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JULGAMENTO

RELATADO(S) PELO CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO
PROCESSO Nº 5177/2010-e - Aposentadoria de NILCEA AGUIAR DA SILVA -
SES/DF. DECISÃO Nº 437/2022 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto
do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do trânsito em julgado, ocorrido em
05/06/2020, do Processo TJDFT 2011.01.1.222569-4, que passou a tramitar
eletronicamente sob o número 0007428-27.2011.8.07.0018, com decisão favorável à
interessada, no sentido de permitir que continue recebendo os proventos decorrentes da
aposentadoria em apreço com remuneração do cargo acumulado, exercido na área federal,
nos exatos limites da regra excepcional do art. 11 da EC 20/1998; II – levantar o
sobrestamento determinado por meio da Decisão nº 4207/2012; III – considerar
tacitamente registrada, em definitivo, a concessão em exame, consoante o Tema de
Repercussão Geral nº 445 do STF e o item II da Decisão nº 3770/2021; IV – determinar à
jurisdicionada que adote as providências a seguir indicadas, as quais poderão ser objeto de
verificação em futura fiscalização: a) acompanhar a situação da interessada, de modo a
certificar que se encontre na condição de acumulação permitida pelo Poder Judiciário,
mencionada no item I acima; b) oficiar o Ministério da Defesa - MD, dando-lhe ciência
desta decisão, para adoção das providências que julgar pertinentes, em atendimento aos
exatos termos da decisão do Poder Judiciário e dos limites impostos pelo art. 11 da EC
20/1998; V – autorizar o arquivamento dos autos.
PROCESSO Nº 7226/2010-e - Contrato n.º 03/2006, firmado entre a Companhia
Energética de Brasília – CEB Distribuição S.A. e a então Associação Nacional de Bancos
Estaduais e Regionais – Asbace (atual Associação Nacional de Bancos – Asbace), cujo
objeto é a prestação de serviços necessários à implantação, manutenção e atualização de
Sistema Integrado de Arrecadação e Pagamentos – SIAP e seus respectivos módulos.
DECISÃO Nº 484/2022 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator,
decidiu: I – tomar conhecimento da Informação nº 010/2022 – NUREC; II – levantar o
sobrestamento determinado pela Decisão nº 3077/2020, tendo em vista o deslinde do
Processo nº 32.351/2017; III – não conhecer do recurso interposto pela Sra. Tânia Maria
de Oliveira contra os itens III e IV da Decisão nº 270/2020, haja vista o não atendimento
do requisito da tempestividade e por conta do não cabimento dessa espécie recursal contra
decisão que rejeita alegações de defesa, a teor do que prescreve o art. 280, caput, do
RI/TCDF, c/c o § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 1/94; IV – esclarecer à
interessada, que após o julgamento das contas em exame, poderá valer-se dos meios
recursais adequados de impugnação em face de decisão definitiva; V – autorizar: a) a
ciência desta decisão à recorrente, por intermédio de seu representante legal, conforme
estabelece o § 2º do art. 4º da Resolução-TCDF nº 183/2007; b) o envio ao NUREC desta
decisão, como forma de viabilizar os correspondentes registros; c) o retorno dos autos à
SECONT, para adoção das demais providências cabíveis.
PROCESSO Nº 1154/2019-e - Tomada de contas especial - TCE instaurada no âmbito da
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, para apurar possível prejuízo ao erário
decorrente do emprego de recursos públicos na formação de militar no Curso de
Habilitação para Oficiais da Saúde – CHOS, com licenciamento voluntário logo após sua
formação, deixando de cumprir o quinquênio de prestação de serviços, de acordo com o
que prevê o art. 104, II, da Lei nº 7.289/84 – Estatuto da PMDF. DECISÃO Nº 438/2022 -
O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar
conhecimento: a) da tomada de contas especial objeto do Processo SEI nº 0054-
001161/2017; b) da Informação nº 111/2021 – 1ª DICONT (e-doc A9EBCF38-e), da Cota
Complementar do Secretário de Contas (Informação nº 29/2021 – GAB, e-doc E20B3458-
e) e do Parecer nº 805/2021-G2P (e-doc 708A256D-e); II – nos termos do artigo 13, inciso
II, da Lei Complementar nº 1/94, ordenar a citação do responsável relacionado na Matriz
de Responsabilização (Peça 22, e-doc 84C73090-e) para que apresente, no prazo de 30
(trinta) dias, alegações de defesa quanto à indenização dos valores despendidos pela
PMDF em seu curso de formação, haja vista o disposto no art. 30, parágrafo único da Lei
nº 12.086/09, c/c o artigo 104, inciso II, da Lei nº 7.289/84, ou recolha ao erário distrital a
importância de R$ 132.527,24 (valor original em 31/12/2016), que deverá ser atualizada
até a data de seu adimplemento, sendo que o indeferimento das alegações apresentadas
poderá ensejar o julgamento irregular das contas, conforme previsto no artigo 17, inciso
III, alíneas “b” e “c”, LC nº 1/94, assim como a aplicação da sanção pecuniária prevista no
artigo 56 da mesma norma; III – autorizar o retorno do feito à Secretaria de Contas, para
as devidas providências.
PROCESSO Nº 22851/2019-e - Análise preliminar da concessão do Complexo Esportivo
e de Lazer do Guará (Cave), na modalidade concessão de obra pública, promovida pela

Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE/DF, nos termos da
Resolução TCDF nº 290/2016. DECISÃO Nº 417/2022 - O Tribunal, por unanimidade, de
acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do Ofício nº 117/2021 -
SEPE/GAB/SEGP e anexo (peças 92 e 93); b) do Ofício nº 04/2022 - SEPE/GAB/SEGP e
anexo (peças 98 e 99); c) da Informação nº 03/2022 – DIGEM2; II – considerar cumprida
a Decisão nº 4813/2021; III – conhecer da reclamação encaminhada à Ouvidoria do TCDF
(peça 94), oferecendo ao Conselho Regional de Cultura do Guará a oportunidade de se
manifestar sobre a concessão em exame, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; IV –
determinar à Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal que se
abstenha de dar continuidade ao certame com vistas à concessão do Complexo Esportivo e
de Lazer do Guará (Cave) até ulterior manifestação do Tribunal; V – autorizar: a) o envio
de cópia da Informação nº 03/2022 – DIGEM2, do relatório/voto do Relator e desta
decisão à Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE/DF; b) a
ciência desta decisão ao autor do expediente consubstanciado na peça 94; VI – restituir os
autos à Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade, para os
devidos fins.
PROCESSO Nº 00600-00000217/2020-01-e - Tomada de contas anual – TCA dos
responsáveis pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF, referente ao exercício
financeiro de 2015. DECISÃO Nº 439/2022 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo
com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento das razões de justificativa
apresentadas pelos Srs. João Batista de Sousa (e-DOC A1554BE9-e e anexo acostado ao e-
DOC 16488AED-e) e Fábio Gondim Pereira da Costa (e-DOC 19251CF0-c); II –
considerar, quanto ao mérito: a) parcialmente procedentes as justificativas acostadas pelo
Sr. João Batista de Sousa; b) procedentes os argumentos apresentados pelo Sr. Fábio
Gondim Pereira da Costa; III – considerar revéis, nos termos do art. 13, § 3º, da LC nº
1/1994, o Sr. Ricardo Cardoso dos Santos e a Sra. Fernanda Borges Oliveira; IV – julgar,
no tocante ao objeto da TCA em exame, regulares com ressalva, nos termos do art. 17, II,
da LC nº 1/1994: a) as contas do Sr. João Batista de Sousa (então Secretário de Estado,
CPF nº ***.241.096-**, período de 01/01 a 23/07/15), em face das impropriedades
constantes do subitem 2.1 (Elevada quantidade de programas de trabalho sem execução),
do Relatório de Contas nº 12/2019- DIESP/COICA/SUBCI/CGDF (e-DOC 7129906B,
Peça nº18), e itens 6 (Devolução de valores para empresas terceirizadas de mão de obra
referentes às multas pelo atraso no recolhimento ao INSS) e 8 (Ausência de parte dos
documentos previstos na Lei n° 5.087/2013 nos processos de liquidação e pagamentos e
acréscimos do valor da despesa sem anuência de autoridade competente), do Relatório de
Inspeção nº 05/2018 – DINSP/USCI/CONT/SES (e- DOC E7A62791, Peça nº 21); b) as
contas do Sr. Fábio Gondim Pereira da Costa (então Secretário de Estado, CPF nº
***.773.111-**, período de 23/07 a 31/12/2015), em face das impropriedades constantes
do subitem 2.1 (Elevada quantidade de programas de trabalho sem execução), do
Relatório de Contas nº 12/2019- DIESP/COICA/SUBCI/CGDF (e-DOC 7129906B, Peça
nº 18), e itens 1 (Contratação sem dotação orçamentária e falta de emissão prévia das
notas de empenho), 3 (Valores relevantes de despesas de exercícios anteriores que parte
deles não foram empenhados e contabilizados dentro do exercício de competência), 5
(Contratação verbal sem a realização de publicidade e de nomeação de executor ou
comissão de contrato), 6 (Devolução de valores para empresas terceirizadas de mão de
obra referentes às multas pelo atraso no recolhimento ao INSS), 8 (Ausência de parte dos
documentos previstos na Lei n° 5.087/2013 nos processos de liquidação e pagamentos e
acréscimos do valor da despesa sem anuência de autoridade competente), 9 (Contratação
de empresas prestadoras de serviços e de fornecimento de bens sem a formalização de
contratos – consulta SIGGO) e 10 (Despesas de exercícios anteriores não contabilizadas
dentro do próprio exercício de competência e nos exercícios seguintes até a data de
efetivação dos pagamentos), do Relatório de Inspeção nº 05/2018 –
DINSP/USCI/CONT/SES (e- DOC E7A62791, Peça nº 21), bem como das ocorrências
descritas no Relatório Contábil Anual – Exercício de 2015 (e-DOC 8C7AFF47, Peça nº
10); c) as contas da Sra. Fernanda Borges de Oliveira (CPF nº ***.384.401-**, então
Diretora Executiva, período de 08/01 a 24/03/2015), em face das impropriedades
constantes do subitem 2.1 (Elevada quantidade de programas de trabalho sem execução),
do Relatório de Contas nº 12/2019- DIESP/COICA/SUBCI/CGDF (e-DOC 7129906B,
Peça nº 18), e itens 6 (Devolução de valores para empresas terceirizadas de mão de obra
referentes às multas pelo atraso no recolhimento ao INSS) e 8 (Ausência de parte dos
documentos previstos na Lei n° 5.087/2013 nos processos de liquidação e pagamentos e
acréscimos do valor da despesa sem anuência de autoridade competente), do Relatório de
Inspeção nº 05/2018 – DINSP/USCI/CONT/SES (e- DOC E7A62791, Peça nº 21); V –
considerar, em conformidade com os termos da Decisão nº 50/1998, proferida na Sessão
Extraordinária Administrativa de 15/12/98, e em consonância com o art. 24, incisos I e II,
da LC nº 1/1994, quites com o erário distrital, no tocante ao objeto da TCA em apreço, os
responsáveis nominados no item IV retro; VI – aprovar, expedir e mandar publicar os
acórdãos apresentados pelo Relator; VII – sobrestar o julgamento das contas do Sr.
Ricardo Cardoso dos Santos até o deslinde da Ação de Improbidade Administrativa nº
0706061-14.2017.8.07.0018, em tramitação do TJDFT, tendo em vista a possível
influência nas contas do referido responsável; VIII – autorizar o retorno dos autos à
Secretaria de Contas, para as providências cabíveis.
PROCESSO Nº 00600-00004168/2020-78-e - Aposentadoria de MARIA ANGELA DA
PAZ - SES/DF. DECISÃO Nº 440/2022 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o
voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do Ofício nº 972/2022 – SES/GAB
(peça 57 e-DOC A84E7128), oriundo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal - SES/DF; II – conceder um novo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência
desta decisão, para cumprimento integral da Decisão nº 4523/2021; III – autorizar o
retorno dos autos à SEFIPE, para adoção das providências de sua alçada.
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