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GRUPO I – CLASSE IV – Plenário 
TC 019.342/2012-8 
Natureza: Prestação de Contas – exercício 2011. 
Órgão: Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
Responsáveis: Ari Pargendler (CPF 008.892.880-20), Francisco 
Carlos Ribeiro de Almeida (CPF 315.357.207-00) e Silvio Ferreira 
(CPF 884.071.528-20). 
Advogado constituído nos autos: não há. 
 
Sumário: PROCESSO DE CONTAS ORDINÁRIAS. STJ. 
EXERCÍCIO DE 2011. COMPROVADAS A EXATIDÃO DOS 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, A LEGALIDADE, A 
LEGITIMIDADE, A ECONOMICIDADE, A EFICÁCIA, A 
EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DA GESTÃO. CONTAS 
REGULARES. QUITAÇÃO PLENA. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
 Em exame, processo de contas anuais do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relativo ao 
exercício de 2011. 

2.  A Secretaria de Controle Interno do STJ concluiu pela regularidade das contas, sem 
ressalva. 

3.  No âmbito do TCU, de igual modo, a proposta uníssona da Secretaria de Controle Externo 
da Administração do Estado – SecexAdmin, que contou ainda com a concordância do Ministério 
Público, é de que as contas dos responsáveis sejam julgadas regulares, com quitação plena. 

4. A Unidade Técnica avaliou o planejamento de ação e dos resultados quantitativos e 
qualitativos da gestão, os indicadores, a estrutura de governança e de controles internos, a execução 
orçamentária e financeira, as gestões de pessoas e da terceirização de mão de obra, do patrimônio, de 
tecnologia da informação e do conhecimento, bem assim dos recursos renováveis e sustentabilidade 
ambiental, a situação das transferências voluntárias vigentes e o cumprimento de obrigações legais e 
normativas. 

5. Da análise promovida, que constitui a peça nº 10 dos autos, destaco adiante os principais 
aspectos que evidenciam a regularidade da gestão. 

6. Diversas ações contribuíram positivamente para o alcance dos objetivos estratégicos 
traçados pelo STJ, a exemplo do aperfeiçoamento do processo judicial eletrônico; da promoção da 
comunicação e divulgação institucional e da reformulação do "Portal do STJ"; da manutenção e 
ampliação das atividades desenvolvidas pela Enfam; da criação da Central de Atendimento; do início 
da implantação do processo de governança em TI e do aperfeiçoamento do sistema de pesquisa de 
jurisprudência do STJ.  

7. O resultado da gestão do STJ é mensurado não só pelos indicadores que integram o Plano 
Estratégico daquele Tribunal, mas também por metas estabelecidas no Plano Estratégico Nacional do 
Judiciário, as quais alcançaram um bom resultado. 

8. No que se refere à atividade judicante, houve um incremento de 36% no quantitativo de 
processos recebidos, em relação a 2010. 
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9. Quanto ao ambiente de controle, houve melhora nos itens relativos à padronização e 
normatização dos procedimentos operacionais, bem como aos mecanismos que garantam a 
participação do corpo técnico na elaboração desses padrões. A conclusão é de que o STJ possui um 
sistema de controles internos adequado. 

10. Da dotação inicialmente autorizada de R$ 973.724.908,75 (dotação autorizada acrescida 
das suplementações e destaques recebidos, deduzida dos cancelamentos, valores contingenciados e 
destaques concedidos), foram empenhados 98,81%, dos quais 88,92% foram liquidados e 9,89%, 
inscritos em restos a pagar não processados. 

11. O STJ contava, em 2011, com um efetivo de 2.807 servidores (entre membros de poder e 
servidores de carreira), 600 estagiários, 318 servidores terceirizados, bem como 729 inativos e 
pensionistas.  

12. Com relação à gestão patrimonial, houve uma melhora nos controles, no que se refere à 
realização do inventário geral anual de bens permanentes de forma adequada, abrangendo a totalidade 
dos bens disponíveis. 

13. Constatada melhora também nos procedimentos adotados na política de tecnologia da 
informação (TI) do STJ. A segurança da informação, do ponto de vista institucional, está incorporada 
ao Plano Estratégico do órgão. Iniciativas foram adotadas com vistas a assegurar níveis razoáveis de 
padronização e bom grau de confiabilidade e segurança nas contratações de TI do órgão. Além disso, o 
Manual de Gestão de Contratos foi revisado e publicado, contendo capítulo específico em que é 
explicitado o conteúdo mínimo e obrigatório para projetos básicos de contratações de soluções de TI, 
em harmonia com a IN 41/2008 da SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 
normas técnicas da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, do TCU. 

14. Diversas ações foram adotadas pelo STJ no que se refere à gestão dos recursos renováveis 
e sustentabilidade ambiental. Além da continuidade de iniciativas do ano anterior, como a campanha 
de conscientização da coleta seletiva do lixo e a direcionada para economia no consumo de água e 
energia elétrica, destaca-se a formalização de termo de compromisso com cooperativa de reciclagem, 
visando à doação de resíduos recicláveis, e a adesão ao programa A3P - Agenda Ambiental na 
Administração Pública, do Ministério do Meio Ambiente, com estipulação de vários objetivos e metas 
relacionadas ao meio ambiente. 

15. Os procedimentos licitatórios analisados foram considerados regulares, constatadas apenas 
falhas e omissões de natureza formal, em relação às quais foram emitidas recomendações corretivas. 
Nesse sentido, a Administração do órgão tem envidado esforços para minimizar tais ocorrências. 

16. Por fim, considerando a atuação do Controle Interno do STJ no acompanhamento do 
efetivo cumprimento das recomendações formalizadas, entendeu a SecexAdmin dispensável, neste 
momento, a adoção de qualquer outra providência, concluindo, com a anuência do Procurador-Geral 
Paulo Soares Bugarin,  no seguinte sentido: 

“CONCLUSÃO 

48. Considerando a análise realizada e a opinião da Secretaria de Controle Interno do STJ, propõe-se 
julgar regulares as contas dos Srs. Ari Pargendler, Francisco Carlos Ribeiro de Almeida e Silvio Ferreira, 
dando-lhes quitação plena, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 207 do 
Regimento Interno do TCU, uma vez que suas contas lograram demonstrar a exatidão dos demonstrativos 
contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade de suas 
gestões.   

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

49. Entre os benefícios do exame deste processo de contas anuais pode-se mencionar o benefício direto 
da expectativa do controle, decorrente da atuação desta Corte de Contas.  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 019.342/2012-8 
 

3 
 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

50. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 
arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos 
responsáveis Ari Pargendler (CPF 008.892.880-20), Francisco Carlos Ribeiro de Almeida (CPF 
884.071.528-20) e Silvio Ferreira (CPF 884.071.528-20), dando-lhes quitação plena; e 

 b) dar ciência do Acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório e do voto que o 
fundamentarem, ao Superior Tribunal de Justiça.” 

 É o Relatório. 

 
 

VOTO 
 

 Trago à consideração deste Colegiado processo de contas anuais do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, relativo ao exercício de 2011. 

2.  Conforme visto no relatório precedente, a Secretaria de Controle Externo da Administração 
do Estado – SecexAdmin, com a anuência do Ministério Público, propõe a regularidade das contas dos 
responsáveis, com quitação plena.  

3. Vejo que a proposta de encaminhamento apresentada pela SecexAdmin e apoiada pelo 
Parquet especializado tem por base amplo e convincente arrazoado, de modo que adoto aqui como 
razões de decidir os fundamentos ali sustentados. 

4. De acordo com a instrução da unidade técnica, foram avaliados o planejamento de ação e 
dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, os indicadores, a estrutura de governança e de 
controles internos, a execução orçamentária e financeira, as gestões de pessoas e da terceirização de 
mão de obra, do patrimônio, de tecnologia da informação e do conhecimento, bem assim dos recursos 
renováveis e sustentabilidade ambiental, a situação das transferências voluntárias vigentes e o 
cumprimento de obrigações legais e normativas. 

5. Observo que, de fato, as informações constantes dos autos evidenciam a exatidão dos 
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficácia, a eficiência e a 
efetividade da gestão, razão pela qual estas contas devem ser consideradas regulares com quitação 
plena. 

 Ante o exposto, acolhendo os pareceres da SecexAdmin e do Ministério Público, voto por 
que o Tribunal de Contas da União aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste colegiado. 

 
 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de março de 2014. 
 
 
 
 

VALMIR CAMPELO  
Ministro-Relator 
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ACÓRDÃO Nº 527/2014 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 019.342/2012-8. 
2. Grupo I – Classe IV – Prestação de Contas– exercício 2011. 
3. Responsáveis: Ari Pargendler (CPF 008.892.880-20), Francisco Carlos Ribeiro de Almeida (CPF 
315.357.207-00) e Silvio Ferreira (CPF 884.071.528-20). 
4. Órgão: Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
5. Relator: Ministro Valmir Campelo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
8. Advogado constituído nos autos: não há. 
 
9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas anuais do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, exercício de 2011. 
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 
Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 
17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, em: 

 9.1. julgar regulares as contas dos responsáveis Ari Pargendler (CPF 008.892.880-20), 
Francisco Carlos Ribeiro de Almeida (CPF 315.357.207-00) e Silvio Ferreira (CPF 884.071.528-20), 
dando-lhes quitação plena; e 
 9.2. dar ciência do presente acórdão, assim como do relatório e do voto que o 
fundamentam, ao Superior Tribunal de Justiça. 
 
10. Ata n° 7/2014 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 12/3/2014 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0527-07/14-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Valmir Campelo (Relator), Walton Alencar 
Rodrigues, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge e José Múcio Monteiro. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e André Luís de Carvalho. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

(Assinado Eletronicamente) 
VALMIR CAMPELO 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 
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