TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 010.915/2015-0

ACÓRDÃO Nº 494/2017 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 010.915/2015-0 (Processos conexos: TC 012.890/2013-8; TC 032.632/2013-4; TC
015.8989/2014-8 e TC 007.973/2015-2).
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Monitoramento.
3. Interessado/Responsáveis
3.1. Interessado: Tribunal de Contas da União.
3.2. Responsáveis: George Hilton dos Santos Cecílio (491.069.025-53); Leonardo Carneiro Monteiro
Picciani (084.360.667-31); Marcelo Pedroso (097.825.858-40); Ricardo Leyser Gonçalves
(154.077.518-60).
4. Entidades: Autoridade Pública Olímpica e Ministério do Esporte (vinculador).
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ).
8. Representação legal: João Paulo Gonçalves da Silva (OAB/DF 19.442) e Fábio Franklin Amaral
(OAB/DF 51.324), representando o Sr. Ricardo Leyser Goncalves, peça 108; Dara de Souza e Silva
(CPF 663.557.707-63), representando Autoridade Pública Olímpica, peça 72.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autorizado pelo Acórdão nº
2.758/2014-TCU-Plenário com o objetivo de verificar o cumprimento das deliberações contidas nos
subitens 9.1 e 9.2 desta mesma decisão e, devido à correlação do tema, também examinar o
atendimento do subitem 9.7.2 do Acórdão nº 2.596/2013-TCU-Plenário, deliberações estas que se
referem a riscos relacionados ao legado dos Jogos Olímpicos e seu plano de uso, especialmente, no que
se refere às arenas esportivas construídas e/ou reformadas com recursos públicos federais, nesta fase
analisando-se as justificativas apresentadas por dirigentes do Ministério do Esporte pela não
apresentação do Plano de Legado,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar não cumprida a determinação constante do item 9.1 e em implementação as
recomendações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1.527/2016-TCU-Plenário;
9.2. não acatar a resposta à oitiva do ex-Ministro do Esporte, Sr. George Hilton dos Santos
Cecílio, CPF 491.069.025-53, e rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ricardo Leyser
Gonçalves, CPF 154.077.518-60, ex-Secretário Executivo do Ministério do Esporte;
9.3. aplicar aos Srs. George Hilton dos Santos Cecílio, CPF 491.069.025-53, e Ricardo
Leyser Gonçalves, CPF 154.077.518-60, individualmente, a multa prevista no caput do art. 58, inciso
IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII e §3º, do RI/TCU, no valor de R$ 29.134,53 (vinte e
nove mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), por não atendimento, no prazo
fixado, à decisão deste Tribunal, exarada no item 9.1 do Acórdão 2.758/2014-TCU-Plenário, fixandolhes o prazo de quinze dias a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art.
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga
após o vencimento, na forma da legislação em vigor, por não atendimento no prazo fixado, e sem
causa justificada;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança
judicial da dívida, caso não atendida a notificação;
9.5. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, no prazo máximo de trinta dias
desta deliberação, com o objetivo de ser assinado um Termo de Ajustamento de Gestão, realize uma
audiência pública com todas as entidades e entes que devem estar envolvidos na busca de uma solução
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efetiva para o futuro dos complexos esportivos da Barra e de Deodoro, entre os quais: Casa Civil da
Presidência da República; Ministérios da Fazenda; do Planejamento; do Esporte; da Defesa e da
Educação; Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados; Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal; Comitês Olímpicos e Paraolímpicos do Brasil; prefeitura do Rio de Janeiro; e
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM/RJ); Ministério Público junto ao TCU; entre
outros;
9.6. determinar ao Ministério do Esporte, à Casa Civil da Presidência da República e à
prefeitura do município do Rio de Janeiro para que apresentem em conjunto, no prazo de 15 dias, a
esta Corte de Contas e à sociedade brasileira, um plano de contingência, informando as providências
que serão adotadas em relação a todas as arenas esportivas dos complexos da Barra e de Deodoro até
que seja aprovado e colocado em funcionamento um Plano de Legado efetivo para a utilização de
longo prazo de todas essas estruturas esportivas;
9.7. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, em um novo processo
específico, realize monitoramento do efetivo cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1.527/2016TCU-Plenário;
9.8. dar ciência ao Ministério do Esporte e à prefeitura do Rio de Janeiro a respeito da
possibilidade de ressarcimento ao erário pelos atuais gestores, bem como dos anteriores, caso se
efetive o dano ao erário em decorrência do desuso dessas arenas esportivas ou da falta de
aproveitamento desses equipamentos ou mesmo a não utilização das partes desmontáveis das arenas
que tinham previsão de desmonte.;
9.9. encaminhar cópias deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam à Casa Civil da Presidência da República; aos Ministérios da Fazenda; do Planejamento;
do Esporte; da Defesa e da Educação; à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados; à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; aos Comitês Olímpicos e Paraolímpicos do Brasil;
à prefeitura do Rio de Janeiro; ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM/RJ); e ao
governo do estado do Rio de Janeiro.
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10. Ata n° 9/2017 – Plenário.
11. Data da Sessão: 22/3/2017 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0494-09/17-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto
Nardes (Relator), José Múcio Monteiro e Ana Arraes.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de
Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

RAIMUNDO CARREIRO
Presidente

AUGUSTO NARDES
Relator
Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral
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