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O Ministério Público de Contas interpõe o presente Agravo contra a deliberação proferida 
por meio de despacho da lavra de Vossa Excelência (peça 16 deste processo TC 034.097/2018-0) que 
indeferiu o pedido de medida cautelar efetuado no âmbito desta Representação do MP de Contas, em 
que se apontou a ocorrência de vícios no processo eleitoral da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo — CNC para escolha da Diretoria dessa entidade. 

Vossa Excelência, por meio do referido despacho, determinou o apensamento da 
Representação oferecida pelo MP de Contas ao processo de Representação oferecida pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal - Fecomércio/DF (TC 033.532/2018-
4), por tratarem do mesmo objeto. Esse último processo reunirá, portanto, os elementos de convicção 
e os argumentos deduzidos em ambas representações. 

Cumpre destacar que a cautelar requerida pelo MP de Contas visava suspender o processo 
eleitoral que estava em curso na CNC, em razão da existência de aparentes irregularidades nesse 
certame. A votação para escolha da Diretoria dessa entidade, que estava prevista para ocorrer no dia 
27 de setembro de 2018, foi efetivamente realizada. A chapa encabeçada por José Roberto Tadros 
sagrou-se vencedora nessas eleições, em que recebeu 24 do total de 28 votos. 
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Com o intuito de permitir a compreensão das possíveis ilicitudes cometidas no certame ora 
sob exame, convém reproduzir trecho da instrução da unidade técnica que contém a síntese das 
impugnações apontadas pela Fecomércio/DF: 

"3.1 	a) autotutela dos atos dos dirigentes da representada (peça 1, p. 6); 
3.1.1 	As impugnações aos atos praticados pelas Federações ou pela Diretoria são 
submetidas ao crivo do Conselho de Representantes (CR), ou seja, os atos são fiscalizados 
pelas mesmos personagens que os praticam; 
3.2 	b) registro de candidatos em desacordo com o manual eleitoral da entidade 
(peça 1, p. 7-8); 
3.2.1 	Em que pese o manual eleitoral vetar pessoas com contas desaprovadas ou 
condenadas por crime doloso, a chapa apoiada e incentivada pelo atual presidente possui 
membros nestas condições. 
3.3 	c) restrições ilegais para participar e concorrer aos cargos de administração ou 
representação sindical (peça 1, p. 8-9); 
3.3.1 	De acordo com o disposto no art. 20, alínea b, do estatuto da CNC, somente 
podem concorrer ao exercício de cargo eletivo, aquele que 'comprovar o exercício por 
prazo não inferior a 3 (três) anos, de cargo de administração ou representação sindical em 
qualquer entidade do Sicomércio'. 
33.2 	Dessa forma, aqueles que nunca exerceram um cargo eletivo na entidade, nunca 
poderão ocupar tais cargos. 
3.4 	d) violação ao interesse público e à transparência (peça 1, p. 9-10); 
3.4.1 	A confederação não tem dado devida publicidade ao processo eleitoral, a 
exemplo da ausência de intimação, para as federações que integram o siste a votante, 
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noticiando sobre o edital de convocação. 
3.5 	e) registro da candidatura do Sr. Lázaro Gonzaga, afastado do Fecomércio/MG 
por decisão judicial (peça 1, p.10-13); 
3.5.1 	O Sr. Lázaro Gonzaga lançou-se candidato de 3° vice-presidente da chapa 
'Unidos pela CNC', mesmo diante de restrições judiciais. 
3.5.2 	O Sr. Gonzaga, que exercia o cargo de Presidente da Fecomércio/Sesc/Senac 
de Minas Gerais desde 2010, foi afastado preventivamente da presidência, em 25/4/2018, 
pelo MM. Juiz da 3' Vara Criminal de Belo Horizonte, no processo 0024.14.222, em que 
o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denúncia, entre outros, o referido gestor 
pela prática de crime contra o Fecomércio/MG e o Senac/MG. 
3.5.3 	Além disso, em 15/6/2018, a Justiça Trabalhista afastou o Sr. Gonzaga da 
condução do processo eleitoral do Fecomércio/MG. 
3.5.4 	Mesmo com esses afastamentos e, em desacordo com o estatuto, o Presidente 
do CNC admitiu a candidatura do Sr. Lázaro. 
3.6 	f) registro de candidaturas de gestores com contas julgadas irregulares pelo 
TCU (peça 1, p. 13-16, 18-20); 
3.6.1 	O art. 20, inciso III, alínea c, do estatuto veda a candidatura de interessado para 
a Diretoria e Conselho Fiscal que tenha tido contas desaprovadas relativas ao exercício 
de cargo de administração. 
3.6.2 	O Sr. Luiz Gastão Bittencourt da Silva teve suas contas julgadas irregulares 
pelo TCU inúmeras vezes, quando ocupava a presidência do SesdCE, do Senac/CE e da 
Fecomércio/CE (TC's 020.360/2003-7, 020.461/2009-5 e 020.461/2009-5). 
3.6.3 	O Sr. Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante, gestor do Sesc/PI, teve suas 
contas julgadas irregulares no âmbito dos TC's 020.375/2006-4, 018.454/2008-9 e 
025.974/2010-6. 
3.6.3.1 Mesmo com as contas julgadas irregulares, o Sr. Luiz Gastão e o Sr. Francisco 
Valdeci são candidatos no âmbito do CNC. 
3.7 	g) registro de candidatos que faltaram com decoro (peça 1, p. 16-18, 20-25); 
3.7.1 	De acordo com o art. 22 do estatuto da CNC "ao membro da Diretoria, do CF 
e do CR que deixar de cumprir os deveres de seu cargo, violar dispositivo legal ou 
estatutário, faltar ao decoro ou praticar ato lesivo aos interesses da CNC, será aplicada a 
pena de suspensão por até 180 (cento e oitenta) dias" 
3.7.2 	O Sr. Luiz Gastão Bittencourt da Silva é sócio de empresas que administram 
presídios nos estados de Tocantins, Roraima e do Amazonas. 
3.7.2.1 Por seu turno, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública, 
decorrente do Inquérito Civil 1.13.000.000001/2017-5, em razão de supostas 
irregularidades constatadas nos mencionados presídios. 
3.7.3 	Além disso, de acordo com a representante, o Sr. Luiz Gastão, frequentemente, 
utiliza do seu cargo para se autopromover, em detrimento do interesse público e interesse 
da confederação, a exemplo da proposta que apresentou no sentido efetuar o pagamento 
de R$ 14.740.000,00 para revistas da Editora Três, visando a publicação de matérias sem 
pauta definida. 
3.7.4 	A alegação do Sr. Luiz Gastão para a proposição apresentada foi de que a 
publicação das matérias visava combater o desvio de verbas do Sistema S apresentado no 
PL 10.372/2018. Consta que a proposta foi negada em despacho (peça 11, p. 46). 
3.7.5 	A mencionada proposta foi apresentada em 25/7/2018, cinco dias antes da 
revista 'Isto é' atacar candidatos da chapa de oposição àquela que concorre o mencionado 
gestor. 
3.7.6 	O Sr. Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante, durante a sua gestão no Senac/PI, 
teria participação na fraude em procedimentos concorrenciais para a execução de obras e 
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aquisições durantes os anos de 2006 a 2010. 
3.7.7 	Já o Sr. José Roberto Tadros: 

durante a sua gestão no Sebrae-AM praticou o neopotismo e efetuou 
pagamentos sem a contraprestação de serviços, conforme representação julgada por esta 
Corte de Contas (TC 025.860/2014-3); 

durante a sua gestão no Sesc/AM: 
bl) dificultou o acompanhamento e fiscalização dos atos decorrentes do 

procedimentos licitatório Concorrência 12/001-CC, conforme pode se verificar na 
representação apreciada por esta Corte de Contas (TC 017.453/2012-7); 

efetuou o pagamento por serviços não contratados, bem como pagou preços 
acima do praticado no mercado (Representação TC 012.171/2016-6); 

assinou contrato de locação com a empresa Tropical Comércio de 
Derivados de Petróleo Ltda., empresa em que o Sr. Tadros consta como sócio 
administrador. Além disso, há suspeita de o Senac-AM ter alugado imóvel da empresa 
Daframa Administradora, da qual também é sócio gerente." 

II 

Vossa Excelência, por meio do despacho de peça 17 deste processo, ao avaliar a proposta 
de encaminhamento da unidade técnica, no sentido de que a representação da Fecomércio/DF não 
fosse conhecida, anotou o seguinte. 

"Não obstante a Secex-SP tenha proposto o não conhecimento do feito, considero que a 
questão referente à competência do Tribunal para atuar no caso não restou 
devidamente delineada porquanto a eleição para um cargo de gestão de recursos 
públicos encontra limites nos princípios que regem a atividade administrativa Por 
essa razão, nessa análise preliminar, não afasto a possibilidade de que essa questão venha 
a ser examinada pelo Plenário. 

Considerando ainda a gravidade das questões colocadas, reputo relevante instaurar o 
contraditório para que a entidade possa, no prazo improrrogável de cinco dias, 
contestar e apresentar informações relativas aos questionamentos apontados pela 
representante, em especial no que tange à aderência dos candidatos inscritos na eleição 
aos requisitos previstos na legislação competente." — grifaram-se os trechos em destaque. 

Ao se debruçar mais detidamente sobre o pedido de suspensão do andamento do referido 
processo eleitoral, efetuado por este representante do MP de Contas, Vossa Excelência deixou 
consignado o seguinte (peça 16 deste TC 034.097/2018-0): 

"18. 	O fato de serem graves as ilegalidades sustentadas na peça exordial, por si 
só, não avoca a competência deste Tribunal para o caso. 

Relembro que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 
789.874/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, explicitou entendimento no sentido 
de que a Constituição Federal de 1988 assegura autonomia administrativa às entidades do 
Sistema S, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalistico, pelo Tribunal de Contas, 
da aplicação dos recursos recebidos. Nessa concepção, nossa atuação estaria no campo da 
eficiência e da eficácia desses entes. 

Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nesse sentido têm levado nosso 
Colegiado Pleno a refletir acerca do que se deve entender como a forma de atuação do 
TCU sobre tais entidades, conforme, na verdade, já foi indicado nos Acórdãos 3.554/2014 
e 1.869/2015, ambos do Plenário. 	
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Portanto, há dúvida razoável se os atos de investidura nos cargos de comando 
da CNC, Sesc ou Senac, pessoas jurídicas de direito privado, podem ser considerados atos 
sujeitos ao controle desta Corte. Isso só será melhor definido após uma análise mais 
profunda sobre a matéria e submissão do entendimento ao Plenário. 

Até que sejam clareados na jurisprudência do TCU os limites de nossa atuação, 
não há como se reputar presente o fumus boni juris necessário à concessão da cautelar 
requerida, razão pela qual deve ser a medida indeferida. 

Evidentemente que a questão será tratada de maneira definitiva no exame de 
mérito do processo, no qual o Plenário poderá concluir de forma diversa. 

Por fim, anoto que não existe qualquer risco de perecimento do direito, uma vez 
que, se o Plenário decidir julgar procedente a representação, poderá, a qualquer momento, 
determinar a anulação do pleito e a realização de novo procedimento alijado dos vícios 
apontados. Assim, não vislumbrei motivo para que o pedido fosse incluído na pauta da 
sessão plenária de 26/9/2018, consoante pleiteado pela Fecomércio/DF à peça 23 do TC 
033.532/2018-4." — grifou-se o trecho em destaque. 

Ao final, conforme já salientado no início deste recurso, Vossa Excelência indeferiu o 
pedido de suspensão cautelar do processo eleitoral da CNC. Determinou, no entanto, a realização de 
oitiva da CNC "acerca dos possíveis vícios no pleito eleitoral em curso nessa entidade, apontados na 
peça protocolada pela &comércio/DP; no Memorial constante à peça I, p. 11-15, e na Representação 
do MP7CU constante à peça 1, p. 1-10, os quais podem ensejar a declaração de nulidade de tal 
procedimento". 

Determinou, também, a oitiva dos srs. Luiz Gasta° Bittencourt da Silva, Lázaro Luiz 
Gonzaga, Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante e José Roberto Tadros, por cada uma das respectivas 
imputações contidas na peça apresentada pela Fecomércio/DF, "tendo em vista a possibilidade de 
impugnação da candidatura de cada um desses agentes no procedimento eleitoral conduzido pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo". 

ifi 

O MP de Contas, inconformado com tal deliberação, requer seja ela reformada, em razão 
dos motivos deduzidos em seguida. 

Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora 

Veja-se, de inicio, que os presentes autos contêm elementos que sugerem a ocorrência de 
ilicitudes no referido processo eleitoral. Por isso, ao levar em conta a gravidade das questões tratadas 
nas representações do MP de Contas e da Fecormércio/DF, Vossa Excelência determinou a realização 
das oitivas acima destacadas "acerca dos possíveis vícios" naquele pleito eleitoral. Há, pois, 
indicativos de ilicitudes naquele processo eleitoral, reconhecidos nos referidos despachos. 

A questão a ser reavaliada, nesta oportunidade, consiste, portanto, na aventada 
incompetência do Tribunal para o exame do objeto das referidas representações. Quanto a esse aspecto, 
reiteram-se os argumentos deduzidos na peça inaugural da representação do MP de Contas, no sentido 
de que a matéria sob exame se insere no rol de competências conferidas ao TCU. 

Note-se, de início, que o presidente da CNC também preside os Conselhos Nacionais de 
Administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac). As eleições para a Diretoria da CNC, portanto, definirão os agentes que 
comandarão tais entidades. 

Não é demais destacar a pujança dos orçamentos anuais e do patrimônio de tais entes. 
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Notícia publicada no "site" da CNC, em 11/4/2018, explicitava previsão de R$ 4,59 bilhões e de R$ 
7,4 bilhões de receitas dos orçamentos do Senac e do Sesc, respectivamente. 
Ont_p://ent.ortbrinoticias/politica-e-governo/sesc-e-do-senac-tequestao-trawarentç).  O patrimônio 
da CNC superaria R$ 9 bilhões. 

Não há dúvida sobre a competência do TCU para avaliação da gestão dos recursos que 
integram o orçamento dessas entidades, tendo em vista que se trata de recursos públicos. A 
jurisprudência do Tribunal é pacífica nesse sentido. Por certo, a forma pela qual se dá a ocupação dos 
postos de direção dessas entidades merece a atenção do Tribunal. 

Consoante disposto na Lei 8.443/1992: 

"Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos 
da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei: 
1 - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
dano ao Erário; 
(...) 
Art. 5° A jurisdição do Tribunal abrange: 
1- qualquer pessoa fisica, órgão ou entidade a que se refere o inciso 1 do art. 1° desta 
Lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 
de natureza pecuniária; 
(.. )" — grifou-se. 

A regularidade da gestão dos recursos públicos destinados a essas entidades pressupõe a 
legitimidade da investidura em seus cargos de direção. Não deve o TCU permitir que tal investidura 
ocorra mediante a prática de graves irregularidades. Não se pode assumir como lícitos atos que tenham 
se originado de agentes que ascenderam ao comando daquelas entidades com violação de preceitos 
regulamentares e, principalmente, com afronta a princípios básicos que devem nortear a administração 
de entidades custeadas com recursos de natureza tributária. 

A investigação sobre a lisura de atos de gestão exercida pelo TCU não poderia fechar os 
olhos para esse pressuposto básico. Por certo, a edição de normas regulamentares imperfeitas, como 
parece ter ocorrido no caso do estatuto da CNC, e a falta de observância de princípios da 
impessoalidade, isonomia, publicidade concorrem para a permanência, por prazo indefinido e 
continuado, de agentes que conseguiram se posicionar no comando daquelas entidades 

Convém destacar a notícia contida na representação da Fecomércio/DF acerca da 
inidoneidade de candidatos que integram a chapa apoiada pelo atual presidente da Diretoria da CNC. 
Como visto na síntese acima transcrita, há elementos que indicariam impedimentos objetivos de 
candidatos integrantes dessa chapa, em razão de contas julgadas irregulares pelo TCU e por tribunais 
de contas estaduais, prática de nepotismo, afastamento do exercício de função por decisão judicial, 
existência de inquéritos policiais para apurar desvio de recursos públicos, além de outras 
circunstâncias. 

Os elementos trazidos aos autos pela autora daquela representação e também aqueles 
apresentados diretamente ao meu gabinete revelam a prática de vários atos visando à manutenção do 
controle da gestão de orçamentos bilionários, constituídos com recursos públicos, por determinado 
grupo de agentes sem condições objetivas para concorrer. É fácil perceber a existência de interesse 
público no exame da matéria em questão. Não se trata, portanto, de investigação sobre interesses 
meramente privados. 
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A interpretação sistemática das normas que disciplinam os limites de atuação do Tribunal 
aponta para a necessidade de avaliação da licitude dos atos relacionados ao procedimento eleitoral da 
CNC. A presente representação merece, portanto, ser conhecida. 

O periculum in mora era evidente, uma vez que as eleições estavam na iminência de 
serem realizadas. E ainda está presente, uma vez que a posse da Diretoria e dos membros do Conselho 
Fiscal da CNC produziria efeitos jurídicos indesejáveis. Embora seja possível a anulação de atos 
eivados de vícios, conforme destacado por Vossa Excelência, seria de todo conveniente que tais 
consequências fossem evitadas. 

Modulação do pedido de cautelar 

O pedido de cautelar efetuado pelo MP de Contas e pela Fecomércio/DF visava obstar a 
realização das eleições. Como visto, no entanto, esse pleito ocorreu no dia 27/9/2018. A pretendida 
reforma da deliberação que indeferiu a concessão do pedido originalmente realizado deve, portanto, 
se amoldar a essa nova realidade fática. Assim sendo, a medida que se afigura adequada passa a ser a 
concessão de providência cautelar que suspenda a posse da Diretoria e dos membros Conselho 
Fiscal, prevista para 19/11/2018, até que o Tribunal delibere sobre o mérito das mencionadas 
representações. 

Convém destacar que esse pleito não configura pedido distinto do original. Isso porque 
esse novo pedido (suspensão da posse da Diretoria) estava implicitamente contido no pedido original 
(suspensão das eleições). Em outros termos, a suspensão cautelar da posse da Diretoria seria alcançada 
caso o pedido inicial de suspensão das eleições na CNC tivesse sido deferido. Por isso, este agravo é 

meio adequado para pleitear a suspensão da referida posse. 

IV 

Pedido 

Em face do exposto, o MP de Contas, com suporte no que prescreve o art. 289 do 
Regimento Interno do TCU, requer a modificação da decisão proferida por meio do despacho de Vossa 
Excelência (peça 16 deste processo TC 034.097/2018-0), com o intuito de determinar à CNC, em 
caráter cautelar, que se abstenha de dar posse aos agentes eleitos para a Diretoria e para o Conselho 
Fiscal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo — CNC, posse essa prevista 
para o dia 19/11/2018, até que o Tribunal se pronuncie em caráter definitivo sobre o mérito das 
representações do MP de Contas e da Fecomércio/DF. 

Brasília, em 17 de setembro de 2018. 

Marcelo de Oliveira 
Procurador 
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