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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE GOIÁS, CONSELHEIRO CELMAR RECH 

PAULO SERGIO HERNANDO, brasileiro, solteiro, advogado 

inscrito na OAB-GO sob o no 36.546, portador da RG sob o no 4112741, SSP-GO, 

inscrito no CPF-MF sob 0 no 727.881.601-78, Título Eleitoral no 0476.3565.1074, 

Zona 145, Seção 0162, e-mail p.hernando@bol.com.br, telefone 62-981041374, 

residente e domiciliado na Avenida Rio Negro, Quadra 23, Lote 02, Sala 03, 

Parque Amazonas, nesta Capital, com escritório profissional no mesmo 

endereço, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e ao final 

requerer, o que se segue. 

No último dia 03 de maio do ano em curso, levei ao 

conhecimento de Vossa Excelência (Autos de no 201900047000687), chapada 

(termo muito usado pelo Procurador de Contas Fernando dos Santos Carneiro) 

irregularidade que vem ocorrendo no âmbito dessa Corte de Contas, qual seja, a 

irregular, ilegal e imoral posse no cargo de Procurador de Contas e perpetuação 

no cargo de Procurador Geral de Contas do senhor Fernando dos Santos 

Carneiro. 

Registro, por pertinente, que solicitei à Vossa Excelência na 

petição inicial que fosse dado aos Autos o mesmo tratamento processual 

conferido a representação protocolada pelo senhor Fernando dos Santos 

Carneiro, objeto dos Autos de n o 201900047000271, que questiona a 

constitucionalidade de admissões de diversos servidores da Corte, prática, por 

sinal, habitual daquele "paladino da justiça em Goiás". 

Por meio do Despacho no 335/2019-GPRES, Vossa Excelência 

encaminhou os Autos à Diretoria Jurídica da Corte solicitando sua manifestação. 

Esta, editando o Despacho n o 80/2019-DIR-JUR, devolveu os Autos ao Gabinete 
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da Presidência, sugerindo de forma equivocada, salvo melhor juízo, por entender 

tratar-se de Processo de Fiscalização de Denúncia (Controle Externo), o 

encaminhamento dos Autos ao Conselheiro(a) Relator(a) competente, na forma 

da Resolução Administrativa no 13/2018, bem como a tramitação do mesmo em 

sigilo. 

Aqui, o uso de dois pesos e duas medidas fica cristalino no 

âmbito do Tribunal de Contas. Explico. 

Porquanto apreciou a representação apresentada pelo 

Procurador de Contas Fernando dos Santos Carneiro, a Diretoria Jurídica, por 

meio do Despacho no 62/2019-DIR-JUR (Autos no 201900047000271), sugeriu 0 

seguinte: 

sugiro o encaminhamento dos autos ao Controle Interno, 

para que sejam apurados os 'Catos ou fatos inquinados de 

ileqais ou irreqularidades" nas "informacões" em anexo (o 

grifo é meu), sem prejuízo de, eventualmente, a presidência 

desta Casa também receber tais elementos informativos 

como denúncia, que poderá ser processada na forma do art. 

87 da Lei no 16.168/2007". 

Somente cabe sigilo contra membros do Ministério Público de 

Contas? Vamos adiante! 

Acatando a sugestão, no meu sentir equivocada, Vossa 

Excelência determinou inicialmente o sigilo dos Autos e na sequencia a sua 

distribuição a Conselheira Carla Cíntia Santillo, relatora no biênio 2019-2020, dos 

processos referentes ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 

Registro, também, que foi no mínimo estranho Vossa 

Excelência entender tratar-se de matéria de competência do Controle Externo e 

sem ciência nem anuência da Relatora, determinar o sigilo dos Autos, e mais, 

em desobediência a Resolução recentemente editada pela Corte, que versa 

sobre a matéria. 

E como não vislumbrar privilégio por parte de Vossa Excelência 

no tratamento dado ao processo de representação apresentado pelo Procurador 

de Contas Fernando dos Santos Carneiro, lembre-se, empossado no cargo de 

forma irregular, ilegal e imoral? Vide decisão de Vossa Excelência (Despacho no 



3 

315/2019-GPRES), ao apreciar 0 Despacho no 62/2019-DIR-JUR (Autos no 

201900047000271), da lavra da Diretoria Jurídica: 

A par da manifestação do órgão jurídico desta Casa, entendo 

ser necessário o esclarecimento da situação funcional de cada 

servidor mencionado na representação formulada pelo 

Procurador de Contas ao Ministério Público Estadual (Evento 

102). 

Faz-se imprescindível para melhor compreensão da questão a 

análise individualizada da situação dos servidores, instruindo 

os autos com o respectivo histórico funcional, desde sua 

admissão no órgão de origem até a atualidade, seja ativo, 

aposentado ou, em caso de falecimento, a existência de 

pensionistas. 

Dessa forma, encaminho os autos à Gerência de Gestão de 

Pessoas (o grifo também é meu) para que informe de forma 

objetiva, clara e concisa os seguintes dados de todos os 

servidores constantes da representação formulada pelo 

Parquet de Contas (Evento 102): 

* órgão público de origem, data do ingresso original e sua 

forma (via concurso público, contratação celetista, etc); 

* cargo no qual foi admitido nesta Corte de Contas, com 
os respectivos requisitos de ingresso e atribuições, além 
da data de ingresso e forma de admissão (absorção, 
contratação celetista, etc); 

* todos os cargos ocupados pelo servidor durante a carreira 

nesta Corte de Contas, com os requisitos de admissão, bem 

como eventuais transformações, enquadramentos, 

progressões etc, com as respectivas datas; 

* grau de instrução do servidor, inclusive o curso graduado; * 

se ativo, cargo atualmente ocupado pelo servidor; 

* se inativo, cargo em que foi aposentado bem como a data da 

sua aposentadoria; 

* caso já falecido, data da aposentadoria e o respectivo cargo, 

se ocorrido, ou cargo que ocupava na época do falecimento". 
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Será que faltou pedir mais alguma informação? 

Lembro que da irregularidade noticiada de posse ilegal e 

imoral no cargo de Procurador de Contas por parte do senhor Fernando dos 

Santos Carneiro, Vossa Excelência sequer determinou a manifestação da 

Gerência de Gestão de Pessoas, para que confirmasse ou não tal impropriedade. 

Já se passaram quase sessenta dias. 

Fez pior! Explico novamente. 

Ao receber os Autos na Presidência, encaminhado por meio do 

Despacho no 193/2019-GCCS, da lavra da Conselheira Carla Cíntia Santillo, que, 

contestou a distribuição à manifestação do Controle Externo, Vossa Excelência 

solicitou novo parecer da Diretoria Jurídica que, por sua vez, recomendou minha 

intimação para emendar a inicial e, alternativamente, sugeriu a oitiva do 

representante do Ministério Público de Contas interessado, bem como a 

realização de diligências tendentes à obtenção de informações acerca dos atos 

praticados por esta Corte de Contas no processo de admissão do referido 

membro do Parquet. 

De forma inédita pelo que se sabe no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado de Goiás, inclusive, em desacordo com o Regimento Interno da 

Corte que estabelece que as comunicações de atos processuais estão a cargo da 

Secretaria Geral, Vossa Excelência, por meio do Despacho no 520/2019-GEPRES, 

encaminhou os Autos ao Gabinete do Procurador de Contas Fernando dos Santos 

Carneiro para que o mesmo colacionasse as informações que avaliasse como 

necessárias à futura análise da denúncia? em apreço. Em outras palavras, se o 

Procurador de Contas empossado no cargo de forma irregular, ilegal e imoral, 

porventura não quiser tecer nenhuma consideração, não o fará. Não existe 

qualquer prazo estabelecido por Vossa Excelência para que ele se manifeste. Os 

Autos poderão hibernar no seu gabinete, sem qualquer consequência futura. 

Que privilégio para quem está irregularmente empossado no cargo de 

Procurador de Contas! 

Ciente da irregularidade porquanto da posse no cargo de 

Procurador de Contas do senhor Fernando dos Santos Carneiro, pelo que parece, 

sem adoção de qualquer providência por parte da administração da Corte, alerto 

Vossa Excelência acerca do que estabelece o artigo 319 do Código Penal 

Brasileiro, no que tange ao crime de prevaricação: 
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"Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 

de ofício, ou praticá-lo contra disposição de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal: 

Pena: Detenção, de três meses a um ano, e multa". 

Por todo o exposto requer: 

1. Com base na letra "b" do art. 50 da Constituição Federal, 

Certidões Narrativas dos Autos de nos 201900047000271 e 

201900047000687; 

2. Com base na Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação), bem como na Lei Estadual no 18.025/2013, 

cópia de toda documentação apresentada pelo senhor 

Fernando dos Santos Carneiro no ato da posse de 

Procurador de Contas; 

3. Revogação do Despacho no 520/2019-GPRES, com a 

consequente devolução dos Autos ao Gabinete da 

Presidência da Corte, para que seja estabelecido prazo para 

manifestação por parte do Procurador de Contas senhor 

Fernando dos Santos Carneiro, a ser controlado pela 

Secretaria Geral para, na forma regimental; 

4. Determinação de suspensão do sigilo decretado nos Autos 

de n o 201900047000687, ou, eventualmente, a sua 

decretação nos termos da Resolução recentemente 

aprovada pela Corte; e, 

 
5. Cópias desde 2015 das listas tríplices para nomeações em 

comissão por parte do Governador do Estado de Goiás do 

Procurador Geral de Contas, elaboradas pelos integrantes 

do Ministério Público de Contas junto ao TCE-GO, em 

especial do ano de 2019. 
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Goiânia, 28 de junho de 2019. 

O SÉRGIO HERNANDO 

OAB-GO no 36.546 


