Neres. 

Em virtude de delegação de competência, a proposta foi acolhida pelo Sr. Secretário Substituto (fls. 442). 

8. Expedidas as comunicações processuais (fls. 443/471), chegaram aos autos as alegações de 

defesa dos responsáveis, Srª Maria Raimunda dos Santos Leite (fls. 473/479), Sr. José Francisco dos Santos 

(fls. 484/485), Srª Maria Francisca dos Santos (fls. 486/488) e Sr. José Francisco Lima Neres (fls. 495/508) e 

as informações da Receita Federal do Brasil (fls. 491/494). O Sr. José Alberto Bezerra de Magalhães, 

embora citado (fls. 472/473), não apresentou suas alegações de defesa e deverá ser considerado revel nos 

termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92. 

9. O Chefe da Agência da Receita Federal do Brasil em Codó/MA, Sr. Arlindo Salazar de Souza 

Filho, confirmou a duplicidade de nomes e números e informou as providências adotadas, quais sejam, 

cancelar o CPF 258.111.263-87; manter ativo, por interesse fiscal, o CPF 372537.783-91; e convocar o Sr. 

José Francisco Lima Neres para que apresente os documentos necessários para efetuar os acertos no cadastro 

de pessoas físicas do Ministério da Fazenda. 

10. As razões de justificativa dos responsáveis são analisadas a seguir.  

II – ALEGAÇÕES DE DEFESA DOS RESPONSÁVEIS E SUA ANÁLISE 

II.1 Srª Maria Raimunda dos Santos Leite (fls. 473/479) 

11. Alega desconhecer as ocorrências relativas à glosa dos recursos repassados para pagamento de 

AIHs, tendo em vista que jamais trabalhou ou exerceu qualquer cargo junto à Secretaria de Saúde do 

Município de Capinzal do Norte. Entende que ocorreu um equívoco, quando seu nome aparece, no item 2.12, 

como ocupante do cargo de ex-Diretora Clínica do Hospital São José, pois nos demais itens, o ex-diretor 

apontado é o Dr. José Francisco Lima Neres. Afirma que sempre exerceu o cargo de professora e que, no 

período 2002/2004, acumulou tal função com o cargo de Secretária de Ação Social (junta documentos a fls. 

475/479). Considera que seria praticamente impossível uma pessoa com formação pedagógica ocupar um 

cargo de diretor clínico de um hospital. Dessa forma, entende que não deve responder solidariamente por 

dívidas a que não deu causa; se seu nome aparece na TCE, trata-se de erro grosseiro, que deve ser sanado. 

12. Requer, então, a procedência de seus argumentos de defesa, com a exclusão de sua 

responsabilidade nos presentes autos. 

Análise 

13. Inicialmente, informa-se que a responsável respondeu a citação com o nome de Maria 

Raimunda dos Santos Leite, provavelmente em virtude de casamento. Deve-se, ainda,  lembrar que o 

Relatório da Equipe de Auditoria do MS, ao constatar a inexistência de designação formal dos diretores do 

Hospital São José, fez recomendação ao Gestor Municipal para que designasse, por meio de ato formal, os 
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profissionais para exercer o cargo de Diretor Clínico e Diretor-Geral do Hospital São José (fls. 43). Essa falta 

de formalização vem sendo utilizada pelos responsáveis para negar o exercício daqueles cargos. Embora sem 

o ato formal de sua nomeação, há várias indicações de que a Srª Maria Raimunda exercia, de fato, o cargo de 

Diretora do HSJ (fls. 07, linha 40; fls. 29, item 6.2; fls. 41, item 12; e fls. 418).  

14. O fato de sempre ter exercido o cargo de professora não impede que a Srª Maria Raimunda 

tenha exercido o Cargo de Diretora do Hospital. Como não havia designação formal, a responsabilidade pela 

cobrança irregular de AIHs é de quem, de fato, dirigia o HSJ. Deve-se atentar que a Srª Maria Raimunda, 

filha do ex-Prefeito e irmã da ex-Secretária de Finanças do município (ambos também responsabilizados na 

presente TCE),  era,  também, Secretária Municipal de Ação Social. Conhecia, portanto, a situação da 

Administração Municipal. A falta de capacidade técnica é mais uma agravante para a conduta daquela 

administração familiar. Não há como utilizar as irregularidades praticadas como excludentes de 

responsabilidade; seria premiar os agentes (a família) causadores do dano. Note-se que a responsável aponta 

o Sr. José Francisco Lima Neres como Diretor do HJS, o qual também não teve sua designação formalizada, 

confirmando a prática de não realizar os atos formais de nomeação para o cargo de Diretor do HSJ.  Em 

resumo, houve uma denúncia, comprovada em auditoria realizada por servidores públicos (que têm fé 

pública) e reafirmada em documento da própria prefeitura (que também tem fé pública), de que a Srª Maria 

Raimunda dos Santos era Diretora do Hospital São José. Dessa forma, não há como excluir sua 

responsabilidade na presente TCE. 

II.2 - Sr. José Francisco dos Santos (fls. 484/485) 

15. Alega que não tomou conhecimento dos fatos, e nem imaginou que tais fatos pudessem ocorrer 

no município em que era gestor. Nomeou o secretariado e, como de praxe, cada uma das Secretarias foi 

ocupada por pessoas capazes de exercer os cargos que lhes foram confiados. Como se trata de cargo de 

confiança, escolheu para a Secretaria Municipal de Saúde o Sr. José Alberto Bezerra de Magalhães, pessoa 

que respondia por todos os atos pertinentes à área da saúde. Relata que, diante da confiança existente entre 

Secretário e Gestor, não fiscalizava o trabalho das Secretarias, deixando o comando na mão dos Secretários. 

16. Quanto às ocorrências relativas à glosa dos recursos do SUS, afirma que desconhecia a 

existência de débito; tomou conhecimento com a citação e, verificando os documentos recebidos, encontrou 

seu nome na qualificação dos responsáveis e na quantificação do débito. Alega que, na qualidade de Gestor 

Municipal, deixou de fiscalizar os repasses do SUS devido à existência de um Secretário e de um Diretor 

Clínico, pessoas dotadas de conhecimento, incapazes de deixar ocorrer fato dessa natureza; e que certamente 

ocorreu erro no preenchimento das AIHs, pois, se a verba foi retirada dos cofres públicos, foi utilizada de 

forma lícita. 

17. Requer, ao fim, a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos. 

Análise 

18. Em defesa singela, o responsável assumiu o desconhecimento daquilo que devia, legalmente, 

conhecer (e provavelmente conhecia) e confessa que não fiscalizava as ações de seus subordinados 

imediatos. Só isso já seria suficiente para imputar o débito ao ex-prefeito, em virtude de sua culpa in 

vigilando. Teria, também, a culpa in eligendo, pois foi o responsável pela escolha de seu secretariado. A 

verdade é que o ex-Prefeito assinava os cheques para os pagamentos das despesas, no período de janeiro de 

1997 a abril de 2001. Não procede, assim, sua alegação de desconhecimento dos fatos. Ainda que 

desconhecesse, assinar cheques sem saber a que pagamentos se destinam, é atuar de forma negligente. A 

alegação de confiança nos subordinados também não favorece sua defesa, como visto acima. 

19. Examinando-se os autos, é fácil constatar que a condenação do Sr. José Francisco dos Santos, 

apenas com base na sua alegada ignorância dos fatos e na sua negligência, seria conceder-lhe um benefício 

legal que não merece. O que se vê é uma administração ruinosa, com claros desvios de recursos públicos: 

nepotismo, cheques sem provisão de fundos, despesas não comprovadas, má prestação de serviços públicos. 

A má-fé do responsável é evidente e deve trazer-lhe as consequências previstas na Lei 8.443/92, quais sejam 

o julgamento de contas irregulares e a aplicação das multas previstas nos artigos 57 e 58, inciso II. 

II.3 - Srª Maria Francisca dos Santos (fls. 486/488) 

20. Informa que o Prefeito repassava os recursos para o então Secretário de Saúde, José Alberto 

Bezerra Magalhães, o qual pagava as despesas e fazia a prestação de contas diretamente com o Contador; que 

o HSJ só foi construído em 2000 e começou a funcionar com recursos mensais de R$ 8.000,00 provenientes 

do SUS; que somente em 2001 foi credenciado com 60 AIHs e que o Secretário de Saúde era o responsável 

pela manutenção do HSJ, inclusive compra de medicamentos, alimentação e pagamento de funcionários. 
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21. Pede que seu nome seja excluído do processo e enfatiza que não era responsável por 

pagamentos e transferências. Alega que sempre exerceu o cargo de professora (junta documentos), que é de 

família humilde e que vive do salário de professora para sustentar dois filhos biológicos. 

Análise 

22.  Não há propriamente uma apresentação de argumentos de defesa. O que se tem é uma simples 

negativa e um apelo para que seja excluída do processo. Não há apresentação de qualquer elemento que 

possa sustentar suas negativas. 

23. A Srª Maria Francisca era Secretária de Finanças do município no período de 1999 a 2003, 

conforme informações da Prefeitura de Capinzal do Norte (fls. 418). É filha do ex-prefeito (fls. 35). A partir 

de maio de 2001, assinava os cheques que deveriam ser destinados ao pagamento das despesas de saúde (fls. 

14). Assim, não procede a sua alegação de que não era responsável por pagamentos e transferências. A 

humildade e as eventuais carências atuais da responsável não elidem as irregularidades cometidas em 

passado recente. 

II.4 - José Francisco Lima Neres (fls. 495/508) 

24. Inicialmente, invoca o art. 191 do Código de Processo Civil (CPC) com o objetivo de justificar 

a tempestividade da apresentação de sua defesa, tendo em vista a existência de vários denunciados, com 

procuradores distintos, contando-se em dobro o prazo de quinze dias estipulado no ofício citatório. 

25. Após resumir os fatos, preliminarmente alega a ilegitimidade passiva ad causam, já que nunca 

exerceu cargo de diretoria no Município de Capinzal do Norte/MA e nunca foi informado de que era o 

Diretor do HSJ; nunca viu algum decreto de sua nomeação como diretor e nunca assinou qualquer 

procedimento ambulatorial naquele hospital (isso era função dos enfermeiros); sua função era apenas realizar 

consultas e encaminhar pacientes para internações. Assim, o processo deveria ter sido proposto contra quem 

de direito e nunca contra si, já que os atos denunciados não poderiam ter sido praticados pelo defendente. 

Considera que a legitimidade passiva para a causa seria de quem exerceu o cargo de confiança de Diretor do 

HSJ. Invoca os artigos 3º e 267, inciso VI, do CPC, para requerer a extinção e arquivamento do processo. 

Considera-se ilegítimo para figurar no polo passivo da causa, vez que, apesar de não ter tido acesso a 

nenhum documento que embasou a denúncia, pode afirmar que nunca exerceu o cargo de Diretor no 

Município de Capinzal do Norte. Caso exista algum documento que contenha seu nome e tenha servido de 

base à denúncia, suscita desde logo sua falsidade e defende que seja submetido à perícia. Requer, então, o 

arquivamento do feito com base no art. 295, II, do CPC, ou então, sua extinção sem julgamento de mérito, 

nos termos dos artigos 3º e 267, VI, do mesmo Código.   

26. Passa, então, a discorrer sobre a prescrição. Cita o art. 37, § 5º, da Constituição da República, o 

art. 23 da Lei 8.429/92 e as doutrinas de Câmara Leal e de Pontes de Miranda para concluir que os direitos 

de natureza patrimonial que se exercem por meio de pretensão condenatória estão sujeitos à prescrição em 

cinco anos. Apoiado na doutrina citada, afirma que a prescrição, em princípio, atinge a todas as pretensões e 

ações, sejam de direitos pessoais ou reais, públicos ou privados. Observa que o texto constitucional, quando 

estabelece a imprescritibilidade, o faz expressamente, como nos casos do art. 5º, inciso XLII (crime de 

racismo) e inciso XLIV (ação de grupos armados contra a ordem e o estado democrático). Sustenta que o art. 

37, § 5º, da Constituição, em momento algum afirma que as ações de ressarcimento são imprescritíveis; 

apenas diz que não estarão sujeitas ao prazo prescricional a ser estabelecido em lei para os ilícitos praticados 

por agentes públicos. Considera improcedente  utilizar  o argumento da proteção ao erário (e, em 

consequência, ao interesse público) em favor da imprescritibilidade do ressarcimento dos danos decorrentes 

de ato de improbidade administrativa. Afirma que os prazos prescricionais estão a serviço da paz social e da 

segurança jurídica, valores que não podem ser suplantados por interesse de cunho patrimonial, ainda que do 

estado; tal preocupação é tamanha em nosso ordenamento jurídico que até o crime de homicídio prescreve 

em vinte anos. Tendo em vista  que o suposto ilícito teria ocorrido em 2001, decorridos, portanto, mais de 

oito anos entre a ocorrência dos fatos e a instauração do procedimento, considera que este foi fulminado pelo 

instituto da prescrição. Requer, então, a extinção do feito com julgamento de mérito e seu conseqüente 

arquivamento, nos termos do art. 269, IV, do CPC. 

27. Considera que o processo deflagrado contra si afronta os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, tornando-se nulo, já que não teve acesso à ‘documentação (procedimentos ambulatoriais cobrados 

por meio de BPA) que o Tribunal de Contas afirma conter suas assinaturas, ficando impossibilitado, assim, 

de se pronunciar sobre a autenticidade das mesmas.’ Invoca a proteção constitucional do art. 5º, inciso LV, 

que garante aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Assim, 

por não lhe ter sido encaminhada a documentação para que pudesse elaborar sua defesa e, ainda, 
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considerando o local distante onde tramita o processo, entende que teve o seu direito de defesa inteiramente 

cerceado. Após discorrer sobre o estado democrático de direito, alega que, para se deflagrar um processo, 

judicial ou administrativo, é necessário formalizar-se uma acusação certa, precisa e delimitada; para que 

alguém possa se defender com todos os recursos do contraditório, precisa ter conhecimento inequívoco dos 

fatos delituosos que lhe são imputados. Sustenta que todos os elementos necessários à identificação da 

acusação devem estar contidos na peça acusatória, para que a partir daí se dê início ao processo repressivo, 

possibilitando a ampla defesa do acusado; e que no presente caso, ‘essa identificação (especificação dos 

documentos de acusação que o TCU sustenta terem sido assinados pelo acusado e envio a este para 

possibilitar sua defesa) deveria ter acontecido na fase de instauração, que se deu no momento da 

formalização da denúncia, onde devem estar relacionados com precisão e clareza todos os fatos a serem 

apurados,’ devendo conter, ainda, todas as provas que serão produzidas pela acusação. Considera ter 

demonstrado a presença de obstáculo à parte em sua amplitude de defesa (falta de acesso ao processo), 

sendo, então, necessário anular todos os atos praticados posteriores à citação do Contestante, bem como 

encaminhar cópia integral dos autos, tudo em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

28. No mérito, alega que nada que o autor expõe na denúncia é verdadeiro. Afirma que o 

fundamento fático do processo centra-se em supostos procedimentos que teria realizado à época em que 

esteve à frente do HSJ, que, no entendimento do TCU, foram irregulares. Isso não é verdade, pois nunca 

exerceu qualquer cargo de confiança no Município de Capinzal do Norte; tinha só um contrato de médico, na 

forma precária, como poderá ser provado por meio de perícia nos documentos embasadores da denúncia, 

devendo ser garantida sua participação na averiguação de tais documentos. Informa que todos os 

procedimentos ambulatoriais eram feitos e assinados por enfermeiros do hospital, cabendo-lhe apenas a parte 

de consulta e encaminhamento para internações. Alega que os documentos que sustentam a denúncia são, 

certamente, falsos, vez que nunca assinou qualquer procedimento cobrado por meio de BPA; se houver 

qualquer procedimento ambulatorial que contenha seu nome, sua assinatura com certeza foi falsificada. 

Assim, ante a inexistência de qualquer indício de prova, requer que o presente processo seja julgado 

improcedente, determinando-se o seu arquivamento em relação ao defendente; ou, em última análise, ante os 

obstáculos a sua defesa, que se anulem todos os atos praticados posteriormente a sua citação e que lhe seja 

encaminha a cópia integral dos autos. 

29. Ao final, requer preliminarmente a extinção do feito, reconhecendo-se a prescrição (extinção do 

processo com base no art. 269, IV, do CPC) ou ainda, a sua ilegitimidade passiva (extinção do processo com 

base no art. 3º c/c o 267, VI, ambos do CPC). Se assim não for entendido, tendo em vista o cerceamento da 

defesa (falta de acesso aos autos e à cópia da documentação, além da distância  entre a sua residência e o 

local de apresentação de defesa), requer a anulação de todos os atos praticados posteriormente a sua citação, 

bem como lhe seja encaminhada cópia integral dos autos. No mérito, ante a inexistência de indícios de prova, 

requer que o presente processo seja julgado improcedente. Protesta provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos, especialmente a oitiva das testemunhas [que diz ter arrolado], as quais serão 

apresentadas independentemente de intimação. 

Análise 

30. O responsável, em toda a sua defesa, por conveniência ou ignorância, jamais utilizou as normas 

processuais contidas na Lei 8.443/92 e no Regimento Interno do TCU. Uma defesa mais cuidadosa 

verificaria que o RI/TCU, em seu art. 298, prescreve que as disposições das normas processuais em vigor (e, 

portanto, do CPC) só se aplicam no TCU de forma subsidiária, no que couber e desde que compatível com a 

Lei Orgânica. Nenhum artigo do CPC citado pelo responsável tem aplicação no TCU, ante a existência de 

disposição específica própria, seja na Lei Orgânica, seja no Regimento Interno. 

31. Não procede, assim, a contagem em dobro do prazo para apresentação das alegações de defesa, 

já que a multiplicidade de responsáveis, prevista no art. 161 do RI/TCU, acarreta apenas o aproveitamento a 

todos da defesa apresentada por um deles, desde que o fato seja de responsabilidade comum, exceto os 

fundamentos de natureza exclusivamente pessoal. Tem-se, assim, que o responsável não apresentou suas 

alegações de defesa no prazo estipulado. Entretanto, isso não lhe causa qualquer dano, visto que as alegações 

chegaram ao TCU antes do término da instrução, aplicando-se o art. 160 do RI/TCU. 

32. Também não procede a alegação de ilegitimidade passiva, fundada na ausência de designação 

de Diretor do HSJ por meio de ato formal. Esse argumento também foi usado acima por outro responsável (a 

Srª  Maria Raimunda). Uma equipe de auditoria constatou a inexistência de ato formal de designação da 

Diretoria do HSJ e recomendou a correção da irregularidade. Havia uma Diretoria de fato, que comandava as 

ações. Se for aceito o argumento de que a informalidade exclui a responsabilidade, a maioria dos 
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administradores recusaria uma designação por meio de ato formal e estaria livre para malversar recursos 

públicos. Não se aplicam ao caso os arts. 295, II e 3º c/c 267, VI, do CPC, já que a Lei 8.443/92 tem 

disposição específica (art. 16). 

33. Quanto à prescrição, o responsável apresenta argumento contraditório e incabível. Diz que a 

Constituição não determina a imprescritibilidade das ações de ressarcimento, mas apenas que não estarão 

sujeitas ao prazo prescricional a ser estabelecido em lei. Ora, se não pode ser estabelecido em lei, será onde? 

Em nenhum lugar. Se a lei não pode fixar um limite para o prazo prescricional, então esse prazo é infinito 

(enquanto durar o art. 37, § 5º). Mas, na realidade, o responsável não acredita na própria argumentação, já 

que, para defender o prazo prescricional de cinco anos, socorre-se do que foi estabelecido em lei (exatamente 

aquilo que argumentou ser proibido pelo art. 37, § 5º, da CF), no caso, a Lei 8.429/92. Contudo, ainda que 

essa lógica fosse aceita, a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) não se aplica, por suas próprias 

disposições, ao processo administrativo no TCU. Assim dispões a citada lei: 

‘ art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação 

específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:  

‘ art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:  

‘I até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de 

confiança;  

‘II dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com 

demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.’ (sublinhou-se) 

Vê-se, então, que as sanções previstas na Lei de Improbidade não impedem a aplicação de outras 

sanções previstas em legislação específica. Além disso, o prazo prescricional de cinco anos só alcança as 

ações destinadas a aplicar as sanções da própria Lei de Improbidade, que são independentes das sanções 

aplicáveis em outras esferas. Sanções previstas fora da Lei de Improbidade não prescrevem nos prazos 

estabelecidos na Lei de Improbidade. 

34. A prescrição para as ações de ressarcimento recebeu grande atenção do TCU. Vigorou com 

mais freqüência o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 1916, era de 20 anos a prescrição 

eventualmente aplicável a débitos apurados por força do exercício das competências previstas no art. 71 da 

Constituição Federal. Com o novo Código Civil, incidia a regra de transição prevista no seu art. 2.028, que 

estipula serem os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por ele, e se, na data de sua entrada em vigor, já 

houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Havia, também, em contraponto, 

a tese de que a regra inscrita no § 5º do art. 37, da CF, imporia a imprescritibilidade de tais débitos. Assim 

qualquer que seja a tese adotada, não beneficia o responsável. Atualmente, a tese da imprescritibilidade 

triunfou, tendo em vista a posição adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no MS 26.210-9 

(DOU de 10/10/2008), cujo Relator assim expressou-se: 

‘No que tange à alegada ocorrência de prescrição, incide, na espécie, o disposto no art. 37, § 5º, da 

Constituição de 1988, segundo o qual: 

‘§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, 

servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.’  

‘Considerando-se ser a Tomada de Contas Especial um processo administrativo que visa a 

identificar responsáveis por danos causados ao erário, e determinar o ressarcimento do prejuízo apurado, 

entendo aplicável ao caso sob exame a parte final do referido dispositivo constitucional. 

[...] 

‘Ademais, não se justifica a interpretação restritiva pretendida pela impetrante, segundo a qual 

apenas os agentes públicos estariam abarcados pela citada norma constitucional, uma vez, conforme bem 

apontado pela Procuradoria-Geral da República, tal entendimento em injustificável quebra do princípio da 

isonomia. 
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‘Com efeito, não fosse a taxatividade do dispositivo em questão, o ressarcimento de prejuízos ao 

erário, a salvo da prescrição, somente ocorreria na hipótese de ser o responsável agente público, liberando da 

obrigação os demais cidadãos. Tal conclusão, à evidência, sobre mostrar-se iníqua, certamente não foi 

desejada pelo legislador constituinte.’ (sublinhou-se) 

O Acórdão proferido não deixa dúvida quanto à imprescritibilidade. Nessa linha, podem ser 

citados, dentre outros, os seguintes acórdãos do TCU: 2709/2008-P, 917/2009-P, 1014/2009-2ª C, 

1179/2009-1ª C, 1277/2009-P e 1550/2009-P. Em suma, não se aplica ao caso a prescrição qüinqüenal 

invocada pelo responsável. 

35. Quanto à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não houve. O Ofício 

349/2009-TCU/Secex/SC (fls. 450/451), por meio do qual o responsável foi citado, além de mencionar os 

fundamentos legais da citação, informa no item 4 que ‘Em respeito ao princípio da ampla defesa, o Tribunal, 

por meio desta Secretaria, coloca-se à disposição para prestar esclarecimentos, para efetuar a atualização do 

débito e/ou conceder vista e cópia dos autos, caso requeridos.’ (sublinhou-se) O responsável preferiu não se 

servir das facilidades que lhe foram oferecidas; não solicitou informações e não pediu vista e cópia dos 

autos. Não pode, agora, alegar o cerceamento do direito que, voluntariamente, não quis exercer. A alegada 

distância ‘entre a residência do denunciado e local onde deve ser apresentada a defesa’ não caracteriza 

cerceamento de defesa. Assim fosse, a maioria dos processos conduzidos pelos tribunais superiores não 

respeitariam o princípio citado. Tampouco há exigência legal para o envio de cópia dos autos sem solicitação 

das partes. Tanto na esfera judicial quanto na administrativa, isso é feito mediante solicitação. No âmbito do 

TCU, os pedidos de vista e cópia dos autos estão disciplinados nos artigos 163 a 167 do Regimento Interno. 

Dessa forma, não se apresentaram motivos para anular qualquer ato deste processo até a presente fase. 

36. Quanto ao mérito, o responsável repete as alegações de ilegitimidade passiva, quais sejam, a de 

que não era o Diretor do HSJ, de que não há documentos por ele assinados. Como visto anteriormente, não 

havia designação formal dos diretores do HSJ; o cargo era irregularmente exercido de fato. O Sr. José 

Francisco Lima Neres admite que trabalhava no HSJ como médico contratado e que fazia consulta e 

encaminhava pacientes para internações; sabia quem assinava os Boletins de Procedimentos Ambulatoriais. 

Tinha, portanto, pleno conhecimento do funcionamento do HSJ, de seus funcionários, já que o hospital era 

de pequeno porte. Soa estranho que, apontado como Diretor do HSJ, sua negativa não venha acompanhada 

da indicação de quem era o verdadeiro Diretor. Se não era ele próprio, seria uma defesa natural apontar, 

então, quem era o Diretor, quem era seu chefe, imediato ou não. Ao contrário do que afirma, não se apontou, 

neste processo, que o Sr. José Francisco Lima Neres assinava BPAs ou outros documentos de cobrança. Sua 

responsabilidade foi apontada pelo exercício, de fato, da direção do HSJ. Enfermeiros, atendentes e outros 

servidores subalternos não têm acesso aos recursos do SUS, ainda que assinem os boletins de procedimentos 

ambulatoriais (conforme o caso,  poderiam ser  responsabilizados solidariamente, mas a equipe de auditoria 

do Ministério da Saúde não seguiu esse caminho). O que se levantou na auditoria foi a cobrança de 

procedimentos  sem comprovar a sua realização. Ora, num setor onde os recursos são historicamente 

escassos, o Diretor de um hospital, exercendo o cargo de fato ou de direito, não teria como desconhecer os 

procedimentos ambulatoriais realizados e o destino dos recursos recebidos em contrapartida pela prestação 

dos serviços. 

37. Quanto aos pedidos, não se pode atendê-los pelas razões acima expostas. Destaque-se que não 

há previsão de prova testemunhal nos processos conduzidos no TCU. Nos termos do art. 162 do RI/TCU, as 

provas que a parte quiser produzir perante este Tribunal devem sempre ser apresentadas de forma 

documental, mesmo as declarações pessoais de terceiros.      

III – CONCLUSÕES 

38. Os procedimentos administrativos adotados pelos responsáveis da Prefeitura Municipal de 

Capinzal do Norte/MA e do Hospital São José, ao gerir os recursos do SUS, contêm inúmeras 

irregularidades. Além do dano causado ao Erário, houve grave infração a várias normas legais, que sujeitam 

os infratores à penalidade de multa. Há, também, elementos para sustentar a propositura de ação penal, caso 

ainda não tenha sido proposta. Considerando que não há qualquer indício de boa-fé dos responsáveis, não 

lhes cabe o benefício previsto no art. 12, § 2º, da Lei 8.443/92, podendo-se propor, desde logo, que as contas 

sejam julgadas irregulares. 

IV – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
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39. Ante o exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Excelentíssimo Senhor Ministro-

Relator Augusto Sherman, propondo: 

39.1 nos termos dos arts. 1º, I, e 16, III, ‘c’, e 19, caput, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares 

as presentes contas, condenando os responsáveis,  José Francisco dos Santos, José Francisco Lima Neres, 

José Alberto Bezerra de Magalhães, Maria Raimunda dos Santos Leite e Maria Francisca dos Santos ao 

pagamento das importâncias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente desde as datas abaixo indicadas 

até a data do seu efetivo recolhimento, acrescidas dos encargos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a 

contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres 

do Fundo Nacional de Saúde – FNS: 

39.1.1 Responsáveis solidários:  José Francisco dos Santos (CPF 055.504.593-53), José Alberto 

Bezerra de Magalhães (CPF 012.412.493-34) e Maria Francisca dos Santos (CPF 352.005.293-87) 

  

Quantificação do débito: 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                2.500,00 04/05/1999 

                  930,00 13/05/1999 

                2.500,00 19/05/1999 

                1.400,00 21/05/1999 

                2.000,00 24/05/1999 

                  325,00 25/05/1999 

                  700,00 26/05/1999 

                1.108,00 31/05/1999 

                1.200,00 04/06/1999 

                  500,00 07/06/1999 

                1.200,00 08/06/1999 

                  200,00 10/06/1999 

                3.376,00 15/06/1999 

                  625,00 22/06/1999 

                7.200,00 25/06/1999 

                2.794,34 14/07/1999 

                4.318,59 15/07/1999 

                1.300,00 16/07/1999 

                2.755,00 26/07/1999 

                1.469,00 13/08/1999 

                7.100,00 16/08/1999 

                2.400,00 31/08/1999 

                4.950,00 08/09/1999 

                3.042,00 16/09/1999 

                4.000,00 20/09/1999 

                  900,00 22/09/1999 

                  116,00 23/09/1999 

                2.000,00 29/09/1999 

                1.200,00 04/10/1999 

                3.536,00 05/10/1999 

                1.230,00 14/10/1999 

                5.000,00 15/10/1999 

                1.300,00 19/10/1999 

                3.941,00 25/10/1999 

                1.000,00 26/10/1999 

                4.700,00 29/10/1999 

                2.664,69 16/11/1999 

                1.500,00 17/11/1999 

                1.400,00 22/11/1999 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                1.131,98 24/11/1999 

                1.340,00 25/11/1999 

                2.000,00 26/11/1999 

                4.536,00 30/11/1999 

                1.292,00 08/12/1999 

                4.885,00 15/12/1999 

                1.400,00 21/12/1999 

                2.600,00 23/12/1999 

                2.407,50 24/12/1999 

                3.536,00 28/12/1999 

                1.250,00 07/01/2000 

                4.250,00 18/01/2000 

                2.850,00 19/01/2000 

                  500,00 27/01/2000 

                4.300,00 01/02/2000 

                3.060,00 11/02/2000 

                4.839,46 16/02/2000 

               23.500,00 18/02/2000 

                1.800,00 21/02/2000 

                2.400,00 25/02/2000 

                  500,00 13/03/2000 

                7.671,66 15/03/2000 

                  304,00 17/03/2000 

                  350,00 23/03/2000 

                7.043,50 29/03/2000 

                6.000,00 03/04/2000 

                7.053,82 17/04/2000 

                1.800,00 20/04/2000 

                6.000,00 27/04/2000 

                4.200,00 28/04/2000 

                1.553,82 15/05/2000 

                4.000,00 16/05/2000 

                3.000,00 23/05/2000 

                7.400,00 26/05/2000 

                3.000,00 31/05/2000 

                6.353,82 15/06/2000 

                1.088,00 19/06/2000 

                1.063,00 20/06/2000 

                4.766,00 29/06/2000 
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Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                3.000,00 30/06/2000 

                  800,00 04/07/2000 

                6.427,00 13/07/2000 

                  224,00 14/07/2000 

                1.176,00 17/07/2000 

                1.100,00 20/07/2000 

                1.500,00 25/07/2000 

                5.276,00 02/08/2000 

                3.000,00 04/08/2000 

                       8,00 17/08/2000 

                       8,00 21/08/2000 

                       8,00 22/08/2000 

                       8,00 23/08/2000 

                1.500,00 14/09/2000 

                1.220,00 15/09/2000 

                1.100,00 20/09/2000 

                       8,00 25/09/2000 

                9.532,00 29/09/2000 

                       8,00 02/10/2000 

                2.181,80 04/10/2000 

                  700,00 10/10/2000 

                5.800,00 17/10/2000 

                1.100,00 20/10/2000 

                  670,00 31/10/2000 

                  250,00 01/11/2000 

                2.398,00 06/11/2000 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                5.250,00 16/11/2000 

                1.100,00 20/11/2000 

                2.400,00 21/11/2000 

                  616,00 29/11/2000 

                  350,00 05/12/2000 

                  250,00 12/12/2000 

                      8,00 20/12/2000 

                4.650,00 26/12/2000 

               11.290,00 28/12/2000 

                5.426,00 04/01/2001 

                3.196,80 05/01/2001 

                1.800,00 15/01/2001 

                5.400,00 17/01/2001 

                2.261,50 23/01/2001 

                3.800,00 24/01/2001 

                5.171,18 31/01/2001 

                3.000,00 13/02/2001 

                6.650,00 15/02/2001 

                  900,00 05/03/2001 

                3.000,00 09/03/2001 

                1.314,57 20/03/2001 

                  600,00 05/04/2001 

                6.400,00 10/04/2001 

                  575,00 11/04/2001 

                1.933,20 20/04/2001 

                1.100,00 24/04/2001 

 
39.1.2 Responsável: José Francisco Lima Neres (CPF372.537.783-91) 

Quantificação do débito: 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                  885,20 30/10/2001 

                1.561,64 30/11/2001 

                  885,20 30/01/2002 

                  885,20 28/02/2002 

 
39.1.3 Responsável: Maria Raimunda dos Santos (CPF 270.826.103-78) 

Quantificação do débito: 

 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

R$                2.211,28 31/03/2002 

 

 
39.1.4 Responsáveis solidários: José Alberto Bezerra de Magalhães (CPF 012.412.493-34) e 

Maria Francisca dos Santos (CPF 352.005.293-87) 

Quantificação do débito: 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                7.136,80 08/05/2001 

                3.000,00 09/05/2001 

                3.926,00 15/05/2001 

                2.333,20 21/05/2001 

                  954,00 22/05/2001 

                6.120,00 06/06/2001 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                4.933,20 20/06/2001 

                  300,00 02/07/2001 

                3.000,00 11/07/2001 

                  814,00 16/07/2001 

                    8,00 17/07/2001 

                    8,00 25/07/2001 
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Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                    8,00 01/08/2001 

                  300,00 13/08/2001 

                  900,00 14/08/2001 

                3.350,00 15/08/2001 

                   16,00 16/08/2001 

                   16,00 21/08/2001 

               10.100,00 22/08/2001 

               10.248,00 11/09/2001 

                  763,00 12/09/2001 

                1.686,20 17/09/2001 

                2.392,00 21/09/2001 

                1.850,00 25/09/2001 

                2.050,00 04/10/2001 

                6.325,00 09/10/2001 

                3.000,00 10/10/2001 

                2.391,00 15/10/2001 

                3.245,00 17/10/2001 

                  150,00 06/11/2001 

                7.378,00 07/11/2001 

                5.641,00 19/11/2001 

                   50,00 20/11/2001 

                   65,00 28/11/2001 

                3.290,00 06/12/2001 

                1.000,00 13/12/2001 

                3.245,00 17/12/2001 

                  500,00 21/12/2001 

                1.500,00 03/01/2002 

                3.330,00 07/01/2002 

Valor Histórico (R$) Data da ocorrência 

                  443,00 08/01/2002 

                1.654,40 09/01/2002 

                3.000,00 10/01/2002 

                9.156,00 07/02/2002 

                2.330,00 08/02/2002 

                  330,00 20/02/2002 

                9.711,00 07/03/2002 

                5.152,18 13/03/2002 

                  200,00 20/03/2002 

                  895,50 05/04/2002 

                8.000,00 09/04/2002 

                5.878,00 10/04/2002 

                  600,00 22/04/2002 

                4.680,00 03/05/2002 

                9.681,00 08/05/2002 

                5.688,00 10/05/2002 

                4.766,67 04/06/2002 

                8.750,00 06/06/2002 

                  650,00 07/06/2002 

                5.297,00 10/06/2002 

                  593,00 12/06/2002 

                5.200,00 18/06/2002 

                3.213,50 05/07/2002 

                7.750,00 09/07/2002 

                4.337,00 10/07/2002 

                5.200,00 23/07/2002 

                    0,21 31/07/2002 

 
39.2 aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57  da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo 

de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da referida 

quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do 

prazo ora estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 

39.3 aplicar ao responsável José Francisco dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso II, da 

Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este 

Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 

a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma 

da legislação em vigor; 

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

da dívida, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em vigor; e 

39.5  encaminhar ao Ministério Público Estadual do Maranhão  e ao Ministério Público Federal 

cópia da decisão que vier a ser adotada, para que adotem as providências que entenderem cabíveis.”.  

 

2. O Diretor da Secex/SC manifestou sua concordância com as conclusões contidas na 

instrução acima transcrita (fl. 529), no que foi acompanhado, em cota singela, pelo Representante do 

Ministério Público junto a este Tribunal (fl. 530).  

  

É o relatório. 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
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Os autos tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde – 

FNS em decorrência de irregularidades apuradas, por auditoria realizada pelo FNS, na aplicação de 

recursos do Sistema Único de Saúde – SUS pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA 

durante os exercícios de 1999 a 2002. 

2. Conforme relatado, foram detectadas diversas irregularidades, tais como: pagamento de 

taxas bancárias sobre cheques devolvidos com recursos do SUS; despesas sem a devida comprovação 

referentes ao período de maio de 1999 a julho de 2002; procedimentos ambulatoriais cobrados e não 

comprovados, referentes aos meses de outubro e novembro de 2001, janeiro, fevereiro e março de 

2002; pagamento irregular de AIHs nas competências de novembro de 2001 e janeiro de 2002, entre 

outras, as quais conduziram à conclusão de ausência de comprovação de aplicação de recursos em um 

montante de R$ 591.758,61, em valores originais.  

3. A unidade técnica analisou adequadamente as respostas apresentadas pelos responsáveis 

em instrução que acolho integralmente como razões de decidir, afastando corretamente as preliminares 

de prescrição, restrição ao contraditório e ilegitimidade passiva suscitadas por dois deles, e 

demonstrando o vínculo causal existente entre a conduta dos responsáveis e os danos apurados.  

4. Vez que as irregularidades restaram não esclarecidas ou afastadas pelos responsáveis, 

concordo com as propostas contidas na instrução da unidade técnica, endossadas pelo ilustre 

representante do Ministério Público, no sentido do julgamento das presentes contas pela irregularidade 

em relação a todos os responsáveis, da imputação de débito pelos danos aos quais cada um deu causa, 

da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 individualmente a cada, e, ainda, do 

encaminhamento de cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado do 

Maranhão e ao Ministério Público do mesmo estado, para conhecimento e adoção das medidas civis e 

penais que considerarem cabíveis em seus respectivos âmbitos de atuação.  

 Em vista do exposto, concordando com os pareceres oferecidos nos autos, manifesto-me 

por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado. 

 

 TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 23 de fevereiro de 

2010.   

 

 

 

 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Relator 

 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 631/2010 - TCU – 2ª Câmara  

 

1. Processo TC-010.517/2007-6 

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

3. Responsáveis: José Francisco dos Santos, CPF 055.504.593-53; José Francisco Lima Neres, 

CPF 372.537.783-91; José Alberto Bezerra de Magalhães, CPF 012.412.493-34; Maria 

Raimunda dos Santos, CPF 270.826.103-78; Maria Francisca dos Santos, CPF 352.005.293-87; 

4. Unidade: Município de Capinzal do Norte/MA. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade técnica: Secex/SC 

8. Advogados constituídos nos autos: Wagner Ribeiro Ferreira, OAB/MA 5.703. 
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9. Acórdão: 

  

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

José Francisco dos Santos, ex-Prefeito do Município de Capinzal do Norte/MA, e outros, instaurada 

em razão da não demonstração da integral e adequada aplicação dos recursos repassados ao referido 

município, pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, para aplicação no Sistema Único de Saúde - SUS.  

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

com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, 23, inciso III, e 57, da Lei 

8.443/92, em:  

9.1. julgar as presentes contas irregulares em relação aos responsáveis arrolados, e condená-los, 

na forma abaixo indicada, ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional da Saúde – FNS, dos valores 

abaixo indicados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir das datas também 

indicadas, até o efetivo recolhimento:  

9.1.1. José Francisco dos Santos (CPF 055.504.593-53), José Alberto Bezerra de Magalhães 

(CPF 012.412.493-34) e Maria Francisca dos Santos (CPF 352.005.293-87), solidariamente, por:  

 

Valor Histórico Data de ocorrência 

  2.500,00 04/05/1999 

 930,00 13/05/1999 

  2.500,00 19/05/1999 

  1.400,00 21/05/1999 

  2.000,00 24/05/1999 

 325,00 25/05/1999 

 700,00 26/05/1999 

  1.108,00 31/05/1999 

  1.200,00 04/06/1999 

 500,00 07/06/1999 

  1.200,00 08/06/1999 

 200,00 10/06/1999 

  3.376,00 15/06/1999 

 625,00 22/06/1999 

  7.200,00 25/06/1999 

  2.794,34 14/07/1999 

  4.318,59 15/07/1999 

  1.300,00 16/07/1999 

  2.755,00 26/07/1999 

  1.469,00 13/08/1999 

  7.100,00 16/08/1999 

  2.400,00 31/08/1999 

  4.950,00 08/09/1999 

  3.042,00 16/09/1999 

  4.000,00 20/09/1999 

 900,00 22/09/1999 

 116,00 23/09/1999 

  2.000,00 29/09/1999 

  1.200,00 04/10/1999 

  3.536,00 05/10/1999 

  1.230,00 14/10/1999 

  5.000,00 15/10/1999 

Valor Histórico Data de ocorrência 

  1.300,00 19/10/1999 

  3.941,00 25/10/1999 

  1.000,00 26/10/1999 

  4.700,00 29/10/1999 

  2.664,69 16/11/1999 

  1.500,00 17/11/1999 

  1.400,00 22/11/1999 

  1.131,98 24/11/1999 

  1.340,00 25/11/1999 

  2.000,00 26/11/1999 

  4.536,00 30/11/1999 

  1.292,00 08/12/1999 

  4.885,00 15/12/1999 

  1.400,00 21/12/1999 

  2.600,00 23/12/1999 

  2.407,50 24/12/1999 

  3.536,00 28/12/1999 

  1.250,00 07/01/2000 

  4.250,00 18/01/2000 

  2.850,00 19/01/2000 

 500,00 27/01/2000 

  4.300,00 01/02/2000 

  3.060,00 11/02/2000 

  4.839,46 16/02/2000 

 23.500,00 18/02/2000 

  1.800,00 21/02/2000 

  2.400,00 25/02/2000 

 500,00 13/03/2000 

  7.671,66 15/03/2000 

 304,00 17/03/2000 

 350,00 23/03/2000 

  7.043,50 29/03/2000 
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Valor Histórico Data de ocorrência 

  6.000,00 03/04/2000 

  7.053,82 17/04/2000 

  1.800,00 20/04/2000 

  6.000,00 27/04/2000 

  4.200,00 28/04/2000 

  1.553,82 15/05/2000 

  4.000,00 16/05/2000 

  3.000,00 23/05/2000 

  7.400,00 26/05/2000 

  3.000,00 31/05/2000 

  6.353,82 15/06/2000 

  1.088,00 19/06/2000 

  1.063,00 20/06/2000 

  4.766,00 29/06/2000 

  3.000,00 30/06/2000 

 800,00 04/07/2000 

  6.427,00 13/07/2000 

 224,00 14/07/2000 

  1.176,00 17/07/2000 

  1.100,00 20/07/2000 

  1.500,00 25/07/2000 

  5.276,00 02/08/2000 

  3.000,00 04/08/2000 

   8,00 17/08/2000 

   8,00 21/08/2000 

   8,00 22/08/2000 

   8,00 23/08/2000 

  1.500,00 14/09/2000 

  1.220,00 15/09/2000 

  1.100,00 20/09/2000 

   8,00 25/09/2000 

  9.532,00 29/09/2000 

   8,00 02/10/2000 

  2.181,80 04/10/2000 

Valor Histórico Data de ocorrência 

 700,00 10/10/2000 

  5.800,00 17/10/2000 

  1.100,00 20/10/2000 

 670,00 31/10/2000 

 250,00 01/11/2000 

  2.398,00 06/11/2000 

  5.250,00 16/11/2000 

  1.100,00 20/11/2000 

  2.400,00 21/11/2000 

 616,00 29/11/2000 

 350,00 05/12/2000 

 250,00 12/12/2000 

  8,00 20/12/2000 

  4.650,00 26/12/2000 

 11.290,00 28/12/2000 

  5.426,00 04/01/2001 

  3.196,80 05/01/2001 

  1.800,00 15/01/2001 

  5.400,00 17/01/2001 

  2.261,50 23/01/2001 

  3.800,00 24/01/2001 

  5.171,18 31/01/2001 

  3.000,00 13/02/2001 

  6.650,00 15/02/2001 

 900,00 05/03/2001 

  3.000,00 09/03/2001 

  1.314,57 20/03/2001 

 600,00 05/04/2001 

  6.400,00 10/04/2001 

 575,00 11/04/2001 

  1.933,20 20/04/2001 

  1.100,00 24/04/2001 

 

9.1.2. José Francisco Lima Neres (CPF372.537.783-91), por:  

Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 

                 885,20 30/10/2001 

               1.561,64 30/11/2001 

                 885,20 30/01/2002 

                 885,20 28/02/2002 

 

 9.1.3. Maria Raimunda dos Santos (CPF 270.826.103-78), por: 

Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 

               2.211,28 31/03/2002 

 



 

                           TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 010.517/2007-6 

 

14 

 

 9.1.4. José Alberto Bezerra de Magalhães (CPF 012.412.493-34) e Maria Francisca dos 

Santos (CPF 352.005.293-87), solidariamente, por:  

Valor Histórico Data de ocorrência 

       7.136,80 08/05/2001 

       3.000,00 09/05/2001 

       3.926,00 15/05/2001 

       2.333,20 21/05/2001 

         954,00 22/05/2001 

       6.120,00 06/06/2001 

       4.933,20 20/06/2001 

         300,00 02/07/2001 

       3.000,00 11/07/2001 

         814,00 16/07/2001 

           8,00 17/07/2001 

           8,00 25/07/2001 

           8,00 01/08/2001 

         300,00 13/08/2001 

         900,00 14/08/2001 

       3.350,00 15/08/2001 

          16,00 16/08/2001 

          16,00 21/08/2001 

      10.100,00 22/08/2001 

      10.248,00 11/09/2001 

         763,00 12/09/2001 

       1.686,20 17/09/2001 

       2.392,00 21/09/2001 

       1.850,00 25/09/2001 

       2.050,00 04/10/2001 

       6.325,00 09/10/2001 

       3.000,00 10/10/2001 

       2.391,00 15/10/2001 

       3.245,00 17/10/2001 

         150,00 06/11/2001 

       7.378,00 07/11/2001 

       5.641,00 19/11/2001 

          50,00 20/11/2001 

          65,00 28/11/2001 

Valor Histórico Data de ocorrência 

       3.290,00 06/12/2001 

       1.000,00 13/12/2001 

       3.245,00 17/12/2001 

         500,00 21/12/2001 

       1.500,00 03/01/2002 

       3.330,00 07/01/2002 

         443,00 08/01/2002 

       1.654,40 09/01/2002 

       3.000,00 10/01/2002 

       9.156,00 07/02/2002 

       2.330,00 08/02/2002 

         330,00 20/02/2002 

       9.711,00 07/03/2002 

       5.152,18 13/03/2002 

         200,00 20/03/2002 

         895,50 05/04/2002 

       8.000,00 09/04/2002 

       5.878,00 10/04/2002 

         600,00 22/04/2002 

       4.680,00 03/05/2002 

       9.681,00 08/05/2002 

       5.688,00 10/05/2002 

       4.766,67 04/06/2002 

       8.750,00 06/06/2002 

         650,00 07/06/2002 

       5.297,00 10/06/2002 

         593,00 12/06/2002 

       5.200,00 18/06/2002 

       3.213,50 05/07/2002 

       7.750,00 09/07/2002 

       4.337,00 10/07/2002 

       5.200,00 23/07/2002 

           0,21 31/07/2002 

 

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

10.000,00 (dez mil reais) aos Srs. José Francisco dos Santos, José Alberto Bezerra Magalhães e Maria 

Francisca dos Santos, e de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos Srs. José Francisco Lima Neres e Maria 

Raimunda dos Santos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que 

comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas 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, de 1992, a cobrança 

judicial das dívidas referidas nos itens 9.1 e 9.2, acima, caso não atendidas as notificações, e 

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

Maranhão e ao Ministério Público do mesmo estado, para ajuizamento das ações civis e penais que 
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entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 6º, do 

Regimento Interno.  

 

10. Ata n° 4/2010 – 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 23/2/2010 – Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0631-04/10-2. 

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 (Relator) e André Luís de Carvalho. 

 

 

BENJAMIN ZYMLER AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora 

 

 

 

 

 


