TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Presidente

COMUNICAÇÃO

Senhora Ministra,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,

Parabenizo a Ministra Ana Arraes, o seu gabinete, como também a
Secex-PR, pela recém deflagrada Operação “Research”, em parceria com a
Polícia Federal, anunciada na manhã de hoje nos veículos de imprensa. Como
salientou o delegado chefe da Operação, a ação não seria possível sem a
identificação das fraudes pelo TCU, e a tempestiva formação da parceria entre
os órgãos de controle.
A Operação teve como foco o combate a desvios de recursos públicos
na Universidade Federal do Paraná, e teve desdobramentos no Mato Grosso do
Sul e no Rio de Janeiro. Foram mais de 29 mandados de prisão. As
irregularidades identificadas somam, até o momento, desvios da ordem de
R$ 7,3 milhões em bolsas de pesquisas fraudulentas concedidas a mais de 27
pessoas.
Mais que a competência e o senso de oportunidade da relatora e da
equipe da Secex-PR, destaco o papel transformador oportunizado pela atuação
do TCU na Universidade. Quantas bolsas de estudos e qual o volume de recursos
ainda seria potencialmente malversados pela desgovernança causada por aqueles
gestores corruptos? Quantos outros milhões seriam desperdiçados no decorrer
dos anos sem uma estratégica para sanear definitivamente o problema?
Considero o mal gerado por servidores supostamente corruptos como
um vírus que definha a saúde da instituição. Não se resolve tal problema com
remédios paliativos, mas sim extirpando a doença. O maior volume de
informações obtidos a partir de ações em parceria, além de diminuir os riscos de
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controle – oferecendo uma opinião de auditoria mais robusta – tem uma potência
resolutiva e transformadora superior no órgão auditado.
Desejo, nobres colegas ministros, com a colaboração de Vossas
Excelências, estimular tais ações. Alavancar os nossos já reconhecidos
conhecimentos da Administração Pública em ações transformadoras das
instituições as quais controlamos. E vejo esses trabalhos em parceria uma mola
propulsora de consequências benéficas à sociedade.
Parabéns novamente à Ministra Ana Arrais e à Secex-PR.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 15 de fevereiro de 2017.

RAIMUNDO CARREIRO
Presidente

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56997481.

