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ACÓRDÃO Nº 2255/2016 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 011.591/2016-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: Relatório de Auditoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Gilton Saback Maltez (116.995.821-49); Antonio Carlos Paiva Futuro
(509.440.457-15); Ivani dos Santos (153.165.721-49); Lucia Helena de Godoy (184.315.181-20); Luiz
Antonio Alves de Azevedo (748.362.268-72); Álvaro Henrique Baggio (404.791.530-00); Norberto
Temoteo de Queiroz (291.131.805-68); Valdomiro Luís de Sousa (163.328.061-68); Gabriel Cadeño
Vernaza (729.498.211-20); Renata Cristina Santos Câmara (033.104.996-18); Anaide Vilasboas de
Andrade (407.951.877-34).
4. Órgão/Entidade: Presidência da República (vinculador).
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Relatório de Auditoria realizada
na Presidência da República, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional, objeto do
Requerimento nº 137/2016, aprovado pelo Senado Federal, com vistas à realização de auditoria
patrimonial nos Palácios do Planalto e da Alvorada,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no artigo 250, incisos II, III, IV, do
Regimento Interno do TCU, em:
9.1. com base no art. 276 do Regimento Interno do TCU, com vistas a resguardar o
patrimônio público, adotar medida cautelar no sentido de que as pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado, detentoras de acervos presidenciais privados, abstenham-se de vendê-los ou doá-los, até que
esta Corte de Contas manifeste-se quanto ao resultado das providências determinadas no subitem 9.2
deste acórdão;
9.2. determinar à Secretaria de Administração da Presidência da República e ao Gabinete
Pessoal do Presidente da República que:
9.2.1 incorporem, com fulcro no art. 3º, parágrafo único, inciso II, do Decreto 4.344/2002,
ao patrimônio da União todos os documentos bibliográficos e museológicos recebidos pelos
presidentes da República, nas denominadas cerimônias de troca de presentes, bem assim todos os
presentes recebidos, nas audiências com chefes de Estado e de Governo, por ocasião das visitas
oficiais ou viagens de estado ao exterior, ou das visitas oficiais ou viagens de estado de chefes de
Estado e de Governo estrangeiros ao Brasil, excluídos apenas os itens de natureza personalíssima ou de
consumo direto pelo Presidente da República;
9.2.2 no prazo de 120 dias, identifiquem todos os atuais mantenedores e os mantenedores
que já deixaram a função, bem como a respectiva localização, entre os 568 bens recebidos pelo exPresidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluídos no Sistema de Gestão de Acervos Privados da
Presidência da República-Infoap (doc. 47), bem como adotem as providências necessárias à
incorporação ao acervo público daqueles cujas características atendem ao disposto no art. 3º, parágrafo
único, inciso II, do Decreto 4.344/2002, consoante o entendimento consignado no subitem 9.2.1;
9.2.3. no prazo de 120 dias, adotem todas as providências necessárias à imediata
incorporação ao acervo público dos bens constantes da relação de 144 bens recebidos pela Presidente
afastada Dilma Vanna Rousseff, incluídos no Sistema de Gestão de Acervos Privados da Presidência
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da República-Infoap (doc. 59), que atendem ao disposto no art. 3º, parágrafo único, inciso II, do
Decreto 4.344/2002, consoante o entendimento consignado no subitem 9.2.1;
9.2.4. no prazo de 120 dias, identifiquem os atuais mantenedores e a respectiva localização,
entre os demais bens inseridos no Sistema de Gestão de Acervos Privados da Presidência da
República-Infoap, após a publicação do Decreto 4.344/2002, bem como adotem todas as providências
necessárias à incorporação ao acervo público daqueles cujas características atendem ao disposto no art.
3º, parágrafo único, inciso II, do Decreto 4.344/2002, consoante o entendimento consignado no
subitem 9.2.1;
9.2.5. adotem as medidas necessárias ao cumprimento da medida cautelar exarada no
subitem 9.1 deste acórdão, dando ciência da referida decisão aos mantenedores dos bens inseridos no
Sistema de Gestão de Acervos Privados da Presidência da República-Infoap;
9.3. determinar ao DDH/PR que institua, imediatamente, o uso do formulário padrão,
previsto no art. 9º do Decreto 4.344/2002, para recebimento dos documentos de viagens, encontros e
audiências do presidente da República, com vistas ao registro e inventário geral dos acervos públicos e
documentais privados dos presidentes da República;
9.4. determinar ao Gabinete Pessoal da Presidência da República, à Ajudância-de-Ordem,
ao Cerimonial da Presidência da República e ao Cerimonial do MRE que imediatamente passem a
utilizar o formulário a ser instituído em cumprimento ao art. 9º do Decreto 4.344/2002, por ocasião do
envio dos “presentes” recebidos pelos presidentes da República ao DDH/PR;
9.5. recomendar à Casa Civil que promova estudos para aperfeiçoar a legislação que
regulamenta os acervos documentais privados dos presidentes da República, para deixar assente os
motivos e as excepcionais ocasiões em que os documentos bibliográficos e museológicos, recebidos
pelo Presidente da República, no exercício dessa função devem ser de sua propriedade, permanecendo
todos os demais presentes – incluídas as obras de arte e os objetos tridimensionais – como bens
públicos, sob a guarda da presidência da República;
9.6. determinar as audiências dos ex-Secretários de Administração da Presidência da
República, Noberto Temoteo de Queiroz e Valdomiro Luís de Souza, para que, em relação aos
processos relacionados no relatório de auditoria, transcrito no relatório, apresentem razões de
justificativas acerca das seguintes ocorrências
9.6.1. não terem designado comissão de sindicância ou termo circunstanciado
administrativo para a apuração dos fatos e responsabilidades pelos diversos extravios dos bens nas
unidades da Presidência da República;
9.6.2. não terem identificado os responsáveis pelos danos causados, ante a comunicação
sobre a existência de bens extraviados;
9.6.3. não terem assegurado a apuração tempestiva dos fatos e responsabilidades que
deram causa aos extravios; contrariando os itens 8.12 da Norma Administrativa 18/98 e 10.2.1 da IN Sedap 205/88 c/c art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92 e os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF/88)
e da razoável duração do processo (art. 5,º LXXVIII, da CF/88);
9.7. determinar a audiência dos membros da Comissão Permanente de Cessão e Alienação
de bens Móveis da AS/PR, designada pela Portaria-PR 27, de 12/3/2012 Gabriel Cadeño Vernaza,
Renata Cristina Santos Câmara e Anaide Vilasboas de Andrade, para que, no prazo de quinze dias,
apresentem razões de justificativas por terem classificado 1.029 bens não localizados no âmbito do
Processo 00140.000057/2010-94, decorrentes da reversão de bens à Presidência da República em razão
do fim da permissão de uso pela Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), como
“irrecuperáveis”, determinando seu desfazimento por “abandono”, em vez de comunicar o
desaparecimento para fins de apuração de responsabilidades, conforme estabelecido pelos arts. 3º,
parágrafo único, c/c. 16, caput, do Decreto 99.658/90, itens 6.5, alínea “a”, c/c 6.5.1 da IN -Sedap
205/88, e itens 9.2 c/c 11.1, inc. IV, da Norma Administrativa-SA/PR 18/98;
9.8. autorizar a SecexAdministração a adotar todas as medidas necessárias ao saneamento
dos autos;
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9.9. considerar atendida, nos termos do art. 17, inciso II da Resolução 215/2008, a
Solicitação do Congresso Nacional, objeto do Requerimento 137/2016, aprovado pelo Senado Federal;
9.10. retirar a chancela de sigilo aposta aos documentos 46, 47, 59, 60, 62 e 65 dos
presentes autos;
9.11. deferir, com base no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993, o pedido de
cópia de inteiro teor destes autos, formulado pela Procuradoria da República no Paraná/Força Tarefa
Lava Jato, por intermédio do Ofício 1484/2016-PRPR, nos autos do TC 024.330/2016-7;
9.12. deferir, nos termos do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, a solicitação de cópia
integral dos autos, formulada pela Superintendência da Polícia Federal no Estado do Paraná;
9.13. encaminhar cópia do acórdão, e do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministro
das Relações Exteriores, ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, ao SecretárioGeral de Administração da Presidência da República, ao Chefe de Gabinete Pessoal do Presidente da
República e ao Chefe do Cerimonial da Presidência da República.
10. Ata n° 34/2016 – Plenário.
11. Data da Sessão: 31/8/2016 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2255-34/16-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

RAIMUNDO CARREIRO
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator
Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral
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