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RELATÓRIO 
 
 

Cuidam os autos de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial julgada irregular com 
imputação de débito e multa — Acórdão 959/2005 – 2ª Câmara (Peça 7, fls. 28/29). Esse decisum foi 
proferido nos seguintes termos, verbis: 

 
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 
Fundo Nacional de Saúde, por intermédio do escritório de Representação do Ministério da 
Saúde no Estado do Tocantins, contra arrolados no item 3 supra, em decorrência de cobranças 
indevidas de procedimentos havidos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput, da Lei n.º 
8.443/92, considerando as ocorrências de cobranças indevidas de procedimentos do SUS acima 
dos índices permitidos pelas normas vigentes, julgar irregulares as contas dos Srs. Joaquim de 
Lima Quinta, Raimundo Wilson Ulisses Sampaio e Máximo da Costa Soares, condenando-os, 
solidariamente, ao pagamento dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e 
acrescidos dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do 
débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o  
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recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, 
inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento 
Interno/TCU: 
 
Valor Original (R$) Referência (mês apurado) Data da Ocorrência 
 
385,05 Maio/95 05/07/95 
341,74 Junho/95 03/08/95 
238,68 Julho/95 05/09/95 
483,48 Agosto/95 06/10/95 
245,82 Outubro/95 06/12/95 
752,76 Novembro/95 09/01/96 
117,81 Dezembro/95 12/02/96 
394,23 Fevereiro/96 08/04/96 
2.959,57 
 
9.2. aplicar aos Senhores Joaquim de Lima Quinta - CPF nº 004.255.181/87, Raimundo Wilson 
Ulisses Sampaio - CPF 093.643.314-00 e Máximo da Costa Soares - CPF 069.903.717-49, 
individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92, no valor de R$ 1.500,00 (hum 
mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o 
recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 
monetariamente, calculadas a partir do dia seguinte ao do término do prazo estabelecido, até a 
data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor 
9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da 
Lei n.º 8.443/92, caso não atendida a notificação; 
9.4. remeter cópia dos autos, bem como deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o 
fundamentam, ao Ministério Público Federal, para ajuizamento das ações civis e penais 
cabíveis, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443/92, c/c o §6º do art. 209 do Regimento 
Interno, para ajuizamento das ações cabíveis.” 

 
2. Doravante, por meio de Recurso de Reconsideração, a Decisão supramencionada foi 
questionada. A 2ª Câmara do TCU, no entanto, manteve a deliberação outrora adotada nos seguintes 
termos, litteris: 
 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos 
Srs. Raimundo Wilson Ulisses Sampaio, Máximo da Costa Soares, Carlos Walfredo Reis, Túlio 
Neves da Costa e Max Saldanha Athayde, contra o Acórdão n.º 959/2005 - TCU - 2ª Câmara, 
que julgou irregulares as contas dos Srs. Joaquim de Lima Quinta, Raimundo Wilson Ulisses 
Sampaio e Máximo da Costa Soares, em débito e com aplicação de multa. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária 
da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. não conhecer dos recursos interpostos pelos Srs. Carlos Walfredo Reis, Túlio Neves da 
Costa e Max Saldanha Athayde, por falta de interesse de agir; 
9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Raimundo Wilson Ulisses 
Sampaio e Máximo da Costa Soares, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei n.º 8.443/92, 
c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo 
em seus exatos termos o Acórdão n.º 959/2005 - TCU - 2ª Câmara; 
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9.3. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, aos 
recorrentes; e 
9.4. arquivar o presente processo.” 

 
3. A Secretaria de Recursos – Serur manifestou-se pelo não-conhecimento do Recurso de 
Revisão, por entender que os elementos recursais apresentados  não preenchiam os requisitos 
específicos de admissibilidade (Peça 44). A análise foi vazada nos seguintes termos, litteris: 
 

“ Preliminarmente, faz-se necessário breve histórico dos autos do presente processo. 
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, por 

intermédio do escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado do Tocantins, 
contra os Srs. Joaquim de Lima Quinta, ex-Prefeito do Município de Araguaína – TO, 
Raimundo Wilson Ulisses Sampaio e Máximo da Costa Soares, em decorrência de cobranças 
indevidas de procedimentos (consultas e atendimentos por profissional de nível médio) havidos 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme apontado em Relatório de Auditoria nº 
32/96 (peça 1, p. 10-12), levado a efeito no Posto de Saúde “Cantinho do Vovô”, Unidade de 
Saúde da Prefeitura do referido município. 

Por intermédio do Acórdão 959/2005 (itens 9.1 e 9.2), o ora recorrente foi condenado 
solidariamente com outros responsáveis ao pagamento de débito.  

A deliberação do Acórdão 959/2005 – 2ª Câmara foi mantida pelo Acórdão 2909/2006 
– 2ª Câmara após interposição de diversos Recursos de Reconsideração pelos responsáveis. 
            O Sr. Raimundo Wilson Ulisses Sampaio, neste momento, interpõe Recurso de Revisão 
contra o Acórdão 959/2005 – 2ª Câmara. 
            Feito o breve histórico, passa-se a análise do recurso. 

Além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos – 
tempestividade, singularidade e legitimidade, o recurso de revisão requer o atendimento dos 
requisitos específicos indicados no art. 35, incisos I, II, III, da Lei n.º 8.443/92: I- erro de 
cálculo; II- falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão 
recorrido; III- superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

No recurso sob análise, o recorrente, invoca o inciso III do art. 35, da Lei 8443/92 e 
argumenta que: 

a)  como o município era o único beneficiário dos recursos relativos aos 
procedimentos cobrados a mais, a própria prefeitura deveria devolver as importâncias 
tidas como irregulares; 
b) quando da instauração da tomada de contas especial, o recorrente não exercia 
mais a função de secretário municipal de saúde e nada poderia fazer para que o próprio 
ente municipal recolhesse o débito alegado; 
c) em decisões recentes  o Tribunal tem entendido que o débito deve ser atribuído 
somente ao município tendo em vista que os recursos cobrados a mais do SUS foram 
depositados na conta da Prefeitura Municipal e lá permaneceram , não havendo indícios 
de locupletamento à custa do erário. Para justificar essa afirmação colaciona aos autos 
excertos dos acórdãos 2317/2010, 2318/2010 e 7523/2010 – ambos da  1ª Câmara; 
d) o Tribunal imputou responsabilidade ao recorrente, sem verificar se ele se 
beneficiou indevidamente dos recursos.  
Por fim, requer que o recurso seja conhecido e os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 960/2005 – 

TCU – 2ª Câmara sejam anulados. 
Do exame do recurso constata-se que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal 

compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente. 
De fato, no tocante ao enquadramento do recurso no inciso III supracitado, verifica-se 

que o recorrente não demonstra a superveniência de documentos novos com eficácia sobre a 
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prova produzida, tendo em vista que o recurso se limita a rediscutir questões que já foram 
apreciadas por este Tribunal, repetindo muitos dos argumentos já utilizados por ocasião de seu 
anterior Recurso de Reconsideração. 

Por oportuno, transcreve-se excerto do relatório que precedeu o voto do Exmo. 
Ministro-Relator do Acórdão 2909/2006 – 2ª Câmara na análise do recurso de reconsideração 
interposto pelo recorrente e outros responsáveis (peça 34, p. 6): 

27. Na esteira do excerto trazido à colação, não há nos autos demonstração pelos 
responsáveis de que de fato houve o favorecimento da municipalidade. Nas alegações 
de defesa, e agora na fase recursal, os ex-administradores não conseguiram comprovar 
pela apresentação de documentos e estabelecimento de justificativas consistentes o que 
afirmam, não devendo prosperar a tentativa de transferir a integralidade da 
responsabilidade pelo resssarcimento para o ex-Prefeito ou para a municipalidade. 
A suposta transferência dos recursos federais à conta bancária do município não é 

suficiente para comprovar que estes recursos foram aplicados em benefício da municipalidade. 
Não há nos autos e no expediente recursal qualquer demonstração quanto à destinação dos 
recursos supostamente creditados na conta da prefeitura. 

Dessa forma, não há similaridade entre a matéria fática destes autos e a dos precedentes 
colacionados pelo recorrente. No acórdão citado à peça 42, p. 4-5, foi assinalado que houve 
demonstração de que os recursos repassados redundaram em benefício à comunidade. Já neste 
processo, o recorrente baseia sua defesa em mera presunção de que houve benefício da 
municipalidade. 

Com efeito, o Recorrente deveria demonstrar, por exemplo, que os recursos foram 
utilizados para compra de medicamentos, reforma em hospitais, etc. Em outras palavras, 
deveria provar que os recursos foram efetivamente aplicados em proveito do Município, ainda 
que com desvio de finalidade. Não se pode admitir que a Municipalidade foi beneficiada com o 
suposto depósito dos recursos em sua conta bancária, pois que esses gestores poderiam se 
apropriar de tais valores, por serem ordenadores de despesas. 

Importante frisar que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de 
deliberações do TCU fundada, tão-somente, na discordância e no descontentamento do 
recorrente com as conclusões obtidas por este Tribunal não se constitui em fato ensejador do 
conhecimento do presente Recurso de Revisão. De fato, tal intento somente poderia ser 
admitido no manejo de um recurso em sentido estrito, que, nos casos dos processos de contas 
desta Corte, é unicamente o Recurso de Reconsideração, em respeito ao princípio da 
singularidade dos recursos. No entanto, o Recorrente já manejou Recurso de Reconsideração 
(peças 13-33), ocorrendo à preclusão consumativa estabelecida no art. 278, §3º, do RITCU. 

Convém, ainda, destacar que o Recurso de Revisão, impugnação de índole similar à 
ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa, somente é 
cabível em situações excepcionalíssimas, descritas no art. 35 da LOTCU, desde que 
devidamente caracterizadas, não se prestando, portanto, para a simples rediscussão de questões 
já exaustivamente analisadas no processo e soberanamente julgadas no âmbito administrativo. 

Dessa forma, tendo em vista que as argumentações não possuem o condão, sequer em 
tese, de modificar o julgado, entende-se que não restam atendidos os requisitos específicos de 
admissibilidade do recurso. 

Ante o exposto, proponho que o presente Recurso de Revisão não seja conhecido, por 
não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos para a espécie. 

 (...) 
 Propõe-se: 
3.1.  não conhecer o Recurso de Revisão, nos termos do art. 35, II, da Lei 8.443/92 c/c art. 288, 
inc. II, do RI-TCU, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; 
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3.2. que os autos sejam encaminhados à Secretaria das Sessões, para sorteio de relator, nos 
termos do art. 48, caput, da Resolução TCU 191/2006 c/c o art. 50, I, da Resolução 240/2010 e 
Portaria SERUR 2/2009. 
3.3. posteriormente, enviar os autos à  Secex - TO, para dar ciência às partes e aos 
órgãos/entidades interessados do teor da decisão que vier a ser adotada, acompanhada de seu 
relatório e voto.” 

 
4. Diante do posicionamento da Unidade Técnica, solicitei a manifestação do douto Ministério 
Público junto ao TCU, nos termos do art. 280 do RI/TCU. 
5. O Procurador do MP/TCU, Marinus Eduardo De Vries Marsico, em atenção ao despacho 
proferido pelo E. Relator (peça 49), expressou concordância ao encaminhamento uniforme sugerido 
pela unidade especializada do TCU, no sentido de não conhecer do presente recurso, por falta de 
atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade. 
 
 É o relatório. 
 
 
 
 
 
 

VOTO 
 

 
Aprecia-se, nesta oportunidade, Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Raimundo Wilson 

Ulisses Sampaio, ex-Secretário Municipal de Saúde do Município de Araguaína/TO, contra o Acórdão 
nº 959/2005-TCU-2ª Câmara, mantido pelo Acórdão nº 2909/2006-TCU-2ª Câmara (Recurso de 
Reconsideração). 
2. O Serviço de Admissibilidade da Secretaria de Recursos, ao analisar os argumentos recursais 
acostados aos autos, assinalou que o recorrente busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgado 
condenatório, tendo para isso emitido os argumentos recursais que se seguem: 
 

a) como o município era o único beneficiário dos recursos relativos aos procedimentos 
cobrados a mais, a própria prefeitura deveria devolver as importâncias tidas como irregulares; 
b) quando da instauração da tomada de contas especial, o recorrente não exercia mais a função 
de secretário municipal de saúde e nada poderia fazer para que o próprio ente municipal 
recolhesse o débito alegado; 
c) em decisões recentes o Tribunal tem entendido que o débito deve ser atribuído somente ao 
município tendo em vista que os recursos cobrados a mais do SUS foram depositados na conta 
da Prefeitura Municipal e lá permaneceram , não havendo indícios de locupletamento à custa 
do erário. Para justificar essa afirmação colaciona aos autos excertos dos Acórdãos 2317/2010, 
2318/2010 e 7523/2010 – ambos da  1ª Câmara; 
d) o Tribunal imputou responsabilidade ao recorrente, sem verificar se ele se beneficiou 
indevidamente dos recursos. 

 
3. No que diz respeito aos requisitos específicos de admissibilidade, o recorrente invocou o inciso 
III, do art. 35, da Lei nº 8.443/92, colacionando acórdãos posteriores deste Tribunal, nos quais foram 
adotados entendimentos diversos daqueles que fundamentaram a condenação dos responsáveis. 
4. No âmbito da Serur, como visto no Relatório precedente, o entendimento foi o de que a suposta 
transferência dos recursos federais à conta bancária do município não é suficiente para comprovar que 
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estes recursos foram aplicados em benefício da municipalidade. Dessa forma, colocou-se que não há, 
nestes autos, similaridade entre a matéria fática e a dos precedentes colacionados pelo recorrente. 
Destarte, ressaltou-se que compete ao gestor provar a regular aplicação dos valores que lhe foram 
confiados para consecução do objeto pactuado, o que não se concretizou, razão pela qual é inviável o 
afastamento dos débitos aplicados aos responsáveis. 
5. Em vista desse entendimento, propôs-se, em essência, que o recurso não fosse conhecido por 
não atender aos requisitos específicos de admissibilidade (art. 35 da Lei nº 8.443/92 c/c art. 288 do 
RI/TCU). 
6. O membro do Ministério Público junto ao TCU, Procurador Marinus Eduardo De Vries 
Marsico, em atenção ao despacho por mim proferido, expressou concordância ao encaminhamento 
uniforme sugerido pela unidade especializada do TCU, no sentido de não conhecer do presente 
recurso, por falta de atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade. 
7. Diante dos posicionamentos adotados pela Serur e pelo MP/TCU, nas linhas adiante irei 
analisar, de forma segmentada, a admissibilidade recursal, para, logo após, adentrar nas questões 
referentes ao mérito do presente recurso. 
 

 
 
 
I 

 
8. Quanto à admissibilidade do feito, é importante rememorar que o fundamento para a 
interposição de Recurso de Revisão é a superveniência de fato novo, com eficácia sobre a prova 
produzida, devidamente indicada na peça recursal, nos termos do art. 35, inciso III, da Lei nº 8.443/92, 
abaixo transcrito. Fato novo, para essa finalidade, é, portanto, aquele desconhecido do julgador na 
oportunidade do julgamento. 
 

"Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, 
interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério 
Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso 
III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á: 
 
(...) 
 
III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida." 

 
9. O Plenário desta Corte de Contas, por meio Acórdão nº 1.189/2009 - Plenário, pronunciou-se 
da seguinte forma quanto a essa modalidade recursal: "1. Para que o Recurso de Revisão seja 
conhecido com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei nº 8.443/92, é necessário que os novos 
documentos apresentados possuam, em tese, a possibilidade de alterar o juízo a respeito dos fatos que 
ensejaram as condenações, concorrendo para o deslinde da questão. 2. Entende-se por documento novo 
aquele ainda não examinado no processo. 3. O exame de admissibilidade efetuado por ocasião de 
interposição de Recurso de Revisão deve repelir apresentação de documento novo, como pretexto para 
ensejar rediscussão do mérito, com base em provas já examinadas no processo. 4. Documentos sob a 
forma de declaração possuem valor probatório reduzido, uma vez que são capazes de comprovar a 
declaração, mas jamais os fatos declarados." 
10. Com base nessas informações, observo que o recorrente traz à baila, basicamente, diversos 
julgados do TCU, nos quais, em situações semelhantes, os débitos foram atribuídos ao Município de 
Araguaína/TO, com fundamento no art. 16, III, "c" da Lei Orgânica do TCU. 
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11. Os julgados são, a meu ver, documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, visto que 
mostram que em casos similares esta Corte de Contas atribuiu ao Município, e não aos gestores, os 
valores devidos decorrentes da utilização irregular dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Saúde para custear ações de saúde pública no âmbito da municipalidade. 
12. Demais disso, para reforçar a tese de que estamos diante de documentos novos ainda não 
examinados no presente processo, há que se levar em consideração que os julgados apresentados como 
fundamento para descaracterizar os débitos atribuídos aos responsáveis são bastante recentes, pois 
foram prolatados em 2010 e 2011, como ver-se-á no resumo abaixo colocado. 
 

→ TC 028.447/2008-8 (TCE - Rel. Min. Valmir Campelo) - Conforme Acórdão nº 5352/2011-
1ª Câmara, as contas do Município de Araguaína/TO foram julgadas irregulares, com 
imputação de débitos ao ente federado, com base no art. 16, III, "c". Os débitos datam de 
1994/1995 e as irregularidades ocorreram no Posto de Saúde Noroeste; 
→ TC 028.036/2008-2 (TCE - Rel. Min. Valmir Campelo) - Conforme Acórdão nº 8437/2011-
1ª Câmara, as contas do Município de Araguaína/TO foram julgadas irregulares, com 
imputação de débitos ao ente federado, com base no art. 16, III, "c". Os débitos datam de 
1994/1995 e as irregularidades ocorreram no Posto de Saúde Novo Horizonte; 
→ TC 028.423/2008-6 (TCE - Rel. Min. Valmir Campelo) - Conforme Acórdão nº 5351/2011-
1ª Câmara, as contas do Município de Araguaína/TO foram julgadas irregulares, com 
imputação de débitos ao ente federado, com base no art. 16, III, "c". Os débitos datam de 
1994/1995 e as irregularidades ocorreram no Posto de Saúde Projeto Alegre; 
→ TC 027.934/2009-0 (TCE - Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti) - Conforme Acórdão nº 
7523/2010-2ª Câmara, as contas do Município de Araguaína/TO foram arquivadas, com 
fundamento nos artigos 5º, §4º, e 10º da IN 56/2007. Os débitos datam, igualmente, de 
1994/1995 e as irregularidades ocorreram na Creche Mãe de Deus. 

 
13. Observa-se, pois, que quando da prolação do Acórdão nº 959/2005-2ª Câmara (condenatório) e 
do Acórdão nº 2909/2006-2ª Câmara (Recurso de Reconsideração ao decisum condenatório), não 
tinham sido exarados os Acórdãos supramencionados, que também trataram de má gestão de recursos 
do SIA/SUS nos exercícios de 1994/1995, no âmbito do mesmo Município. 
14. Nos processos mencionados no item 12, supra, resta claro que as TCEs foram instauradas em 
relação aos mesmos responsáveis e aos mesmos exercícios e o modus operandi era sempre o mesmo, 
qual seja: cobranças indevidas e/ou superfaturamento nos serviços prestados ao SIA/SUS, ocorridas 
em postos de saúde do Município de Araguaína/TO (Relatório de Auditoria nº 40/96, elaborado pelo 
Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado de Tocantins). 
15. A única diferença entre os processos (item 12, supra) foi o fato de que no último deles (TC 
027.934/2009-0) houve óbice à imputação de débito ao município, vez que transcorridos mais de 10 
anos entre a ocorrência das irregularidades e a citação. Por essa razão, resolveu a 2ª Câmara arquivar o 
processo, com fundamento nos artigos 5º, §4º, e 10º da IN/TCU nº 56/2007. 
16. Diante das considerações aqui alinhadas, e tendo em conta que há, nestes autos, similaridade 
entre a matéria fática e a dos precedentes colacionados pelo recorrente (Acórdãos descritos no item 12 
deste Voto), deixo de alinhar-me à proposta da Unidade Técnica, corroborada pelo MP/TCU, no 
sentido de não conhecer do Recurso de Revisão, haja vista que entendo que os requisitos previstos nos 
arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, e no inciso III, art. 288, do Regimento Interno 
do TCU foram devidamente preenchidos, razão pela qual propugno por conhecer o presente recurso. 
 

II 
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17. Quanto ao mérito, compulsando os autos, observo que restaram devidamente comprovadas 
cobranças a maior e superfaturamentos em procedimentos realizados no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS. Essa ocorrência, aliás, foi uma constante nos exercícios de 1994 e 1995. 
18. Mesmo diante dos desvios de objetivos, os recursos continuaram a ser aplicados na mesma 
finalidade, qual seja: saúde pública. Além do mais, considerando que há comprovação de que foram 
depositados em conta do Município; considerando que não há provas de que os responsáveis arrolados 
nestes autos se locupletaram ou tiraram proveitos pessoais com dos recursos repassados pelo Fundo 
Nacional de Saúde; caberia imputar ao ente federado e não aos gestores a obrigação de devolver os 
recursos não aplicados, tal como aconteceu nos TC’s 028.447/2008-8, 028.036/2008-2, 028.423/2008-
6, todos processos de Tomadas de Contas Especiais da Relatoria do Ministro Valmir Campelo. 
19. Nesse ponto, cumpre trazer à baila pronunciamento bastante elucidativo contido no Voto que 
deu ensejo à prolação do Acórdão 2966/2010-1ª Câmara (Relator: Ministro Valmir Campelo). Tratou-
se, na ocasião, sobre a responsabilidade pela devolução dos recursos do SUS repassados ao Município 
de Araguaína, nos exercícios de 1994/1995. Se não vejamos: 
 

"19. Passo, a seguir, aos aspectos relacionados aos valores creditados e, via de consequência, a 
quem cabe restituí-los. Neste sentir, importa identificar o destino a eles dado. 
20. Com efeito, as informações presentes nos autos são no sentido de que o beneficiário foi o 
ente municipal, posto que o valores foram creditados na conta corrente nº 23.369-2, agência 
0638-6, do Banco do Brasil, em Araguaína - TO, de titularidade da prefeitura. 
 
21. Ocorre que estes valores lhe foram transferidos de forma indevida, vez que não 
correspondem a serviços efetivamente prestados. Importa, assim, devam ser restituídos pelo 
ente municipal. Penso, contudo, não caber solidariedade aos ex secretários e coordenadores de 
saúde municipal. 
22. Muito embora os valores informados no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS 
sejam incorretos, não restou demonstrado que tenha ocorrido locupletação ou favorecimento 
aos ex titulares, razão pela qual não cabe imputar-lhes solidariedade no débito, de vez que a 
aplicação dos recursos se deu em benefício da própria municipalidade. 
23. Anoto, por oportuno, que esta Corte, em diversas oportunidades, tem deliberado no sentido 
de aceitar a justificativa apresentada, quando resta demonstrado que os recursos repassados 
redundaram em benefícios à comunidade, o que poderia indicar a não necessidade de 
restituição dos valores em comento. 
24. A doutrina apoia esta assertiva e vem corroborando tal entendimento. Para Benjamim 
Zymler, ao ponderar o elemento subjetivo da conduta dos responsáveis, o TCU "avalia, 
também, as condições concretas que circundavam a realidade vivenciada pelo agente que tem 
suas contas examinadas e indaga se teria ele atuado de forma satisfatória ou se seria razoável 
exigir-lhe que houvesse adotado providências distintas das que adotou", podendo-se dizer "que 
já se encontra sedimentada, no âmbito do Tribunal, a percepção de que a mera identificação de 
irregularidade não é requisito suficiente para a apenação do responsável" (Direito 
Administrativo e Controle, Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 338/339). 
25. De observar, contudo, que este raciocínio aplica-se apenas a casos específicos, em que 
observadas duas condicionantes: i) que os valores tenham sido regularmente repassados, em 
geral em decorrência de convênio, acordo, ajuste ou similar e ii) associado ao fato de que tenha 
ocorrido desvio de objeto, na sua aplicação, mas não de finalidade, na mesma área, com 
benefício à comunidade. 
26. Não é, entretanto, o que se observa nestes autos. 
27. Com efeito, militam a favor da municipalidade as cópias de documentos, acostados às fls. 
31/508 e que compõem o anexo 2 - volumes principal, 1 e 2 - do TC-028.443/2008-6, todas 
elas endereçadas a ações de saúde, no município." 
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20. Ocorre que, nestes autos, para atribuir débito ao Município de Araguaína/TO seria necessário 
promover a sua citação, nos termos legais. No caso concreto, entretanto, já se passaram mais de 10 
(dez) anos desde a efetivação das irregularidades em questão, o que inviabiliza o pleno exercício dos 
direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa por parte do ente municipal. 
21. Em assim sendo, a saída plausível e justa, no meu entender, é arquivar as contas do Município 
de Araguaína/TO, com fundamento nos artigos 5º, §4º, e 10º da IN/TCU nº 56/2007. Essa, aliás, foi a 
solução adotada no TC 027.934/2009-0 (Acórdão nº 7523/2010-2ª Câmara), cujo Relator foi o 
Ministro Augusto Sherman Cavalcanti e no TC 000.819/2001-4 (Acórdão nº 3146/2011-Plenário), de 
minha relatoria. 
22. Quanto à situação dos gestores, compreendo que o julgamento das contas pela irregularidade é 
inafastável, assim como a aplicação da multa, pois não se desincumbiram de seu mister principal, qual 
seja: aplicar os recursos em conformidade com os normativos vigentes e nos objetivos acordados. 
Ademais, permitiram que ocorressem diversas irregularidades na cobrança de procedimentos do SUS  
levada a efeito no Posto de Saúde “Cantinho do Vovô”, Unidade de Saúde da Prefeitura do referido 
município. 
23. O fundamento da irregularidade das contas dos gestores deve, pois, ser reformulado para: 
artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei nº 8.443/92. O fundamento da multa também deve 
ser alterado para art. 58, inciso II da mesma Lei, visto que não há débitos a serem atribuídos aos 
responsáveis. 
 
24. Nesse caso, aplica-se a previsão Regimental contida no art. 281, haja vista que como há mais 
de um responsável pelo mesmo fato, o recurso apresentado pelo Sr. Raimundo Wilson Ulisses 
Sampaio pode ser aproveitado por todos, no que concerne às circunstâncias objetivas. A gradação da 
multa deve ser a mesma, já que todos contribuíram, direta ou indiretamente, para a concretização das 
irregularidades constatadas pelo Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Tocantins. 
25. Como o Ministério Público foi cientificado do Acórdão questionado no presente recurso, bem 
como do Relatório e Voto que o fundamentaram (item 9.4 do Acórdão nº 959/2005-2ª Câmara), 
entendo ser necessário que se comunique o teor do Acórdão a ser prolatado, uma vez que houve 
mudança quanto ao mérito do decisum anteriormente prolatado. 
 

III 
 
26. Diante das considerações retro, com as vênias de estilo por divergir dos pareceres emitidos nos 
autos, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à elevada apreciação do Plenário. 
 
 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 6 de junho de 2012. 

 
 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO  
Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1388/2012 – TCU – Plenário 
 

1. Processo nº TC 000.817/2001-0.    
1.1. Apensos: 002.788/2007-4; 002.787/2007-7; 002.786/2007-0; 002.785/2007-2 
2. Grupo II – Classe de Assunto: Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial  
3. Recorrente: Raimundo Wilson Ulisses Sampaio (CPF: 093.643.314-00). 
4. Órgãos/Entidades: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/TO. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
5.1. Relator da Decisão Recorrida: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (SERUR). 
8. Advogado constituído nos autos: Antônio Newton Soares de Matos – OAB/DF nº 22.998. 
 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que nesta fase processual tratam do Recurso de Revisão 
interposto pelo Sr. Raimundo Wilson Ulisses Sampaio, ex-Secretário de Saúde do Município de 
Araguaína/TO, contra o Acórdão nº 959/2005-TCU-2ª Câmara, mantido pelo Acórdão nº 2909/2006-
TCU-2ª Câmara, pelo qual esta Corte julgou irregulares as contas do responsável, solidariamente com 
os Srs. Joaquim de Lima Quinta e Máximo da Costa Soares, condenando-os em débito e aplicando-
lhes a multa prevista no art. 57, da Lei nº 8.443/92, ante a ocorrência de diversas irregularidades na 
cobrança de procedimentos do SUS no Posto de Saúde “Cantinho do Vovô”. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das 
razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer do presente Recurso de Revisão, com amparo nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da 
Lei nº 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 
9.2. tornar sem efeito os subitens 9.1 e 9.2, para dar a estes subitens a seguinte redação consolidada: 
 
"9.1. julgar irregulares as contas dos senhores Joaquim de Lima Quinta, Raimundo Wilson Ulisses 
Sampaio, Máximo da Costa Soares, com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" 
da Lei nº 8.443/92, e aplicar a esses responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da 
mesma Lei no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, 
a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, a, do RI/TCU), o 
recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a 
data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da 
legislação em vigor.” 
 
9.3. manter inalterada a redação do subitem 9.3; 
9.4. com fundamento nos artigos 5º, §4º, e 10 da IN/TCU nº 56/2007, arquivar as contas do Município 
de Araguaína/TO; 
9.5. enviar cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao 
recorrente, aos gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares por meio do Acórdão nº 
959/2005-2ª Câmara, ao Município de Araguaína/TO, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Escritório de 
Representação do Ministério da Saúde no Estado do Tocantins; 
9.6. enviar cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao 
Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para que tome ciência quanto 
à mudança de entendimento do TCU em relação ao mérito do TC 000.817/2001-0 (Tomada de Contas 
Especial). 
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10. Ata n° 21/2012 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 6/6/2012 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1388-21/12-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência), Valmir Campelo, Walton Alencar 
Rodrigues, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator) e José Jorge. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
AUGUSTO NARDES 

(Assinado Eletronicamente) 
RAIMUNDO CARREIRO 

Vice-Presidente, no exercício da Presidência Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
 
 
 


