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PROCESSO Nº 31.163/2018-e 

PARECER: 0441/2019–CF 
EMENTA: Auditoria realizada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 
CGDF. Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Exame da conformidade 
dos contratos de telefonia fixa, bem como das respectivas execuções. Processo nº 
911/2017-e: diversas irregularidades. Decisão nº 4.415/2018: audiência dos gestores 
referentes ao período albergado pela Auditoria e audiência dos gestores antecessores 
em autos apartados. Autuação do processo em tela. Juntada das razões de 
justificativas apresentadas pelos gestores indicados na matriz de responsabilização – 
peça 33, relativamente aos subitens 1, 4 e 7. Unidade Técnica, no mérito, pugna pela 
procedência, com extensão dos efeitos aos que não as apresentaram. MPC diverge. 
Chamamento do feito à ordem. Ausência de determinação da Corte para exame das 
razões de justificativas dos gestores citados na matriz de responsabilização em autos 
apartados. Traslado dos documentos juntados ao presente feito para o Processo nº 
911/2017-e. Comunicação de audiência aos gestores antecessores, na forma 
determinada pelo Plenário.  
 

 

 

Abordam os autos o exame das razões de justificativa apresentadas por gestores 
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em face da Decisão nº 4.415/2018, proferida 
no Processo nº 911/2017-e, que cuidou da Auditoria realizada pela CGDF, no âmbito da 
Secretaria de Saúde do DF, com o objetivo de examinar a conformidade dos contratos de 
telefonia fixa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, bem como 
avaliar a execução desses contratos quanto aos aspectos de eficácia, de eficiência e de 
economicidade. 

2. Naqueles autos, foram relatadas as seguintes: “morosidade no trâmite processual e 
desaparecimento de processo; ausência de estudo relativo à real necessidade da Secretaria de 
Saúde; realização de despesas sem cobertura contratual; prejuízos decorrentes da prestação de 
serviços de telefonia fixa; armazenamento inadequado de bens públicos; corte no fornecimento 
de serviços de telefonia fixa prestados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 
ausência de controle e fiscalização nos serviços de telefonia fixa; e prejuízo de R$ 20.423,96 
referentes aos telefones sem utilização, apenas no mês de julho de 2016 (e-DOC 170086A3-c, 
folha 29)”. 

3. A Corte, mediante Decisão nº 4415/2018, deliberou: 
O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I[...]  

III. determinar: a) considerando a indicação de responsabilidades consignada na Matriz 
de Responsabilização elaborada e encaminhada ao Tribunal pela Controladoria-Geral do 
Distrito Federal – CGDF (peça 33, p. 2/5), a audiência dos seguintes gestores para que 
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apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, razões de justificativa ante a possibilidade de 
serem sancionados na forma do art. 57, II e III, da Lei Complementar nº 1/1994:  

1) Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário de Estado de Saúde; Marúcia 
Valença Barbosa de Miranda e Marcelo Nóbrega de Miranda Lopes, Subsecretários de 
Administração Geral do órgão; e Ricardo Cardoso dos Santos, Diretor Executivo do 
Fundo de Saúde do Distrito Federal, em face da irregularidade constante do subitem 1 
(Realização de despesas sem cobertura contratual) do Relatório de Auditoria nº 4/2016– 
DIATI/COLES/SUBCI/CGDF;  

2) Marúcia Valença Barbosa de Miranda e Marcelo Nóbrega de Miranda Lopes, 
Subsecretários de Administração Geral da SES/DF, em razão da irregularidade anotada 
pela CGDF no subitem 4 (Prejuízos decorrentes da prestação de serviços de telefonia 
fixa) do Relatório de Auditoria nº 4/2016– DIATI/COLES/SUBCI/CGDF;  

3) Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário de Estado de Saúde; Marúcia 
Valença Barbosa de Miranda e Marcelo Nóbrega de Miranda Lopes, Subsecretários de 
Administração Geral do órgão, em face da irregularidade reportada pela CGDF no 
subitem 7 (Ausência de controle e fiscalização nos serviços de telefonia fixa) do Relatório 
de Auditoria nº 4/2016– DIATI/COLES/SUBCI/CGDF;  

b) a autuação apartada de processo objetivando a audiência dos gestores omissos 
antecessores, a teor da irregularidade anotada no item “III, a, 1”, supra, pelas mesmas 
razões de fato e de direito (subitem 1, Realização de despesas sem cobertura contratual, 
do Relatório de Auditoria nº 4/2016– DIATI/COLES/SUBCI/CGDF);  

[...] 

4. Nos termos da transcrita decisão, restou assim definidas as audiências: 

 Secretário de Estado de Saúde do DF, Sr. Humberto Lucena Pereira da 
Fonseca: Realização de despesas sem cobertura contratual e Ausência de controle 
e fiscalização nos serviços de telefonia fixa;  

 Subsecretários de Administração Geral da SES, Sra. Marúcia Valença 
Barbosa de Miranda e Sr. Marcelo Nóbrega de Miranda Lopes: Realização de 
despesas sem cobertura contratual, Prejuízos decorrentes da prestação de serviços 
de telefonia fixa e Ausência de controle e fiscalização nos serviços de telefonia 
fixa 

 Diretor Executivo do Fundo de Saúde do DF, Sr. Ricardo Cardoso dos 
Santos: Realização de despesas sem cobertura contratual 

 Autos apartados para audiência dos gestores omissos antecessores: não se 
vislumbrou a autuação de processo para esse fim. 

5. Sobre o item III.b, autuação apartada de processo objetivando a audiência dos 
gestores antecessores ao período examinado pela Auditoria, na visão Ministerial, a 
determinação da Corte carece de cumprimento. É que não se vislumbrou, após a Decisão 
nº 4415/2018, proferida no Processo nº 911/2017, que os gestores antecessores tenham 
sido comunicados da audiência determinada pela Corte, em autos apartados. 
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6. No presente feito foram comunicados a Sra. Marúcia Valença, peça 6, os Srs. 
Humberto Lucena, Marcello Nóbrega e Ricardo Cardoso, respectivamente, peças 5, 7 e 8. 
Naqueleoutro, não se verificou a comunicação dos gestores antecessores. Também, em 
pesquisa realizada no e-TCDF, não se vislumbrou a autuação de outro processo para 
examinar as razões de justificativas dos gestores antecessores. 

7. De destacar, ainda, que não existe determinação do TCDF para que as razões de 
justificativa apresentadas fossem examinadas em autos apartados, devendo, portanto, ser 
examinadas no feito original, Processo nº 911/2017-e. 

8. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, chamando o feito à ordem, opina 
por que o e. Tribunal determine o retorno dos autos à Unidade Técnica, para que sejam 
autorizadas a adoção das seguintes providências: 

I – trasladar as peças juntadas ao presente feito, a partir da peça 3, para o Processo 
nº 911/2017-e, com a finalidade de examinar as razões de justificativa 
apresentadas pelos Sr(a)s Humberto Lucena Pereira da Fonseca; Marúcia Valença 
Barbosa de Miranda; Marcello Nóbrega de Miranda Lopes; e Ricardo Cardoso dos 
Santos; e 
II – comunicar aos gestores antecessores acerca da audiência determinada pela 
Corte, na forma do item III.b da Decisão nº 4415/2018.  

 
É o Parecer. 

 
 

Brasília, 13 de julho de 2019. 
 
 

 
CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA 

Procuradora 
 


