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GRUPO II – CLASSE II – 2ª Câmara 

TC 005.560/2009-2 

Natureza: Tomada de Contas Especial. 

Entidade: Instituto Arte Sustento – Planejamento Sócio-Artístico 

Cultural. 

Responsáveis: Flávio Almeida Leal (093.158.408-60); Givanildo Manoel 

da Silva (100.792.308-30); Rachel Quintiliano (278.539.258-24). 

Advogada constituída nos autos: Veronica Kobayashi, OAB/SP 129.801. 

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROJETO 

TRADUÇÃO E TECNOLOGIA NO VALE DO RIBEIRINHA. 

OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. 

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

RETIRADA DOS RECURSOS DA CONTA DO CONVÊNIO 

MEDIANTE SAQUE EM NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE OS RECURSOS REPASSADOS E A 

EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO. ALEGAÇÕES DE 

DEFESA COMPOSTAS POR DOCUMENTAÇÃO SUPOSTAMENTE 

INIDÔNEA. IRREGULARIDADES APURADAS 

POSTERIORMENTE. NOVA CITAÇÃO. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em face da 

omissão no dever de prestar contas em relação ao Convênio nº 96/2005, celebrado em 22/4/2005 entre 

a União, por intermédio do órgão mencionado, e o Instituto Arte Sustento – Planejamento Sócio 

Artístico Cultural, com a finalidade de apoiar o “Projeto Tradução e Tecnologia no Vale do Ribeirinha 

– Uma Alternativa para a Inclusão”. 

2. A Secretaria Federal de Controle Interno emitiu certificado e parecer no sentido da 

irregularidade das contas (fls. 113/114), e a autoridade ministerial atestou haver tomado conhecimento 

de tais conclusões (fl. 115). 

3. Após examinar os elementos constitutivos dos autos, a Secex/SP, unidade técnica 

responsável pelo exame do feito, elaborou a instrução inicial de fls. 125/127, parcialmente transcrita a 

seguir, verbis: 

“O convênio foi assinado pelo dois Coordenadores Executivos da entidade, Sr. Flávio 

Almeida Leal e Sr. Givanildo Manoel da Silva (fl. 38). 

2. A avença tinha por objeto o apoio ao ‘Projeto Tradução e Tecnologia no Vale do 

Ribeirinha – Uma Alternativa para a Inclusão’, que visa promover a valorização da tradição tropeira, 

ampliar e complementar e complementar o estudo etnográfico e iconográfico dos artesãos; 

potencializar e disseminar conhecimento tradicional e suas formas de expressão cultural; fortalecer a 

tradição junto a comunidade; reunir e organizar a documentação etnográfica com vistas a 

composição de um banco de dados sobre a tradição tropeira; utilizar tecnologia digital para resgate, 

preservação e disseminação da memória local, com base no Programa Cultural Viva/Pontos de 

Cultura com o fim de propiciar o acesso aos meios de fruição, produção e formação cultural. 

3. Os recursos previstos para a implementação do objeto conveniado foram orçados no 

valor total de R$ 187.500,00, com a seguinte composição: R$ 37.500,00 de contrapartida da 

convenente e R$ 150.000,00 à conta do concedente. Foi liberado o valor de R$ 85.000,00, mediante as 

Ordens Bancárias nº 2005OB902543, de 25/7/2005 (fl. 41) e nº 2005OB903577, de 18/10/2005 

(fl. 43). 
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4. Em 1º de dezembro de 2005, a Coordenadora de Acompanhamento e Implementação 

dos Pontos de Cultura, por meio da Carta nº 26/CAIP/SPPC/Minc, informou ao responsável que o 

pagamento da terceira parcela estava condicionada à apresentação da prestação de contas parcial 

referente ao primeiro período de execução. Em 30/5/2006, foi encaminhada nova correspondência 

solicitando a prestação de contas da primeira parcela (fls. 45/46). 

5. Diante da não apresentação da prestação de contas, o MinC enviou uma equipe de 

quatro técnicos que fizeram uma visita de monitoramento em conformidade com os procedimentos 

padrão do programa Cultura Viva. Ante as irregularidades constatadas foi enviada uma carta ao 

responsável solicitando esclarecimentos (fls.62/64). 

6. Em 4/8/2007 foi enviada nova carta solicitando a apresentação da prestação de contas 

referente à primeira e à segunda parcela (fl. 65). Como não houve resposta, o responsável foi 

comunicado, em 7/12/2007, acerca da necessidade de restituição dos valores repassados pelo MinC 

(fls. 66/68). 

7. Considerando o não atendimento das diligências, foi proposta a instauração desta 

tomada de contas especial. 

8. Embora o MinC tenha arrolado apenas o Sr. Flávio Almeida Leal como responsável 

(fl. 90), visto que o Sr. Givanildo Manuel da Silva, também signatário do termo do convênio, alegou 

estar afastado do projeto, entendemos que há necessidade de se realizar a citação solidária dos dois 

gerentes executivos da entidade convenente. 

Conclusão: 

9. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo a citação 

solidária, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, inciso II, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 202 inciso II, do 

Regimento Interno, dos responsáveis abaixo arrolados e pelo valor dos débitos indicados, para, no 

prazo de quinze dias, contados a partir da ciência da citação, apresentarem alegações de defesa ou 

recolherem aos cofres do Fundo Nacional de Cultura  a quantia devida, atualizada monetariamente e 

acrescida de juros de mora, nos termos da legislação vigente, em razão das ocorrências relatadas no 

item 2 desta instrução: 

Responsáveis: Flávio Almeida Leal e Givanildo Manuel da Silva. 

Valor(es) Original(is) do(s) Débito(s) e Data(s) de Ocorrência: 

 

Valor (R$) Data Crédito 

55.000,00 25/7/2005 

30.000,00 18/10/2005 

 

Ocorrência: omissão no dever de prestar contas em relação ao Convênio nº 96/2005 (Siafi 

nº 523559.” 

4. Regularmente notificados, os responsáveis compareceram aos autos com as alegações de 

defesa de fls. 133/299, as quais, examinadas pela Secex/SP, resultaram em nova instrução 

(fls. 300/301), a seguir reproduzida em parte, verbis: 

“2. Consoante proposta da instrução de fls. 125/127, foi realizada a citação do Sr. Flávio 

Almeida Leal e Sr. Givanildo Manuel da Silva, os dois coordenadores executivos da entidade que 

assinaram o termo de convênio (fl. 129, frente e verso, e fl. 130, frente e verso). 

3. Em 17/4/2009, o Sr. Flávio Almeida Leal apresentou alegações de defesa informando 

que a Sra. Rachel Quintiliano, portadora do RG nº 29301127-8, deve ser incluída como responsável e 

ser citada, visto que, na vigência do Convênio nº 96/2005, também era coordenadora executiva da 

Arte Sustento, conforme o disposto no art. 26 do Estatuto Social do Instituto, e participou ativamente 

do projeto desde a liberação dos recursos da 1ª parcela de R$ 55.000,00, em 25/7/2005, até a 

primeira quinzena de janeiro de 2006, ocasião em que solicitou desligamento do Instituto face à sua 

mudança para Brasília/DF. 
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4. Considerando que na ata da assembleia geral realizada em 1º/6/2005 verifica-se que a 

Sra. Rachel Quintiliano foi eleita para substituir o Sr. Paulo Marcos Noronha Serpa, que estava 

renunciando ao cargo, e que, na qualidade de coordenadora executiva, também foi responsável pela 

gestão dos recursos repassados pelo Ministério da Cultura, proponho que seja promovida a sua 

citação, solidariamente com os Srs. Givanildo Manoel da Silva e Flávio Almeida Leal.” 

5. Mais uma vez notificados, os responsáveis acorreram aos autos com novas alegações de 

defesa (fls. 319 e 323/325), de cuja análise resultou a instrução de mérito da Secex/SP de fls. 326/331, 

nos termos parcialmente transcritos a seguir, verbis: 

“3. Por meio da Instrução Inicial de fls. 125/127, foi proposta a citação imediata dos 

Srs. Flávio Almeida Leal e Givanildo Manoel da Silva, Coordenadores Executivos do Instituto que 

assinaram o termo de convênio em nome da entidade. 

4. O Sr. Flávio Almeida Leal apresentou alegações de defesa e juntou documentos às 

fls. 133/299. Diante das informações por ele fornecidas no sentido de que a Sra. Rachel Quintiliano 

também era Coordenadora Executiva do Instituto à época e havia atuado ativamente no projeto, foi 

emitida nova Instrução Técnica, propondo incluí-la como responsável (fls. 300/301). 

5. A Sra. Raquel apresentou alegações de defesa à fl. 319 e o Sr. Givanildo Manoel da 

Silva às fls. 323/325. 

6. Vieram-me os autos para análise. 

Análise: 

7. A Sra. Raquel afirmou que atuou na Coordenação Executiva do Instituto de 1º/6 a 

15/1/2006, quando pediu formalmente desligamento. Explica que, durante esse período, ocorreu a 

liberação da primeira parcela dos recursos, quando ela, juntamente com o Sr. Givanildo, definiram 

metodologias e aplicaram cursos e oficinas nas cidades de Iguape e Apiaí. Por fim, sustenta que, 

diante da apresentação do primeiro relatório de atividades e da primeira prestação de contas, peças 

fundamentais para o repasse de novos recursos, a primeira etapa do projeto foi executada conforme 

proposto ao MinC, requerendo a extinção do feito. 

8. Primeiramente, registre-se que a Sra. Raquel não apresentou qualquer prova de que a 

primeira prestação de contas foi apresentada. O fato de ter sido liberada a 2ª parcela também não é 

prova de que a prestação foi entregue, pois, de acordo com o Termo de Convênio, apenas a 3ª parcela 

estava condicionada à apresentação da primeira prestação de contas (fls. 35). Por fim, a 1ª parcela 

foi liberada em 20/7/2005 e a 2ª, em 18/10/2005, ou seja, ambas foram liberadas quando a 

responsável ainda estava na Coordenadoria Executiva do Instituto. Assim, não há fundamento para 

que a Sra. Raquel seja excluída do pólo passivo da lide ou para que o feito seja extinto. 

9. O Sr. Givanildo Manoel da Silva argumentou que, desde o primeiro momento de 

propositura do projeto, houve problemas de organização no MinC: havia uma troca permanente dos 

servidores responsáveis, as orientações dadas eram sempre desencontradas e documentações eram 

trocadas. Acrescentou que, no processo de prestação de contas, foi montada uma estrutura para 

recebimento da documentação em um espaço da Bienal com 3 pessoas que não respondiam às 

demandas apresentadas pelas entidades, fato esse que provocou o sumiço de diversos procedimentos. 

Enfim, afirmou que a prestação de contas foi apresentada, mas extraviada pelo Ministério, razão pela 

qual solicita a extinção do feito. 

10. Mais uma vez, alega-se, mas não se prova que a prestação de contas foi apresentada. 

Não foi juntada qualquer cópia do protocolo de entrega da prestação de contas, nem nenhum 

documento que comprovasse ou fornecesse indícios da desorganização do MinC ou do extravio de 

documentação. Assim, não há como acatar as alegações de defesa do responsável. 

11. Por fim, o Sr. Flávio Almeida Leal apresentou alegações de defesa, solicitando, 

preliminarmente, o desentranhamento dos documentos de fls. 1/15, por tratarem de entidade diversa. 

Alega, ainda preliminarmente, a intempestividade da instauração da TCE, com base na IN/TCU 

nº 56/2007, porque decorridos mais de 180 dias entre os fatos e sua instauração, requerendo o 
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arquivamento do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular 

do processo. 

12. No mérito, sustenta que: 

a) embora tenha assinado o plano de trabalho, o Sr. Givanildo e a Sra. Rachel é que 

estiveram à frente da execução do projeto, informando-o sempre que ele seguia conforme o planejado; 

b) nunca recebeu as intimações de fls. 42/46, sendo pego de surpresa quando tomou 

conhecimento que havia suspeitas de irregularidades; 

c) ao receber a intimação de fls. 48, prestou as justificativas de fls. 50/59 e apresentou a 

prestação de contas no valor de R$ 55.000, que se mostra extraviada; 

d) ao final, junta cópia da prestação de contas da 1ª e da 2ª parcelas do Convênio, 

requerendo a extinção do feito ou o afastamento do débito. 

13. Em primeiro lugar, no que tange ao pedido de desentranhamento dos documentos de 

fls. 1/15, entendo que ele deva ser indeferido, uma vez que, embora se trate do estatuto de uma 

entidade diversa, a Sampa.org, a entidade é mencionada na Carta nº 17/GEPRO/SPPC/MinC dirigida 

ao Instituto Arte Sustento como entidade parceira do Instituto (fls. 49) e em outros documentos do 

processo. Em outras palavras, de certa forma, a entidade está envolvida no processo. 

14. Quanto à alegação preliminar de intempestividade da TCE e o pedido de 

arquivamento do processo, vale registrar primeiramente que a intempestividade na instauração da 

TCE não gera o arquivamento do processo, mas sim a co-responsabilização da autoridade 

administrativa omissa. Em segundo lugar, a IN/TCU 56/2007 só entrou em vigor em 2008, sendo 

vigente, à época, a IN/TCU nº 13/96, a qual prescrevia: 
‘Art. 1º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos 

recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, da 

ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano aos cofres públicos, a autoridade administrativa competente, 

sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar providências com vistas à apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis, quantificação do dano e ao imediato ressarcimento ao Erário. 

§ 1º A não adoção das providências referidas no caput deste artigo, no prazo máximo de cento e 

oitenta dias, caracterizará grave infração à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa competente à 

imputação das sanções  cabíveis, sem prejuízo da responsabilização solidária. 

§ 2º Esgotadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo interno, a autoridade administrativa 

competente deverá providenciar a instauração da  tomada de contas especial.  

§ 3º Na hipótese do descumprimento do disposto no parágrafo anterior, o Tribunal, ao tomar 

conhecimento da omissão, determinará à autoridade administrativa competente a instauração da  tomada de 

contas especial, fixando prazo para cumprimento da decisão.’ (grifei) 

15. No caso em foco, entendo que, desde que houve o atraso na apresentação da prestação 

de contas, o MinC tomou inúmeras providências. A 1ª parcela foi liberada no dia 27 de julho de 2005, 

e a 2ª parcela, em 18/10/2005. A partir desse momento, para que o responsável recebesse a 

3ª parcela, ele deveria ter prestado contas da 1ª em dezembro de 2005, o responsável recebeu uma 

carta do MinC de que a 3ª parcela só seria liberada com a prestação de contas da 1ª em 30 maio de 

2006, o responsável recebeu uma outra carta do MinC, ultimando para a apresentação da prestação 

de contas em 30 dias. Não tendo apresentado as contas, o MinC realizou uma visita técnica no 

Instituto no dia 7 de agosto, sem, no entanto, obter êxito. Nova carta do MinC foi enviada ao Instituto 

em 14 de agosto de 2006, solicitando esclarecimentos e a prestação de contas. No dia 6 de setembro, 

o responsável apresentou justificativas ao MinC, que foram analisadas e rejeitadas por meio do 

Parecer de 16 de novembro de 2006. Nova chance foi dada ao responsável para apresentar a 

prestação de contas,em agosto de 2007, por meio de ofício da Secretaria de Programas e Projetos 

Culturais. É verdade que essa nova chance atrasou o processo e não deveria ser dada ao responsável, 

mas também não pode ser usada em seu favor. Do mesmo jeito, uma nova chance foi dada ao 

responsável pela Coordenação de Análise de Prestação de Contas do Convênio, em ofício enviado em 

7 de dezembro de 2007, sem êxito, o que culminou com a instauração da tomada de contas especial 

em março de 2008. 



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO     TC 005.560/2009-2 
 

5 

 

16. Assim, entendo que, tão logo caracterizada a omissão, o ordenador de despesa, dentro 

do prazo de 180 dias, tomou as providências para a identificação dos responsáveis, quantificação do 

dano e ao imediato ressarcimento ao Erário. A demora ocorrida na instauração da TCE foi quanto à 

caracterização da omissão, uma vez que foram dadas várias chances ao responsável para a 

apresentação da prestação de contas. Para evitar que isso ocorra novamente, cabe ao Tribunal 

determinar à atual Secretaria de Cidadania Cultural, então Secretaria de Programa e Projetos 

Culturais, e à Coordenação de Análise de Prestação de Contas de Convênios do Ministério da Cultura 

que, no caso de não-apresentação da prestação de contas de recursos repassados pelo Ministério no 

prazo estipulado, seja dada apenas uma chance ao responsável de apresentar a prestação de contas 

no prazo de 30 dias, conforme determina o art. 35 da IN/STN nº 1/1997. 

17. No mérito, o Sr. Flávio alega que a prestação de contas foi apresentada e junta cópia 

dos documentos que a compõe, o que, se aceito, excluiria a omissão e/ou o débito. 

18. Em relação à omissão, entendo que as informações e documentos apresentados pelo 

Sr. Flávio não a afastam, pois não há qualquer prova de que a prestação foi enviada, protocolada ou 

extraviada. Há apenas alegações. Ademais, o parecer técnico da Secretaria de Programas e Projetos 

Culturais ratifica que a prestação de contas não foi apresentada em anexo às justificativas do 

responsável (fls. 62/63). 

19. No que tange ao débito, também verifico ser impossível afastá-lo, diante das razões 

que exponho a seguir. 

20. O responsável apresentou todos os documentos deveriam compor formalmente a 

prestação de contas. De acordo com a Cláusula Oitava do Termo de Convênio, a prestação de contas 

parcial do convenente deveria ser composta pela documentação especificada nos itens III e VII do 

art. 28 da IN/STN nº 1/97 (fls. 35), a saber: 
‘III – Relatório de Execução Físico-Financeira - Anexo III; 

IV – Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em 

transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, 

quando for o caso e os saldos - Anexo IV; 

V – Relação de Pagamentos - Anexo V; 

VI – Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da União) - Anexo VI; 

VII – Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último 

pagamento e conciliação bancária, quando for o caso’ 

21. O Relatório de Execução Físico-Financeira foi juntado às fls. 267/270. O 

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa foi juntado às fls. 271. A relação de pagamentos foi 

juntada às fls. 272/274 e o extrato da conta bancária do período e a conciliação bancária foram 

juntados às fls. 241/249, 160/165 e 275. Ainda foram juntadas listas de presença dos participantes do 

Curso de Fotografia Digital - Apiaí - Março/2006 (fls. 154/159) das Oficinas de Criatividade de Apiaí 

e de Iguapé – Agosto/2005, das Oficinas de Franzine I - Apiaí e Iguapé- Set/2005, do Festival de 

Filmes Apiaí e Iguapé – Outubro/2005 e das Oficinas de vídeo – Apiaí e Iguapé – janeiro/2006 

(fls. 250/266), bem como recibos, notas e relatórios de execução dos eventos. 

22. Ocorre que, em contato efetuado por telefone e/ou por email com alguns supostos 

participantes das oficinas, festivais e cursos em relevo, eles me responderam que jamais participaram 

desses eventos, que jamais receberam kits ou materiais didáticos do projeto e que não conheciam a 

maioria das pessoas mencionadas como coordenadores ou educadores do curso. Disseram apenas que 

participaram de algumas reuniões, que não totalizou mais de uma semana, em que se falou sobre o 

projeto, mas as oficinas não foram realizadas. Os supostos participantes de Apiaí/SP disseram que 

apenas tiveram contato com a Sra. Aline, que organizou as reuniões e explicou como seria o projeto, 

mas que depois informou que o projeto não prosperou porque não havia sido repassado o dinheiro. 

Eles também disseram que não conheciam nenhuma Carolina Oliveira Santos (suposta Coodenadora 

Geral), Vagner Vieira Atan (suposto educador da Oficina de Criatividade), Glaciane Aparecida 

Marcondes (suposta educadora da Oficina de Franzine I), Nilton de Oliveira (suposto educador da 

Oficina de Vídeo) e Andréa Sílvia do Rosário (suposta Assistente de Coordenação). Informações 
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análogas foram dadas pelos supostos participantes dos eventos de Iguape/SP, sendo que, no lugar da 

Sra. Aline, figurou o Sr. Milton. 

23. Foram indagados os seguintes participantes que constam nas listas apresentadas pelo 

Sr. Flávio: 

Em Apiaí/SP: 

a) Bruna Andrade Furquim de Lima - por telefone e por email (doc. 1); 

b) Edna Enrique - por telefone e por email (doc. 2); 

c) Jocimara Aparecida Rosa - por telefone e por email, mas ela não havia enviado o email 

até o final desta instrução. 

Em Iguape/SP: 

a) Ewerton de Souza Coelho - por telefone, pois ele não tem email; 

b) Wesley Aquino de Souza - por telefone, pois ele não tem email; 

c) Sheila Tobias da Silva - por telefone e por email, mas ela não havia enviado email até o 

final desta instrução; 

d) Sílvia Moraes Bernardo - por telefone, pois ela não tem email. 

24. Os outros participantes que constam da lista remetida pelo responsável não possuíam 

email ou telefone disponível no Sistema CPF. De qualquer forma, a resposta de todos os participantes 

que contatamos foi a mesma: que tinham apenas participado de reuniões no início do projeto, mas que 

não participaram das oficinas descritas e nem conheciam as pessoas que estavam figurando como 

instrutores da oficinas ou coordenadores, conhecendo apenas a Sra. Aline, em Apiaí, e o Sr. Milton, 

em Iguape. 

25. Além das evidências acima de que o objeto do convênio não foi executado, os saques 

efetuados nos extratos apresentados pelo responsável não correspondem aos valores constantes nos 

recibos e notas fiscais juntados. 

26. As irregularidades acima descritas são graves, pois sugerem a intenção de lograr o 

Poder Público com documentos e afirmações falsas, o que deve ser investigado pelo Ministério 

Público Federal. 

Conclusão: 

27. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo: 

a) rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Flávio Almeida Leal e Givanildo Manuel da 

Silva e da Sra. Raquel Quintiliano; 

b) com fulcro nos arts. 1º, I, 16, III, ‘a’ e ‘d’, 19, 23, III, e 28, II, da Lei 8443/1992, c/c o 

art. 214, III, ‘a’, do RITCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar solidariamente os 

Srs. Flávio Almeida Leal e Givanildo Manuel da Silva e a Sra. Raquel Quintiliano a recolherem ao 

Fundo Nacional da Cultura, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas 

de juros de mora até a data da efetiva quitação: 

 

valor do débito(R$) data da ocorrência 

55.000,00 25/7/2005 

30.000,00 18/10/2005 

 

c) com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa aos Srs. Flávio Almeida 

Leal e Givanildo Manuel da Silva e à Sra. Raquel Quintiliano no valor a ser estipulado pelo Relator, 

fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que efetuem e comprovem perante o 

Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do 

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

legislação em vigor; 

d) autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos 

do art. 28, II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992; 
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e) enviar cópia dos autos ao Ministério Público Federal para as providências que 

entender cabíveis; 

f) determinar à atual Secretaria de Cidadania Cultural, então Secretaria de Programa e 

Projetos Culturais, e à Coordenação de Análise de Prestação de Contas de Convênios do Ministério 

da Cultura que, nos convênios futuros firmados pelo MinC, no caso de não-apresentação da prestação 

de contas de recursos repassados no prazo estipulado, seja dada apenas uma chance ao responsável 

de apresentar a prestação de contas no prazo de 30 dias, dando-se continuidade ao processo, caso a 

irregularidade não tenha sido sanada, para a instauração da tomada de contas especial, conforme 

determina o art. 35 da IN/STN nº 1/97.” 

6. O MPTCU, neste feito representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, 

manifestou anuência à proposta da unidade técnica, a teor do parecer exarado à fl. 338, parcialmente 

reproduzido a seguir, verbis: 

 “3. Em relação à omissão no dever de prestar contas, entende a unidade técnica instrutora 

que a irregularidade não pode ser afastada, uma vez que inexistem nos autos quaisquer provas de que 

a aludida prestação de contas tenha sido enviada, protocolada ou extraviada. A Secretaria de 

Programas e Projetos Culturais (fls. 62/63 – vol. principal) ratifica a informação de que a prestação 

de contas não foi apresentada quando do encaminhamento das justificativas pelo responsável. 

 4. No que diz respeito ao débito apurado nestes autos, posiciona-se a Secex/SP pela sua 

manutenção. Esclarece aquela unidade técnica que, muito embora um dos responsáveis tenha anexado 

aos autos, nesta oportunidade, a prestação de contas devida, acompanhada dos documentos que a 

deveria compor, diligência efetuada identificou a ocorrência de fraude na documentação, comprovada 

pelo depoimento de pessoas constantes das listas de presença, de que efetivamente não participaram 

dos cursos em questão (fl. 330). 

 5. Além disso, evidencia a Secex/SP que os saques efetuados nos extratos apresentados 

pelo responsável não correspondem aos valores constantes nos recibos e notas fiscais juntados a este 

processo. 

6. Desse modo, ante os elementos constantes nos autos e considerando adequada e 

suficiente a análise efetuada pela unidade técnica às fls. 326/337, o MPTCU manifesta-se de acordo 

com a sua proposta de encaminhamento apresentada à fl. 331”. 

 

É o Relatório. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

Ao que consta dos autos, estão presentes os três pressupostos básicos de constituição válida 

e regular da presente tomada de contas especial: a irregularidade, o dano quantificado e a identificação 

dos agentes públicos responsáveis. 

2. Originalmente, esta TCE foi instaurada pelo Ministério da Cultura – MinC em desfavor do 

Sr. Flávio Almeida Leal, coordenador executivo do Instituto Arte Sustento – Planejamento Sócio-

Artístico Cultural, em razão da omissão no dever de prestar contas relativo ao Convênio nº 096/2005, 

celebrado entre o MinC e o referido instituto com a finalidade de prestar apoio ao “Projeto Tradução e 

Tecnologia no Vale do Ribeirinha – Uma Alternativa para a Inclusão”. 

3. Na fase externa da TCE, contudo, a Secex/SP identificou outros dois coordenadores 

executivos da entidade ora fiscalizada, a saber, o Sr. Givanildo Manuel da Silva e a Sra. Raquel 

Quintiliano. E, em face de evidências de que esses administradores praticaram atos de gestão na 

condução do convênio em apreço, a unidade técnica promoveu-lhes a citação solidária. 

4. Em síntese, as seguintes irregularidades foram apontadas na fase instrutiva: 

4.1. omissão no dever de prestar contas relativamente às 1ª e 2ª parcelas do convênio; 

4.2. retirada de recursos da conta do convênio mediante saque em numerário, impossibilitando 

o estabelecimento de nexo de causalidade entre os recursos repassados pelo MinC e as despesas 

relacionadas à execução do objeto da avença; 
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4.3. apresentação intempestiva de prestação de contas, integrada por documentação 

supostamente inidônea, em sede de alegações de defesa, indicando que o objeto do convênio não teria 

sido executado – os cursos supostamente desenvolvidos no âmbito do ajuste tiveram sua realização 

desmentida pelos participantes constantes da lista de presença, mediante contato telefônico e 

correspondência eletrônica mantidos com a Secex/SP. 

5. A despeito das ocorrências registradas na instrução técnica, observo que há um obstáculo 

de ordem processual para o julgamento de mérito destes autos no presente momento. É que os ofícios 

de citação endereçados aos responsáveis fizeram menção, tão-somente, à omissão no dever de prestar 

contas, porém a Secex/SP, ao examinar as alegações de defesa dos responsáveis, concluiu que teria 

havido desvio de recursos públicos, fundamentando sua proposta de encaminhamento nesse mesmo 

sentido. 

6. Observo que, nesse caso, em respeito aos consagrados princípios do contraditório e da 

ampla defesa, faz-se necessária nova notificação dos responsáveis, tendo em vista que parte das 

irregularidades apontadas na fase instrutiva não constou das citações promovidas nos presentes autos. 

7. Nesse sentido, considerando que a própria unidade técnica apurou que os responsáveis 

apresentaram todos os documentos alusivos à prestação de contas do convênio em apreço, porém de 

forma intempestiva, resta, agora, questionar os responsáveis, em sede de nova citação, quanto às 

demais irregularidades apontadas neste feito, quais sejam: a) ausência de nexo de causalidade entre os 

recursos do convênio e as despesas relacionadas à execução do objeto da avença; b) prestação de 

contas integrada por documentação supostamente inidônea; e c) razões para a aludida 

intempestividade. 

Por todo o exposto, proponho que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação 

deste Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões, em 6 de julho de 2010. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO  

Relator 

 

ACÓRDÃO Nº 3527/2010 – TCU – 2ª Câmara 

 

1. Processo nº TC 005.560/2009-2. 

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

3. Responsáveis: Flávio Almeida Leal (093.158.408-60); Givanildo Manoel da Silva (100.792.308-

30); Rachel Quintiliano (278.539.258-24). 

4. Entidade: Instituto Arte Sustento – Planejamento Sócio-Artístico Cultural. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidade: Secex/SP. 

8. Advogada constituída nos autos: Veronica Kobayashi, OAB/SP 129.801. 

 

9. Acórdão: 

 

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

Ministério da Cultura em face da omissão no dever de prestar contas em relação ao Convênio 

nº 96/2005, celebrado em 22/4/2005 entre a União, por intermédio do órgão mencionado, e o Instituto 



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO     TC 005.560/2009-2 
 

9 

 

Arte Sustento – Planejamento Sócio Artístico Cultural, com a finalidade de apoiar o “Projeto Tradução 

e Tecnologia no Vale do Ribeirinha – Uma Alternativa para a Inclusão” 

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

2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar à Secex/SP que, com fulcro nos arts. 10, § 1º, e 12, inciso II, da Lei 

nº 8.443, de 16 de julho de 1992, promova a citação solidária dos Srs. Flávio Almeida Leal e 

Givanildo Manoel da Silva e da Sra. Rachel Quintiliano, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem aos cofres do Fundo Nacional de Cultura as 

importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a partir 

das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, em relação às seguintes irregularidades: 

 

Valor (R$) Data 

55.000,00 25/7/2005 

30.000,00 18/10/2005 

 

9.1.1. retirada de recursos da conta do convênio mediante saque em numerário, 

impossibilitando o estabelecimento de nexo de causalidade entre os recursos repassados pelo MinC e 

as despesas relacionadas à execução do objeto da avença; 

9.1.2. apresentação intempestiva de prestação de contas, integrada por documentação 

supostamente inidônea, em sede de alegações de defesa, indicando que o objeto do convênio não teria 

sido executado, já que os cursos supostamente desenvolvidos no âmbito do ajuste tiveram sua 

realização desmentida pelos participantes constantes da lista de presença, mediante contato telefônico 

e correspondência eletrônica mantidos com a Secex/SP; 

9.2. restituir os autos à Secex/SP, para prosseguimento do feito. 

 

10. Ata n° 23/2010 – 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 6/7/2010 – Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3527-23/10-2. 

13. Especificação do quorum: 

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

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

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 
(Assinado Eletronicamente) 

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Subprocuradora-Geral 

 

 

 


