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GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara 

TC 007.957/2009-8 

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Entidade: Município de Ilhéus - BA 

Responsáveis: Jabes Sousa Ribeiro (036.789.465-34) e Valderico 

Luiz dos Reis (159.050.807-63). 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE (00.378.257/0001-81). 

Advogado constituído nos autos: não há. 

 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. 

NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO 

DE RECURSOS. CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. REVELIA. 

DÉBITO E MULTA. 

 

Relatório 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra os srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis, 

então prefeitos de Ilhéus/BA nas gestões 2001-2004 e 2005-2008, respectivamente, em decorrência da 

não aprovação da prestação de contas dos recursos transferidos àquele município, mediante o convênio 

840384/2003 (peça 2, p. 33-45) e aditivos (peça 2, p. 48; peça 3, p. 14-15, 31-32, 49-50; peça 7, p. 48-

50). 

2. O objeto do convênio constituiu-se na execução de ações do programa Fundo de 

Fortalecimento da Escola (Fundescola), em conformidade com o plano de trabalho aprovado (peça 1, 

p. 6-51; peça 2, p. 1-32), compreendendo a adequação física de prédios escolares, de modo a contribuir 

para o alcance de padrão construtivo específico de funcionamento. 

3. Transcrevo, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução da Secex-BA, inserta à peça 

38: 

“2. O valor pactuado foi de R$ 618.287,33 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e 

sete reais e trinta e três centavos), sendo R$ 612.000,00 à conta do concedente e R$ 6.287,33 de 

contrapartida municipal. 

3. Os recursos foram transferidos através da Ordem Bancária n° 2004OB840265 (v. peça 

4, p. 34), de 28/5/2004, no valor de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais), suportada pela 

Nota de Empenho nº 2003NE840612, de 12/12/2003 (peça 2, p. 40). 

Histórico  

4. O Convênio vigorou de 28/5/2004 (recebimento dos recursos) a 6/10/2005 (prazo final 

constante no 4º Termo Aditivo, à peça 7, p. 48-49).  

5. Expirada a vigência, o ex-Prefeito Jabes Sousa Ribeiro (Gestão 2001/2004), e o seu 

sucessor, Sr. Valderico Luiz dos Reis, foram notificados pelo FNDE para apresentar a prestação 

de contas do convênio ou devolver a totalidade dos recursos transferidos (peça 8, p. 6/8).  

6. A prestação de contas apresentada pelo Sr. Valderico Luiz dos Reis (peça 8, p. 12) não 

foi aprovada pelo concedente em razão da ausência da seguinte documentação (peça 4, p. 

26/27):  

7. 
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a) relatório de cumprimento do objeto devidamente assinado pelo convenente ou 

representante legal;  

b) cópia legível do comprovante de recolhimento do saldo do convênio; 

c) ordem de compras e serviços devidamente assinada pelo representante da unidade 

executora;  

d) relatório da execução física (Anexo FD – 25D) assinado por autoridade competente;  

e) demonstrativo de execução financeira (Receita e Despesa - Anexo FD – 26-A) 

assinado por autoridade competente;  

f) relação de pagamentos efetuados (Anexo – FD – 23 A) assinada por autoridade 

competente;  

g) relação de bens adquiridos ou produzidos (Anexo FD – 24 A) assinada por autoridade 

competente;  

h) planilha de verificação de menor preço devidamente assinada pelo representante da 

unidade executora.  

8. As providências adotadas pelo concedente junto aos responsáveis com o objetivo de 

sanar as lacunas identificadas na prestação de contas não lograram êxito, resultando na 

instauração da presente Tomada de Contas Especial.  

9. O Relatório de Auditoria nº 214074/2009 (peça 8, p. 41/43), os correspondentes 

Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (peça 8, p. 44/45), 

e o Pronunciamento Ministerial (peça 8, p. 46), manifestam-se pela irregularidade das presentes 

contas. 

Exame técnico 

10. O processo foi preliminarmente instruído com proposta de citação do ex-prefeito 

Jabes Sousa Ribeiro (peça 8, p. 48/50). 

11. Em despacho à peça 8, p. 51/53, o Ministro Relator determinou que fosse também 

citado o Sr. Valderico Luiz dos Reis, gestor que sucedeu o Sr. Jabes Sousa Ribeiro, com fulcro 

na Súmula nº 230 do TCU. 

12. Ante as razões expostas à peça 9, p. 12/13, o Sr. Valderico Luiz dos Reis foi citado 

por meio do Edital nº 201/2011-TCU/SECEX-BA, de 17/2/2011, publicado no D.O.U. de 

22/2/2011 (Seção 3, pág. 104).  

13. Considerando o insucesso na entrega dos Ofícios nºs 2287/2010-TCU/SECEX-BA, de 

13/12/2010, e 200/2011-TCU/SECEX-BA, de 17/02/2011 (peça 9, p. 42), o Sr. Jabes Sousa 

Ribeiro foi citado por intermédio do Edital nº 614/2011-TCU/SECEX-BA, de 4/4/2011, 

publicado no D.O.U. de 7/4/2011 (Seção 3, pág. 126).  

14. Na instrução constante na peça 9, p. 47/49, propugnamos por considerar revéis os 

responsáveis e julgar irregularidade as presentes contas, proposta esta acompanhada pelo 

escalão superior da Secex-BA.  

15. Acolhendo parecer formulado pela d. Procuradoria (peça 9, p. 52/54), o relator do 

feito, Exmo. Ministro-Substituto Weber de Oliveira, entendeu que o Sr. Valderico Luiz dos Reis 

não fora regularmente citado, por terem sido suprimidas fases anteriores à citação por edital, 

uma vez que a unidade técnica ‘valeu-se do fato de o responsável já ter sido citado por edital em 

outros processos no âmbito deste Tribunal, com estrita observância dos arts. 3º e 6º da 

Resolução TCU nº 170/2004, para, nestes autos, suprimir uma das modalidades de citação 

estipuladas pelo art. 3º, I, II e III, da referida resolução e proceder diretamente à citação por 

meio de edital publicado no Diário Oficial da União’ (peça 9, p. 55/58).  
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16. Os autos foram então restituídos a esta unidade técnica para que fosse providenciada a 

citação do Sr. Valderico Luiz dos Reis nos termos das normas regulamentares (peça 8, p. 

51/53).  

17. A primeira tentativa de citação não logrou êxito: o Ofício nº 394/2012-TCU/SECEX-

BA, de 6/3/2012 (peça 11), encaminhado ao endereço apurado nos registros da Receita Federal, 

retornou com a informação de destinatário desconhecido (peça 12).  

18. Na forma do disposto no art. 6º, II, ‘a’, da Resolução TCU nº 170/2004, o serviço de 

comunicações da Secex-BA empreendeu então consulta à Rede Infoseg da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (SENASP), localizando um automóvel licenciado em nome do Sr. 

Valderico Luiz dos Reis, cujo registro indicava o seguinte endereço: Rua Rei Alberto, nº 305, 

complemento 501, CEP 36.016-300 (peça 9, p. 67). Através do sistema de busca dos correios, 

apurou que o CEP 36.016-300 corresponde ao município de Juiz de Fora/MG (peça 13).  

19. Expediu-se então o Ofício nº 627/2012-TCU/SECEX-BA ao seguinte endereço: Rua 

Rei Alberto, nº 305, Apto. 501, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP 36.016-300 (peça 14).  

20. Embora tenha retornado assinado por pessoa diversa do responsável, o correspondente 

Avio de Recebimento (peça 15) comprova que o ofício citatório foi recebido no endereço acima 

indicado.  

21. Transcorrido o prazo regimental fixado, o responsável não apresentou alegações de 

defesa quanto às irregularidades verificadas nem efetuou o recolhimento do débito, implicando, 

para todos os feitos, em revelia e no prosseguimento do feito, nos termos do art. 12, inciso IV, § 

3º, da Lei nº 8.443/1992.  

22. Os autos foram então novamente instruídos na forma da peça 16. Entendeu-se que a 

citação do Sr. Valderico Luiz dos Reis foi válida, porquanto realizada conforme o disposto no 

art. 179, inciso II, do RITCU, tendo o ofício citatório sido encaminhado ao endereço apurado 

com base no previsto no art. 6º, II, ‘a’, da Resolução TCU nº 170/2004.  

23. Sob tal entendimento, e considerando que regularmente citados os responsáveis não 

ofereceram alegações de defesa nem comprovaram o recolhimento do débito apurado, postulou-

se assim pela remessa dos autos à D. Procuradoria, com posterior encaminhamento ao Gabinete 

do Exmo. Ministro-Substituto Weber de Oliveira, propondo considerar revéis os responsáveis, 

julgar irregulares as respectivas contas, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa (peça 

16).  

24. A d. Procuradoria, em parecer constante na peça 19, entendeu não terem sido 

intentados todos os meios disponíveis para a localização do responsável, ‘não se podendo 

reputar como válida a entrega do ofício em endereço relativo a um automóvel em nome do 

Senhor Valderico Luiz dos Reis, cujo recebimento se deu por pessoa a ele estranha e sem 

vínculo de parentesco aparente, sobretudo havendo no Sistema CPF informação profissional 

atualizada sobre o responsável, a qual possibilita encontrá-lo, ou ao menos esgotar os meios 

para tanto’.  

25. A representante do MP/TCU salientou constar no Sistema CPF a informação de que 

‘o Sr. Valderico Luiz dos Reis é atualmente Sócio-Administrador da Via Verde Transporte 

Ltda. (a partir de 15/03/2011), empresa essa com sede em Rio Branco/AC, informação essa 

corroborada por pesquisa efetuada na internet com o nome do responsável, não tendo sido 

encaminhado nenhum ofício para o referido endereço profissional’.  

26. Asseverou ainda que ‘o ofício encaminhado ao endereço do automóvel registrado no 

nome do Senhor Valderico Luiz dos Reis não é suficiente para comprovar o cumprimento do 

art. 179, inciso II, do RI/TCU, e a fim de evitar vícios de nulidade futuros, mais prudente se 

afigura renovar a citação do responsável, dirigindo-a ao endereço profissional junto à empresa 

Via Verde Transporte Ltda., de preferência mediante AR/MP, e, no caso de insucesso dessa 

medida, ultimando-se a citação por edital (art. 179, III, do RI/TCU)’.  
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27. Acolhendo a proposta do MP/TCU, o Ministro-Relator determinou à Secex-BA que 

procedesse a nova citação do Sr. Valderico Luiz dos Reis, mediante AR/MP, dirigida ao 

endereço profissional do responsável (peça 20): Rua Aeroporto Presidente Médice 460, 

Triângulo, Rio Branco/AC, CEP: 69901-365.  

28. Cumprindo o determinado, a unidade técnica expediu o Ofício nº 1831/2012-

TCU/SECEX-BA (peça 21).  

29. Ante a devolução da peça citatória (peça 22), o titular da unidade determinou ao 

Serviço de Administração (SA) da Secex-BA o levantamento de novo endereço e a citação do 

responsável (peças 24 e 26).  

30. A partir de pesquisa realizada na internet o SA apurou a existência de uma página em 

nome da firma ‘Via Verde Transporte’, na qual consta o seguinte endereço em Salvador/BA 

(peça 25): Av. Cardeal Avelar Brandão Villela 2367, Pirajá, Granjas Rurais Presidente Vargas, 

Salvador/BA, CEP: 41110-000.  

31. Expediu-se então o Ofício nº 2217/2012-TCU/SECEX-BA ao referido endereço (peça 

27). Observe-se que o AR não foi expedido na modalidade ‘Mãos Próprias’, contrariamente ao 

determinado pelo relator (peça 20), retornando com assinatura diversa do responsável (peça 28).  

32. Ante o quadro de incerteza quanto à validade da citação realizamos pesquisa ao 

Sistema CNPJ, com vistas a certificarmo-nos se a empresa a qual foi direcionado o Ofício nº 

2217/2012- TCU/SECEX-BA possui entre seus sócios o responsável, Sr. Valderico Luiz dos 

Reis.  

33. A pesquisa revelou a existência das seguintes empresas sob a denominação de ‘VIA 

VERDE TRANSPORTE’:  

Nome CNPJ Matriz Sócios 

TRANS VIA VERDE 

TRANSPORTES 

RODOVIARIOS 

LTDA  

07.298.131/0001-46  Curitiba/PR  João Maria Lemos  

Eloi Prado  

Givanildo Lemos  

Michele Caroline Prado Rudek  

Eliseu Prado  

Edson Luiz Rudek Junior  

VIA VERDE 

TRANSPORTE 

EIRELI  

00.441.374/0001-42  Rio 

Branco/AC  

Larissa Ribeiro Assereuy  

Gabriela Center Ltda  

Luiz Arthur Pacifico de Moraes  

Mauro Rodrigues dos Santos  

Valderico Luiz dos Reis Junior  

Valderico Luiz dos Reis  

Daniele Macedo da Silva  

Raimundo Rodrigues da Silva  

Andreia Pacifico de Moraes 

Araujo  

VIA VERDE 

TRANSPORTES 

COLETIVOS LTDA  

09.122.002/0001-28  Manaus/AM  Julio Cesar de Assis Saldanha  

Paulo Eduardo de Oliveira  

VIA VERDE 

TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA  

00.607.260/0001-20  Aracaju/SE Eliana Franco Pereira  

Ariberto Pereira da Silva  
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34. Constatou-se então que dentre as empresas registradas no CNPJ sob a denominação 

‘VIA VERDE TRANSPORTE’, o Sr. Valderico Luiz dos Reis é sócio somente da ‘VIA 

VERDE TRANSPORTE EIRELI’ (CNPJ nº 00.441.374/0001-42, peça 30), com sede em Rio 

Branco/AC, para onde foi encaminhado o Ofício nº 1831/2012-TCU/SECEX-BA (peça 21).  

35. A empresa para a qual foi encaminhado o Ofício nº 2217/2012-TCU/SECEX-BA 

(peças 25 e 27) é a denominada ‘VIA VERDE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA’ (CNPJ 

nº 00.607.260/0001-20, peça 31), sediada em Aracaju/BA, em cujo quadro societário não figura 

o responsável.  

36. O fato pode ser comprovado confrontando-se o endereço da matriz da empresa no 

registro do CNPJ (peça 31) com o constante no seu sítio na internet (peça 32). Desse mesmo 

sítio foi extraído o endereço da filial em Salvador/BA (peça 25) para onde o Ofício nº 

2217/2012-TCU/SECEX-BA (peça 27) foi equivocadamente encaminhado.  

37. Assim, considerando o insucesso da tentativa de citar o Sr. Valderico Luiz dos Reis 

em seu endereço profissional (peças 21 e 22), propusemos na instrução anterior (peça 33) a 

remessa dos autos ao Exmo. Ministro-Substituto Weber de Oliveira, propondo a citação do Sr. 

Valderico Luiz dos Reis por meio de edital a ser publicado no D.O.U., com fulcro no art. 179, 

III, do RI/TCU, e na forma sugerida pela d. Procuradoria na peça 19.  

38. Acolhida a proposta (peças 34 e 35), a citação materializou-se com a publicação do 

Edital nº 0003-TCU na página 126 da seção 3 do D.O.U. de 9/4/2013 (peça 37).  

Conclusão  

39. Esgotadas as medidas com vistas à localização dos responsáveis, e realizadas as 

citações por edital, os responsáveis não ofereceram alegações de defesa nem comprovaram o 

recolhimento do débito apurado, permanecendo silentes, podendo ser considerados revéis, 

dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, IV, § 3º, da Lei nº 8.443/1992.  

40. O Sr. Valderico Luiz dos Reis, na condição de prefeito sucessor, não comprovou 

haver adotado as medidas legais necessárias ao resguardo do patrimônio público, a exemplo da 

propositura de ação civil pública contra o seu antecessor, com vistas à devolução à União dos 

recursos repassados ao município, devendo ser considerado corresponsável, nos termos da 

Súmula nº 230 do TCU.  

41. As lacunas presentes nos elementos apresentados pelo Sr. Valderico Luiz dos Reis a 

título de prestação de contas do convênio em tela não permitem aferir a boa e regular aplicação 

dos recursos transferidos pela União ao Município de Ilhéus/BA.  

42. Portanto, a conduta dos agentes envolvidos dá ensejo à irregularidade das contas, à 

imputação de débito e à aplicação de multa.  

Proposta de encaminhamento  

43. Ante todo o exposto, manifestamo-nos pela remessa dos presentes autos à D. 

Procuradoria, com posterior encaminhamento ao Gabinete do Exmo. Ministro-Substituto Weber 

de Oliveira, propondo:  

I - considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Jabes Sousa Ribeiro (CPF 

036.789.465- 34) e Valderico Luiz dos Reis (CPF 159.050.807-63), dando-se prosseguimento 

ao processo, com fundamento no art.12, § 3º, da Lei nº 8.443/1992;  

II - julgar irregulares as contas dos Srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis, 

com base nos arts. 1º, I, 16, III, ‘b’ e ‘d’, e 19, caput, da Lei nº 8.443/1992, condenando-os, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais), 

atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 28/5/2004, até a 

do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 

comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da 

dívida aos cofres do FNDE, na forma da legislação em vigor;  
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III - aplicar aos Srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis, individualmente, a 

multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/1992, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, ‘a’, do Regimento Interno), o 

recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data 

do Acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor;  

IV - autorizar o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

consecutivas, se assim for solicitado, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443/1992 c/c art. 217 do 

RI/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da 

notificação, e o das demais a cada trinta dias;  

V - autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei nº 8.443/1992, a cobrança 

judicial das dívidas;  

VI - remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em 

cumprimento ao disposto no art. 16, §3º, da Lei nº 8.443/1992.  

44. À consideração superior.” 

4. O Ministério Público junto ao TCU, representado pela subprocuradora-geral Cristina 

Machado da Costa e Silva, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 41). 

É o relatório. 

 

Proposta de Deliberação 

A tomada de contas especial em exame foi instaurada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra os srs. Jabes Sousa Ribeiro (ex-prefeito, gestão 2001-

2004) e Valderico Luiz dos Reis (ex-prefeito, gestão 2005-2008), em decorrência da não aprovação da 

prestação de contas dos recursos transferidos à prefeitura de Ilhéus/BA, mediante o convênio 

840384/2003 (peça 2, p. 33-45). 

2. O objeto do convênio constituiu-se na execução de ações do programa Fundo de 

Fortalecimento da Escola (Fundescola), e a sua vigência foi de 28/5/2004 a 6/10/2005, conforme 

termos aditivos à peça 3, p. 14-15, 31-32, 49-50 e peça 7, p. 48-50. Referida vigência abrangeu parte 

do período de gestão de ambos os responsáveis à frente da prefeitura de Ilhéus/BA. Para a consecução 

do objeto, foram transferidos ao município R$ 612.000,00, conforme ordem bancária 2004OB840265, 

de 28/5/2004 (peça 4, p. 34). 

3. A prestação de contas do convênio não foi apresentada tempestivamente, o que levou o 

FNDE a diligenciar os responsáveis, conforme peça 4, p. 20 e 23. O sr. Valderico Luiz dos Reis 

apresentou a prestação de contas do ajuste (peça 8, p. 12-38), que não foi aprovada pelo concedente 

diante da ausência de vasta documentação comprobatória (peça 4, p. 35-36). 

4. Instaurada a tomada de contas especial (peça 4, p. 39 e 42), o FNDE notificou os 

responsáveis, os quais não se manifestaram acerca das irregularidades na prestação de contas do ajuste 

(peça 8, p. 40). 

5. A TCE foi encaminhada à Secretaria Federal de Controle Interno, que emitiu relatório de 

auditoria acerca das providências adotadas pelo FNDE frente o convênio 840384/2003 (peça 8, p. 41-

42). O certificado de auditoria, o parecer do dirigente do órgão de controle interno (peça 8, p. 44-45) e o 

pronunciamento ministerial (peça 8, p. 46) manifestam-se pela irregularidade das contas. 

6. No âmbito deste Tribunal, após diversas tentativas sem sucesso (peça 9, p. 42), o sr. Jabes 

Sousa Ribeiro foi citado por edital em razão da “não comprovação da boa e regular aplicação dos 
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recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o município de 

Ilhéus/BA, por meio do Convênio 840384/2003” (peça 9, p. 46).  

7. Por sua vez, o sr. Valderico Luiz dos Reis também foi citado por edital (peça 37), diante do 

insucesso nas tentativas de notificá-lo mediante carta registrada (peças 12 e 22). O responsável foi 

citado em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, dada a constatação das 

irregularidades apresentadas a seguir, devendo apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres 

do FNDES a quantia de R$ 975.711,60, atualizada até 27/2/2013 (peça 37):  

a) relatório de cumprimento do objeto devidamente assinado pelo convenente ou 

representante legal;  

b) cópia legível do comprovante de recolhimento do saldo do convênio; 

c) ordem de compras e serviços devidamente assinada pelo representante da unidade 

executora;  

d) relatório da execução física assinado por autoridade competente;  

e) demonstrativo de execução financeira assinado por autoridade competente;  

f) relação de pagamentos efetuados assinada por autoridade competente;  

g) relação de bens adquiridos ou produzidos assinada por autoridade competente; e 

h) planilha de verificação de menor preço devidamente assinada pelo representante da 

unidade executora; 

8. Transcorrido o prazo regimental, os srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis não 

apresentaram alegações de defesa. A unidade técnica, diante disso, considerou revéis os responsáveis, 

com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e propõe que suas contas sejam julgadas 

irregulares e que o Tribunal condene-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 612.000,00, 

atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 28/5/2004, aplicando-

lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (peça 38). 

9. O Ministério Público junto ao TCU, representado pela subprocuradora-geral Cristina 

Machado da Costa e Silva, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela unidade 

técnica (peça 41). 

10. Tendo em vista que cabe ao gestor demonstrar a correta aplicação dos recursos públicos e 

que, no âmbito desta tomada de contas especial, os srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis 

não carrearam aos autos documentos que comprovem o bom e regular emprego dos recursos federais 

na execução do convênio sob suas gestões, manifesto-me, com os devidos ajustes no fundamento para 

condenação dos responsáveis, de acordo com a proposta alvitrada pela unidade técnica, à qual anuiu o 

MP/TCU. 

Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que submeto à apreciação 

deste Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 23 de julho de 

2013. 

WEDER DE OLIVEIRA 
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Relator 

 

 

ACÓRDÃO Nº 4924/2013 – TCU – 1ª Câmara 

 

1. Processo nº TC 007.957/2009-8.  

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

3. Interessado/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (00.378.257/0001-81) 

3.2. Responsáveis: Jabes Sousa Ribeiro (036.789.465-34) e Valderico Luiz dos Reis (159.050.807-63). 

4. Entidade: Município de Ilhéus/BA. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia (Secex-BA). 

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

9. Acórdão: 

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

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, contra os srs. Jabes 

Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis, ex-prefeitos do município de Ilhéus/BA nas gestões 2001-

2004 e 2005-2008, respectivamente, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos do convênio 840384/2003. 

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

Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz 

dos Reis, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art.12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.2. julgar irregulares as contas dos srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis, 

com fundamento nos arts. 1º, III e 16, III, ‘c’, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, III, da 

mesma Lei e com o art. 209, III e § 5º, do RI/TCU, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da 

quantia de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno), o 

recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 

atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 28/5/2004, até a data 

do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

9.3. aplicar aos srs. Jabes Sousa Ribeiro e Valderico Luiz dos Reis, individualmente, a 

multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, 

III, ‘a’, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do 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; 
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9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 

das dívidas; e 

9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia. 

 

10. Ata n° 25/2013 – 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 23/7/2013 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-4924-25/13-1. 
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13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministro presente: José Múcio Monteiro (na Presidência). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

 

 

(Assinado Eletronicamente) 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

(Assinado Eletronicamente) 

WEDER DE OLIVEIRA 

na Presidência Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 

(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Subprocurador-Geral 

 

 

 


