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TCU libera processo sigiloso que trata sobre fraudes na utilização de algoritmos 

estatísticos conhecido como by-passes  

 

"Era um cara de 18 anos que passou no concurso, 

mas acabou usando a inteligência para outro fim. 

Ele sabia o que estava fazendo: escolheu o cartão 

de três clientes com limites altos", declarou. ‘Logo 

depois. Ele passou em um concurso da Caixa 

Econômica em Goiânia e ainda conseguiu uma 

certidão negativa” 

 

O ministro Walton Alencar Rodrigues, do TCU, relator do acórdão de número 

370/2019, relacionado a uma investigação feita pela Polícia Federal, em âmbito 

nacional, sobre fraudes na utilização de algoritmos estatísticos conhecido como 

by-passes, uma técnica para obter documentos por meio de manobras, como por 

exemplo, certidões negativas de órgãos públicos federais, estaduais e 
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municipais, evitando assim o “descarte” de alcançar outro tipo de certidão, a 

positiva, que impede alguém de participar de um concurso público, eleição, 

entre outros.  Vejamos alguns trechos do relatório, material esse que está 

disponível no site do TCU, disponível para qualquer pessoa: “Considerando que, 

nos termos da instrução da Secex/Educação, não compete a esta Corte de 

Contas investigar e apurar crimes relacionados às supostas fraudes relatadas 

nestes autos, identificadas por meio da utilização de algoritmos estatísticos, nos 

exames do Enem realizados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016; Considerando 

a impossibilidade de se identificar as fragilidades dos mecanismos de segurança 

que teriam permitido as aludidas fraudes e seus prováveis responsáveis; 

Considerando que há nos autos informações no sentido de que o Inep teve 

acesso à documentação acostada ao presente processo; Considerando que, no 

âmbito do Inep, foi exarada manifestação no sentido de "tratar-se de temática 

prevalentemente apreciada no âmbito do Inep, inclusive em reuniões de 

Diretoria e de comissões assessoras de especialistas, entre os quais Estatísticos 

familiarizados com o assunto", bem assim que "A documentação, à guisa de 

proposta comercial e de caráter técnico-informativo, foi analisada e não gerou e 

não gerará, para o momento, nenhuma ação subsequente"; Considerando que o 
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Departamento de Polícia Federal tem conhecimento do teor do trabalho, bem 

como, segundo o Inep, realizada "um trabalho constante de acompanhamento 

de movimentações de eventuais grupos, lembrando que a Polícia Federal já 

pegou casos e tem atuado em todas as etapas do Enem, desde o 

acompanhamento da segurança que é feita antes, durante e após a aplicação" Os 

Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária 

reservada de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 

1º, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 

parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir 

relacionado, em não conhecer da denúncia, retirar o sigilo dos autos e 

determinar o seu arquivamento, dando ciência ao interessado. Os Ministros do 

Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, quanto 

ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la 

improcedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à 

autoria da denúncia, encaminhar cópia da instrução de peça 23 ao denunciante, 

ao Ministério do Esporte, à Caixa Econômica Federal, ao Governo do Estado de 
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Roraima e à Controladoria-Geral da União, e determinar o arquivamento, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. Trata-se de denúncia, com pedido 

de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Agência 

Nacional de Telecomunicações – Anatel no âmbito de processo administrativo 

instaurado para "avaliar a extinção das outorgas/licenças de operação da 

sociedade de economia mista Sercomtel Telecomunicações S.A., controlada pela 

Prefeitura Municipal de Londrina (PR) e pela Companhia Paranaense de 

Energia (Copel)". Considerando as alegações do autor de que as irregularidades 

estão relacionadas: i) à negativa da Anatel em permitir que a Sercomtel produza 

prova periciais; ii) ao indeferimento do ingresso de entidades indicadas pela 

Sercomtel como amicus curiae e de oitiva de testemunhas por ela indicadas; e 

iii) à tramitação de processos de desafetação de bens reversíveis da concessão 

do serviço de telefonia fixa comutado (STFC) para alienação pela 

concessionária; considerando que o denunciante, como pessoa jurídica, não 

possui legitimidade para apresentar denúncia a esta Corte, nos termos do art. 

234 do Regimento Interno; todavia, indica e qualifica seu advogado e solicita 

seja ele habilitado, na condição de cidadão, como denunciante, providência que 

permite suprir o requisito da legitimidade; considerando, contudo, que a 
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denúncia não preenche todos os requisitos de admissibilidade elencados no art. 

235 do Regimento Interno: deve versar sobre matéria de competência do 

Tribunal, referir-se a administrador ou responsável sujeito a sua jurisdição, ser 

redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, 

sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à 

irregularidade ou ilegalidade denunciada; considerando as conclusões 

uniformes da unidade técnica pela ausência de indícios concernentes às 

irregularidades noticiadas; considerando que esta Corte tem por missão 

constitucional a proteção do interesse público, não lhe cabendo manifestar-se 

acerca de direitos e interesses privados; considerando também o pedido de vista 

e cópia de todas as peças do presente processo, inclusive as sigilosas, 

encaminhado pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (peça 21). 

considerando que a requerente é a unidade jurisdicionada denunciada nos 

presentes autos e que já obteve vista e cópia das peças não sigilosas; 

considerando a previsão do inciso III do art. 6º da Lei 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à Informação): "Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 

observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: III - 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 
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disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso." 

(grifo nosso); considerando que a unidade técnica apontou, dentre as peças 

sigilosas, aquelas que identificam o autor da denúncia e propôs o deferimento 

parcial da solicitação para fornecer cópia apenas daquelas que não identificam 

de nenhuma forma o denunciante; os ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 

236, § 1º, do Regimento Interno; 88, 103, §1º, e 105 da Resolução TCU 

259/2014; 53 e 55 da Lei 8.443/1992; e 6º, inciso III, da Lei 12.527/2011, em: 

não conhecer da documentação apresentada como denúncia, por não preencher 

todos os requisitos de admissibilidade, visto não estar acompanhada de indícios 

suficientes acerca da irregularidade ou ilegalidade denunciada; encaminhar 

cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 18, ao denunciante e à 

Anatel; deferir o pedido de cópia dos autos formulado pela Anatel, resguardadas 

as peças que identifiquem o denunciante; retirar a chancela de sigilo aposta, 

mantendo-a em relação ao autor; e arquivar o processo. Processo TC-

039.412/2018-0 (DENÚNCIA). Classe de Assunto: VII. Denunciante: 

Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). Interessada: Agência 
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Nacional de Telecomunicações (Anatel). Unidade: Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel). Relatora: ministra Ana Arraes. Representante do 

Ministério Público: não atuou. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). Representação legal: 

Não há.  Determinações/Recomendações/Orientações: não há. RELAÇÃO Nº 

4/2019 – Plenário. Relator – Ministro BRUNO DANTAS. ACÓRDÃO Nº 

374/2019 - TCU – Plenário. Considerando que os elementos apresentados na 

denúncia somados àqueles levantados para a exame sumário indicam se tratar 

de valor de baixa materialidade, resultando na aplicação do inciso I do § 3º do 

art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o denunciado é o 

próprio presidente da Unidade Jurisdicionada e de que o denunciante dá a 

conhecer que os indícios já foram levados ao conhecimento da Infraero, sem, 

segundo ele, terem sido objeto de apuração daquela empresa, o que resulta no 

risco de os indícios aqui tratados não serem devidamente apurados naquele 

âmbito; Considerando que os fatos denunciados podem configurar ato de 

improbidade administrativa definido no art. 9º, inciso XII, da Lei 8.429/1992, 

qual seja, "usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta 
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lei"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 

de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso 

III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente 

denúncia; adotar as medidas a seguir e em apensar o presente processo ao 

processo de Prestação de Contas anual de 2017 da Infraero a ser ainda autuado, 

de acordo com os pareceres emitidos nos autos. com fundamento no art. 106, § 

3º, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, informar à Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, ao Ministério da Infraestrutura e à 

Controladoria-Geral da União que chegou ao conhecimento deste Tribunal 

denúncia sobre os seguintes fatos que demandam providências: Antônio Claret 

de Oliveira, desde sua posse como Presidente da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, estaria realizando viagens em quase 

todos os finais de semana à sua cidade de origem, Belo Horizonte, custeadas 

pela Infraero e registradas como "a serviço" quando seriam de caráter pessoal. 

Nessas viagens o Presidente teria recebido valores de diárias e reembolsos. 

Nesse sentido, verificou-se que, das 65 viagens realizadas entre 13/6/2016 e 

25/9/2017, 57 delas incluíram passagens por Belo Horizonte e 21 tiveram como 
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único destino a capital de Minas Gerais. Também que a agenda oficial do 

presidente da Infraero, muito embora a empresa se encontre sediada em 

Brasília, tem registrado frequentemente atividade de trabalho em Belo 

Horizonte, em frequência muito superior do que em qualquer outra cidade em 

que a empresa tem atuação e quase sempre concentradas nas segundas-feiras, 

somente pela manhã ou o dia inteiro, e nas sextas-feiras, pela tarde ou o dia 

inteiro; Antônio Claret de Oliveira estaria realizando diversas remarcações de 

passagens e aquisição de espaço conforto, gerando custos extras na aquisição 

dos bilhetes aéreos; em suas viagens internacionais, Antônio Claret de Oliveira 

estaria gerando custos extras à empresa com a aquisição de bilhetes na classe 

executiva; na ocasião de suas viagens, Antônio Claret de Oliveira estaria sendo 

reembolsado por diárias usufruídas em hotéis de luxo, incluindo a hospedagem 

de acompanhantes, além de itens como bebidas; e na ocasião de suas viagens, 

Antônio Claret de Oliveira teria recebido reembolsos por aluguel de veículos, às 

vezes de luxo e blindados, a despeito de a Infraero manter, em todas as cidades 

em que atua, veículos disponíveis para o transporte dos funcionários; com 

fundamento no art. 106, § 4º, da Resolução-TCU 259/2014, dar ciência ao 

denunciante, atentando-se para que a comunicação seja classificada como 
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sigilosa a fim de resguardar a identidade do denunciante, de que a apuração da 

denúncia resultou em ciência dos fatos à Infraero, ao Ministério d 

Infraestrutura e à Controladoria-Geral da União para a adoção das providências 

cabíveis a cada um, as quais serão acompanhadas nos relatórios anuais de 

gestão dos órgãos; enviar cópia integral do presente processo à Procuradoria da 

República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis. 

ACÓRDÃO Nº 375/2019 - TCU – Plenário. Considerando que suspeitas de 

irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência 

de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da 

Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de 

denúncia; Considerando que a denúncia não veio acompanhada de indício 

concernente a todas as irregularidades noticiadas; Considerando que os temas 

trazidos na denúncia já estão sendo analisados no processo TC 022.280/2016-2, 

também pelo monitoramento das deliberações do Acórdão 2.121/2017-TCU-

Plenário; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 292/2018, que 

alterou a Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do 

denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro 

documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como 



 

                     

11 

 

peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação 

pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do 

processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as 

peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem 

classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia 

durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os 

Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 1º, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, 

todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por 

não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do 

Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que 

contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1º, e 

108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; juntar a inicial da denúncia 

tarjada ao TC 022.280/2016-2; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com 

a instrução (peça 5), ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos. Levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 
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da Lei 8.443/1992, à exceção da peça 1 e do expediente que comunicar a 

presente decisão ao denunciante, considerando que ambos contêm informações 

pessoais que poderiam identificá-lo, nos termos dos arts. 104, § 1º, e 108, 

parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; dar ciência à Caixa Econômica 

Federal e ao Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte dos 

indícios de irregularidades relativas à execução do Contrato de Repasse 

0425848-31 (Siafi 682817), celebrado entre o então Ministério do Esporte e o 

Município de Quixeramobim/CE, com vistas a implantação do Centro de 

Iniciação ao Esporte CE, uma vez que a obra se encontra paralisada e apresenta 

um descompasso entre o valor desembolsado (82%) e a execução física 

registrada no Siurb (9,1%); dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao 

Ministério do Turismo (Secretaria Executiva) dos indícios de irregularidades 

relativas à execução do Convênio 25839/2015 (Siafi 820305), celebrado entre o 

Ministério do Turismo e o Município de Quixeramobim/CE, com vistas a 

Revitalização da Ponte Metálica localizada entre as Ruas Dias Ferreira e José 

Borges na municipalidade, considerando que já foi desembolsado 46% do 

montante total do investimento e que a avença se encontra apenas a quatro 

meses de expirar (vigente até 30/5/2019); fazer a determinação constante no 
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item 1.8; encaminhar cópia da desta deliberação, acompanhada da instrução da 

unidade técnica, ao denunciante; e arquivar o presente processo, com 

fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. Processo TC-

039.184/2018-8 (DENÚNCIA). Responsável: Identidade preservada (art. 

55, caput, da Lei 8.443/1992). Interessado: Identidade preservada (art. 

55, caput, da Lei 8.443/1992). Órgão: Prefeitura Municipal de Quixeramobim – 

CE. Relator: Ministro Vital do Rêgo. Representante do Ministério Público: não 

atuou. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Ceará (Sec-CE). 

Representação legal: não há. Determinar à Caixa Econômica Federal que 

informe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, os resultados das apurações dos 

referidos indícios e as providências adotadas, caso se confirmem as 

irregularidades. RELAÇÃO Nº 2/2019 – Plenário. Relator – Ministro-Substituto 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI. ACÓRDÃO Nº 379/2019 - TCU – 

Plenário. VISTOS e relacionados estes autos que tratam, originalmente, de 

tomada de contas especial instaurada por determinação da Decisão 534/2002- 

TCU - Plenário, prolatada no âmbito do processo TC 008.148/1999-0, no qual 

foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos 

federais transferidos ao Município de Pirapemas/MA por meio de diversos 
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convênios e contratos de repasse, dentre os quais o Contrato de Repasse 365- 

MPO/CEF/1996, que destinou recursos à Prefeitura de Pirapemas/MA, no valor 

de R$ 85.000,00, objetivando a construção de 425 fossas sépticas germinadas e 

sumidouro com abrigos pré-moldados para as privadas em bairros da periferia 

no município. Considerando que, por meio do Acórdão 3.311/2010-TCU-

Plenário (peça 10, p. 34-36), o Tribunal julgou irregulares as contas da Sra. 

Carmina Carmen Lima Barroso Moura, entre outros gestores, condenando-lhe, 

em solidariedade, ao pagamento de débito no valor de R$ 10.000,00 (item 9.3), 

aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 3.000,00 (item 9.5); 

Considerando o falecimento da referida responsável em 12/7/2013 (peça 225); 

Considerando a adoção do entendimento de que, tratando-se de responsáveis 

solidários, a suspensão dos efeitos do Acórdão 3.311/2010-TCU-Plenário por 

força do recurso de reconsideração interposto por outros responsáveis aproveita 

a sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura; Considerando que, consoante 

análise da unidade técnica (peça 226-227), ainda não se operou o trânsito em 

julgado do decisum em relação à responsável. Considerando o disposto no art. 

3º, § 2º, da Resolução – TCU 178/2005, o Despacho da unidade técnica à peça 

227 e o Parecer concordante do MP/TCU à peça 228, Considerando a 
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deliberação constante do Acórdão 3079/2018–Plenário (TC 020.590/2004-5), 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, 41, da Lei 

8.443, de 16 de julho de 1992, c/c arts. 1º, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", 169, 

inciso III, todos do Regimento Interno, em: proceder à revisão de ofício do 

Acórdão 3.311/2010-TCU-Plenário, para tornar insubsistente o subitem 9.5, 

somente em relação a Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura (CPF 

***.517.223-**), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do 

referido acórdão; edar publicidade ao presente acórdão. Processo TC-

020.592/2004-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). Responsável: Identidade 

preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). Órgão/Entidade: Prefeitura 

Municipal de Pirapemas – MA. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman 

Cavalcanti. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de 

Oliveira. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Maranhão (Sec-

MA). Representação legal: Marina Lopes Roque Godinho (15.451/OAB-MA) e 

outros, representando Eliseu Barroso de Carvalho Moura; Melissa Lima Barroso 

Moura, representando Carmina Carmen Lima Barroso Moura; Marco Antonio 

Ferreira da Silveira Junior (7653/OAB-MA) e outros, representando Cedron 
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Construcao e Comercio Ltda - Me; Jose Norberto Lopes Campelo (2.594/OAB-

PI), representando Eliseu Jose Lopes Barroso, Raimundo Gomes da Rocha 

Neto, Hieron Barroso Maia e Eliseu Barroso de Carvalho Moura; Paulo 

Humberto Freire Castelo Branco (7488/OAB-MA) e outros, representando Joao 

da Silva Neto e Joao da Silva Neto; Thaynara Santos Fernandes (7795/OAB-PI) 

e outros, representando Wellington Manoel da Silva Moura e Wellington 

Manoel da Silva Moura. ACÓRDÃO Nº 380/2019 - TCU – Plenário. Os 

Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, 

quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1º, inciso 

XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 169, inciso II, 234 e 235, todos do Regimento 

Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia, ante o 

preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis, e arquivá-la, visto 

que as questões apresentadas já foram abordadas no TC-030.357/2018-7 ou 

referem-se a assuntos interna corporis da entidade, de acordo com os pareceres 

da Secex/RS emitidos nos autos (peças 12/14), adotando-se as demais 

providências sugeridas, conforme especificado adiante, e conferindo 

publicidade ao presente Acórdão. 
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ESSA É A PARTE MAIS IMPORTANTE DO RELATÓRIO  

 

 

No dia de ontem (19/2/2019), a imprensa brasileira passou a repercutir a 

seguinte notícia: "Chefe da transparência do DF é investigado por omitir 

suposto desvio de dinheiro para tomar posse no TCU. Segundo 

denúncia, Paulo Wanderson Martins 'escondeu' que era réu. Ele teria usado 

dados do cartão de crédito de clientes para comprar passagens e 

eletrodomésticos. Por Gabriel Luiz e Wellington Hanna, G1 DF e TV Globo. 

Responsável pela área de transparência do governo do Distrito Federal , o 

subcontrolador-geral Paulo Wanderson Martins é investigado pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) e pelo Ministério Público Federal porque teria 

omitido que era réu na Justiça por peculato – desvio de dinheiro – para 

conseguir tomar posse como auditor de carreira . Segundo a denúncia, Paulo 

Wanderson sonegou, em 2014, a informação de que tinha pendências judiciais, 

fato que pode colocar em xeque o cargo dele no TCU. Até a publicação desta 

reportagem, o caso continuava em análise interna na Corte de Contas (em 

http://www.cg.df.gov.br/quem-e-quem-2/
http://www.cg.df.gov.br/quem-e-quem-2/
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sigilo) e no MPF. Ao G1, o subcontrolador negou irregularidades (veja o que 

ele diz ao fim deste texto). Peculato. Paulo Wanderson foi acusado de fazer 

compras pessoais para ele e a mulher usando dados do cartão de crédito de 

clientes do Banco do Brasil. As aquisições foram feitas pela internet entre 

dezembro de 2008 e fevereiro de 2009 – época em que ele era funcionário do 

banco em Cáceres, interior de Mato Grosso. Em meio aos itens adquiridos 

estão passagens de avião, ingresso para evento, máquina de lavar, geladeira, 

televisão e aparelho de ar-condicionado. O episódio foi investigado pela Polícia 

Federal e virou uma denúncia formal do Ministério Público do estado. As 

investigações apontaram que ele fez três vítimas: um policial federal, uma 

servidora do Tribunal Regional do Trabalho e uma advogada. No total, o 

prejuízo financeiro chega a R$ 10.595. Uma dessas vítimas relatou ter deixado 

o cartão cair na agência por engano e que só depois do réveillon percebeu na 

fatura as compras feitas em nome dela. (..) Uma das vítimas falou com 

o G1 sob condição de anonimato. Ela disse ter ficado "decepcionada" por ter 

sido enganada por um funcionário do banco. "Era um cara de 18 anos que 

passou no concurso, mas acabou usando a inteligência para outro fim. Ele 

sabia o que estava fazendo: escolheu o cartão de três clientes com limites 
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altos", declarou. ‘Logo depois [...], ele passou em um concurso da Caixa 

Econômica em Goiânia e ainda conseguiu uma certidão negativa. Isso deixa a 

gente revoltado.’ Ocorre que a aludida cessão desse servidor fede al para a 

ocupação de cargo público junto ao DF pode resultar em inaceitável obstáculo à 

apuração do aludido ilícito no âmbito do TCU, já que a referida fraude deve ser 

necessariamente apurada por meio do devido processo administrativo 

disciplinar (PAD), sob pena de responsabilização da autoridade julgadora, nos 

termos dos arts. 132, I e IV, e 169, § 2o, entre outros, da Lei n.º 8.112, de 1990. 

Por conseguinte, ao destacar a premente necessidade de a Corregedoria do TCU 

promover a imediata instauração ou o pronto andamento do aludido PAD, 

sugiro que a ilustre Presidência do TCU adote as medidas cabíveis com o intuito 

de promover a imediata desconstituição do referido ato de cessão para o 

subsequente retorno do aludido servidor à secretaria do TCU com vistas a 

responder pelo possível ilícito administrativo-funcional cometido contra a 

administração do TCU. Essa, Senhor Presidente, é a comunicação que ora 

apresento para a pronta adoção das medidas legalmente cabíveis e para o devido 

registro na ata da presente Sessão do Plenário. TCU, Sala das Sessões, em 20 de 
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fevereiro de 2019. Ministro-substituto André Luís de Carvalho. ” (Jornalista 

Ronan Almeida de Araújo).  

 


