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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DEPUTADO CARLÃO PIGNATARI, PRESIDENTE 

DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

Processo RGL nº 2917/2010 

 

FÁBIO BONINI SIMÕES DE LIMA, já qualificado nos 

autos em epígrafe, que tramita junto à d. Comissão de Fiscalização e Controle, por sua 

advogada, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar e requerer o que segue. 

 

O Peticionário exerceu o cargo de presidente da Fundação 

Para o Desenvolvimento da Educação (FDE) no exercício de 2009, cujas contas foram 

submetidas ao exame do Tribunal de Contas de São Paulo (TC-2552/026/09). 

 

No âmbito desta Assembleia Legislativa, a d. Comissão de 

Fiscalização e Controle proferiu o Parecer nº 438/2019, opinando pela reprovação das 

contas e encaminhou ofício à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, que 

instaurou o Inquérito Civil nº 14.0695.0000480/2019-6. 

 

Ocorre que, no que concerne ao processo no âmbito do E. 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, houve reforma do julgamento inicial que fora 

pela irregularidade, oportunidade em que as contas do exercício de 2009 da FDE foram 

reputadas regulares após provido recurso ordinário do Peticionário, conforme trecho do 

acórdão (doc. anexo): 

 

“Nessa conformidade, acolhendo as manifestações da PFE e da 

SDG, VOTO pelo PROVIMENTO DOS RECURSOS, para 

JULGAR REGULAR o Balanço Geral do Exercício de 2009 da 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, 

cancelando a multa imposta ao ex-Presidente, com 
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recomendação para que sejam aprimorados os procedimentos 

contábeis e administrativos.” (g.n.) 

 

A mesma conclusão pela regularidade foi obtida quanto ao 

Inquérito Civil nº 14.0695.0000480/2019-6, haja vista que o Ministério Público decidiu 

pela promoção do arquivamento, o qual pende de homologação do Conselho Superior 

do MP (decisão anexa): 

 

Assim sendo, não havendo elementos que justifiquem o 

prosseguimento das investigações ou até mesmo a tomada de 

medidas judiciais em prol da responsabilização do representado 

por atos de improbidade administrativa e, considerando que 

surgindo novos elementos, o procedimento poderá ser 

desarquivado, promovo o arquivamento do presente inquérito 

civil e determino a remessa dos autos ao Egrégio Conselho 

Superior do Ministério Público no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos da Súmula 12 daquele Egrégio Colegiado. 

 

Assim, em que pese entendimento inicial pela reprovação 

das contas da Fundação para o Desenvolvimento da Educação por esta Casa Legislativa, 

esclarece o Peticionário que os órgãos de controle (Tribunal de Contas de São Paulo e o 

Ministério Público) reputaram regulares o exercício de 2009. 

 

Comunica-se, portanto, a regularidade das contas relativas 

ao exercício de 2009 da FDE, conforme o acórdão proferido pela E. Corte de Contas e a 

decisão de arquivamento pelo Ministério Público Estadual (ambas anexas), as quais vão 

em sentido diametralmente oposto ao Parecer nº 438/2019 e confirmam a legalidade da 

gestão do ex-presidente da FDE, ora Peticionário. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 20 de junho de 2022. 

 

 

HELGA A. FERRAZ DE ALVARENGA 

OAB/SP 154.720 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO E SOCIAL

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
 
Inquérito Civil nº.: 14.0695.0000480/2019
Representante: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP
Representados: Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE; Fábio Bonini Simões de Lima
Objeto: Apuração de supostas irregularidades na prestação de contas da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação – FDE, referente ao ano de 2009, cujo Balanço Geral do exercício fora julgado irregular pelo E. Tribunal
de Contas de Estado de São Paulo, com a imposição de sanção pecuniária ao ex- Presidente da FDE, Fábio Bonini
Simões de Lima, no bojo do Processo -002552/026/09.
 
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
 
Ementa: apuração de supostas irregularidades na prestação de contas da Fundação para o Desenvolvimento
da Educação – FDE, referente ao ano de 2009, cujo Balanço Geral do exercício fora julgado irregular pelo E.
Tribunal de Contas de Estado de São Paulo, com a imposição de sanção pecuniária ao ex- Presidente da FDE,
Fábio Bonini Simões de Lima, no bojo do Processo -002552/026/09. Prescrição. Inexistência de inércia da
Administração Pública para o ressarcimento ao erário. Arquivamento.
 
Trata-se de inquisitivo instaurado a partir de peças de informação encaminhadas pela ALESP visando apurar
supostas irregularidades na prestação de contas da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, referente
ao ano de 2009, cujo Balanço Geral do exercício fora julgado irregular pelo E. Tribunal de Contas de Estado de São
Paulo, com a imposição de sanção pecuniária ao ex- Presidente da FDE, Fábio Bonini Simões de Lima, no bojo do
Processo -002552/026/09.
Diligências preliminares a fls. 12/13.
O FDE prestou esclarecimentos, informando que o Processo -002552/026/09 ainda não transitou em julgado,
tendo a ALESP agido em erro ao encaminhar representação ao Ministério Público (fls. 19/22). Asseverou que, desde
sua criação, em 1987, até o momento, o FDE não teve nenhuma prestação de Contas reprovada.
O TCE – SP informou que encaminhou o pedido dessa Promotoria a eminente Conselheira Cristiana de Castro
Moraes, Relatora do Processo -002552/026/09 (fls. 23/24).
A PGE informou que oficiou a FDE solicitando informações sobre as providencias por ela adotada e, tão logo
receba referidas informações providenciará o encaminhamento a esta Promotoria (fls. 28/32 e 123/130).
Instaurada Portaria com determinação de diligências.
O TCE prestou informações sobre o andamento do Processo -002552/026/09 (fls. 48/119).
O representado apresentou informações e solicitou o arquivamento desse inquisitivo.
A FDE e a PGE informaram que estão aguardando o julgamento final pelo TCE.
O TCE encaminhou cópia do Processo -002552/026/09.
É o relatório.
O arquivamento é medida que se impõe.
Pela análise dos documentos encartados aos autos verifica-se inexistir elementos para o prosseguimento da
investigação.
O presente inquisitivo fora instaurado a partir de peças de informação encaminhadas pela ALESP visando apurar
supostas irregularidades na prestação de contas da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, referente
ao ano de 2009, cujo Balanço Geral do exercício fora julgado irregular pelo E. Tribunal de Contas de Estado de
São Paulo, com a imposição de sanção pecuniária ao ex- Presidente da FDE, Fábio Bonini Simões de Lima, no
bojo do Processo -002552/026/09 com fundamento na violação dos princípios da moralidade, eficiência,
impessoalidade e transparência.
De início, devemos enfrentar a ocorrência da prescrição quanto aos atos de improbidade.
Os fatos ocorreram em 2009. Assim, como se constata, transcorreu o prazo legal prescricional para a imposições das
sanções por eventuais atos de improbidade administrativa.
Noutro aspecto, ainda não houve o julgamento final pelo TCE, de sorte que não há nenhuma medida a ser exigida
por parte do FDE ou PGE. No entanto, não há nenhum indício de que a Administração Pública não pretenda, caso
confirmada a decisão, tomar as medidas para o ressarcimento de dano ao erário. Caso não o faça, nada impede
ulterior atuação ministerial para tal mister. 
No mais, não há elementos mínimos de convicção para se imputar ato doloso de improbidade a quaisquer agentes
públicos (seja por ação ou omissão), seja por danos ao erário, enriquecimento ilícito ou violação dos princípios da
administração pública.
Como bem pontua a Lei de Improbidade Administrativa, “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
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(art. 1º, § 2º );    “O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de
ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa” (art. 1º, § 3º);  “As
disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade” (art. 3º); “A ilegalidade sem a presença de dolo que
a qualifique não configura ato de improbidade”(Art. 17-C, § 1º).
Assim sendo, não havendo elementos que justifiquem o prosseguimento das investigações ou até mesmo a tomada
de medidas judiciais em prol da responsabilização do representado por atos de improbidade administrativa e,
considerando que surgindo novos elementos, o procedimento poderá ser desarquivado, promovo o arquivamento
do presente inquérito civil e determino a remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público,
no prazo de 3 (três) dias, nos termos da Súmula 12 daquele Egrégio Colegiado[1].
 
Registre-se no SIS-MP.
 
São Paulo, 06 de abril de 2022.
 
ANDRÉ PASCOAL DA SILVA
1º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social
 
 
Jônatas Eduardo Batista Martins Teixeira
Analista Jurídico do Ministério Público
 

[1] SÚMULA n. º 12. “Sujeita-se à homologação do Conselho Superior qualquer promoção de arquivamento de
inquérito civil ou de peças de informação, bem como o indeferimento de representação, que contenha peças de
informação, alusivos à defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. ”

Documento assinado eletronicamente por Andre Pascoal da Silva, Promotor de Justiça, em 07/04/2022, às
18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador 5839448 e o
código CRC 280C7350.
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123 Sessâo Ordinária do Tríbunal Pleno, dia 04105l2022

ltem 01

Processo: TC-002552/026/09

Recorrente(s): Fundação para 0 Desenvolvimento da Educação - FDE e Fàbio

Bonini Simões de Lima - Ex-Presídente da FDE
Assunto: Balanço Geral da Fundação para 0 Desenvolvimento da Educação -

FDE, relativo ao exercício de 2009.

Responsável(is):_ Fábio Bonini Simóes de Lima (Presidente da FDE) e Richard

Vainberg (Chefe de Gabinete da FDE).
Em Julgamento: Recursos Ordinários interpostos contra acórdâo da E. Primeira

Câmara, publicado no D.0.E. de 11-03-14, que julgou irregulares as contas, com
fundamento no artigo 33, inciso III, alíneas “b” e “”c da Lei Complementar n°

709193, acionando o artigo 2°, incisos XV e XXVIL do mesmo Diploma Legal e
aplicando multa no valor de 1000 UFESPs ao responsável Fábio Bonini Simões
de Lima.

Advogado(s): Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP n° 74.481),

Tatiana Mima de O. P. Carvalho (OAB/SP n° 166.681), Luiz Antônio de Almeida
AIvarenga (OAB/SP n° 146.770), Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (OAB/SP n°

154.720), Andréa Cristine Faria Frigo Medeiros (OAB/SP n° 290.085), Gisele

Beck Rossi (OAB/SP n° 207.545). Karina Yumi Ogata (OAB/SP n° 407.315) e
outros.

Acompanha(m): TC-002552/1 26109, TC-022369/O26114. TC-017957/026/12, TC-
027050l026l13, TC-039199/026/11, TC-O35252/O26/13, TC-O40064/026/12, TC-
003106l026l16, TC-031663/026/11, TC-003141/026/14, TC-009274/026/13. TC-
020625/026/13, TC-0310.09/026/10, TC-O24076/026/09 e TC-0293_25/026/09.

Procurador(es) de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

Procurador(es) da Fazenda: Vera Wolff Bava e Luiz Menezes Neto.

Físcalização atual: GDF-6.

EMENTA: RECURSOS 0RDINÁRIOS. BALANÇO GERAL DO
EXERCÍCIO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.
Fundação estaduaL lmpropriedades alçadas ao campo das
recomendaçóes. Esforços para regularização dos desacertos.

Recursos conhecidos e providos.

Recursos Ordinários interpostos pelo Sr. Fábio Bonini Simões

de Lima, ex-Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educaçâo -



GABINETE DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI

(11j 32924347 - gcarc@lce.sp.gov.br

\

G

,.
Tribunalde Comas

or.~' Esêado vie Stm É'.;L2!›

FDE e pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE contra o v.

Acórdâo da Eg. Segunda CâmaraÍ que julgou irregular o Balanço Geral do

Exercício de 2009 e aplicou multa de 1.000 UFESP'$ ao primeiro Recorrente.

Acórdâo publicado no D.O.E. de 11.03.2014 (fls. 408/409).

Em suma, a r. Decisão recorrída, consoante consignado na

manifestação da SDG. para formar o juízo desfavoráveL fundou-se: i) no

“reconhecimento antecipado de despesa para quitações posteriores,

caracterizando afronta ao amgo 35, inciso ll, da Lei n° 4320/64 e amgo 50,

inciso H, da Lei de Responsabüidade Fiscal", ii) que houve Íomissâo de

superávit', a revelar infringência ao adigo 105 e anexo 13 da Lei n° 4320/64; iii)

“falta de segregação do patrimônio próprio dos ativos e passivos de terceiros

administrados pela FDE"; iv) “c!ass¡ñcação inadequada de despesas relatívas

ao contrato de presração de serviços para atividade meio - BK Consultoria e

Serviços Ltda.”; v) “inconsistência entre registros de controie a respeito dos

vaiores repassados às associações de pais e mestres".

O Ex-Presidente da Fundação sustentou, em síntese, que

nâo foi intimado pessoalmente no curso do processo, portanto, não teria sido

Parte, resultando no prejuízo ao contraditório e à ampia defesa (fls. 441/429).

No mérito. assegurou que as questões foram devidamente

abordadas, explicitadas e justificadas pela própria defesa “oficial" da FDE,

sobretudo quanto aos aspectos contábeis, com regras de Iançamentos

passíveis de interpretações divergentes, que não representam

necessariamente prejuízo ao erário.

1

Eg. 2ZI Câmara composta pelos Conselheiros Dimas Eduardo Rama1h0_ Relator, erstiana de Castro
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Que os Iançamentos foram feitos por contadores, cujos

registros foram aprovados pelo Órgão Superior da Fundação, por auditoria

externa e pelo Ministério Público, na condição cie curador das Fundações.

Que a FDE cumpre as normativas da Contadoria Geral do

EstadolSecretaria da Fazenda. abordando os aspectos criticados na decisão

recorrida.

Com relação à multa, sustentou não ser cabível a quem não

deu causa aos atos considerados irregulares e que nào tinha motivos para

questioná-los.

Por fim, realçou o Contido na manifestaçâo da SDG, que

opinara pela aprovação das contas.

Requereu o provimento do recurso, para que as contas sejam

aprovadas, com ressalvas, se o caso, com o cancelamento da muIta.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE,

em suas razões de recurso de fls. 433l488, que vieram acompanhadas de

documentos (f|s. 489l574), enfrentou articuladamente os pontos levantados na

decisão recorrida. requerendo, ao final, que o Balanço Geral do Exercício de

2009 seja julgado regular.

Recursos devidamente processados e instruídos.

A Procuradoria da Fazenda do Estado opinou pelo provimento

dos recursos “observo que os Apeios merecem provimento, e me justifico oom

Moraes. Presidente, e Renato Martins Costa.
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base no pronunciamenfo da D SDG de fls. 281/283, e nas exíensas e bem

fundamentadas razões recursais que, a meu ver, tem o oondão de afastar a

gravidade das irregularidades apontadas pefa D. Ffscalizaçãq refevando-se à

Categorfa de recomendações e ressafvas (,..) 'há indicadores contábeís

favoráveís nas oontas da Fundaçãa como a sítuação econômica/f¡nanceira

positiva e a inexistência de dívida consolidada Iíquida, que, aliados à

constatação de cumprimento da ñnalidade de sua criaçâa ao recofhimento

regufar dos encargos sociais e ao cumprimento da maíoria das recomendações

passadas no julgamento das contas de 2005, pubficadas no início do exercício

em exame, em 10/02/2009 (fls. 109/110), compõe quadro a merecer o

beneplácito deste Tribunaf.”. (f|s. 584l585).

Para o Ministério Público de Contas, os recursos não merecem

provimento “as razões recursais da Fundação não se mostram capazes de

reverter a situação de recorrência no descumprimento de normas que regem

as contas e sua gestão (...) especialmente quanto à contabilfzação indevida de

regisrros contábeis, orçamentárío e financeira em dissonáncia com o princípfo

da evfdenciação Contáb¡l; à terceirfzação de serviços relacionados à atividade-

fim e a alocação indevida das despesas decorrentes; em documentos

referentes a prestação de contas de repasses de recursos a Órgãos a ao

Terceiro Setor; e em processos de Iicitação e contratos efetuados no

exercícia
"

(_fls. 589/592).

A Secretaria~Diretoria Geral manifestou-se pelo provimento dos

recursos, afastando a preiiminar de nulidade suscitada pelo ex-Presidente da

Fundação.

Registrou a SDG, que fora favorável ao Balanço Geral

examinado. em sua manifestação de primeiro grau, por ter considerado que
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“as medidas anuncíadas pela FDE de aprimoramento nos prooedfmentos

internos e os impaotos decorrentes das fafhas que a meu ver não se revestiam

de potenciaf capaz de comprometer as contas.”.

Assinalou a SDG, também, que outro aspecto Ievado em

consideração para “alçar os desajustes ao campo das ressafvas foi ponderar a

extensâo das atividades desenvofvidas pela fundação no auxílio à polífica

educacional promovida pela Secretaria da Educaçã0, abrangendo

compromfssos com expressiva quantidade de alunos, além do equifíbrio nos

resultados contábeís e inexisténcia de dívida Consofidada fíquída

A SDG ressaltou, ainda, a existéncia de resultados satisfatórios

nas medídas de correção anunciadas pela FDE, relacionadas com as

prestações de contas de repasses por não identificar apontamentos das

mesmas 'falhas nas posteriores inspeções dos exercícios de 2014 e 2015, e

que “questões refacionadas à escrituração contábii - em especial diferimento

de receitaJoram objeto de refevação na apreciação das Contas anuais de 20í 4

- aprovadas com ressalvas, porquanto adotadas medidas de regufarização

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

Recursos em termos, deles conheço.

VOTO DE MÉRITO

Afasto a preliminar de nulidade suscitada pelo ex-

Presidente da Fundaçãq porque foi devidamente cientificado e notificado da

existência do processo e dos respectivos atos processuais (f|s. 16, 128 e 302).
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Os recursos merecem provimento.

De início, importa consignar que os elementos de instruçâo

constantes nos autos demonstram que as atividades desenvolvidas peIa

Fundação, durante 0 exercício em exame, foram coerentes com os objetivos

para os quais foi Iegalmente criada, conforme reconhecido expressamente pela

decisão recorrida (fls. 373).

As razões recursais apresentadas pela Fundação, que

atacaram articuladamente os aspectos Ievantados na deCisão recorrida, podem

ser acolhidas.

Isso porque, lograram demonstrar que diversos desacertos

vém sendo corrigidos ao Iongo dos anos, sendo certo que nào remanescem

falhas com força suficiente a manter o decreto de irregularidade do Balanço

Geral da Fundação.

Nesse sentido, aliás, são as manifestações da PFE e da

SDG, ao opinarem pelo provimento dos recursos, assinalando a SDG,

ademais, que não foram identiñcados “apontamentos de mesmas faihas na

¡nspeção das contas posferiores de 2014 e 201'5'Z evidenciando “resuh*ados

sarisfatórios nas medfdas de correção” relacionados "às prestações de contas

de repasses.".

E, como consignado pela SDG, as impropriedades nos

registros contábeis foram relevadas nas contas do exercício de 2014, razão

que me leva a propor. no caso presente, o mesmo desfecho, sobretuclo diante

da necessidade de preservação da uniformização das decisões da Corte a

garantir a necessária segurança jurídica, sem prejuízo_ porém, de
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recomendação à Fundaçáo para que aprimore os procedimentos contábeis e

administrativos.

Nessa conformidade, acolhendo as manifestações da PFE

e da SDG, VOTO pelo PROVIMENTO DOS RECURSOS, para JULGAR

REGULAR o Balanço Geral do Exercício de 2009 da Fundação para o

Desenvolvimento da Educação - FDE, cancelando a multa imposta ao ex-

Presidente. com recomendação para que sejam aprimorados os

procedimentos contábeis e administrativos.

ANTONIO ROQUE CITADINI

Conselheiro Relator

MRB
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