Tribunal de Contas da União
Secretaria das Sessões

PLENÁRIO
Sessão Extraordinária

ATA Nº 32, DE 28 DE AGOSTO DE 2019

Data da aprovação: 4 de setembro de 2019
Data da publicação no D.O.U.: 9 de setembro de 2019

2
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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(Sessão Extraordinária do Plenário)
Presidência: Ministro José Mucio Monteiro
Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
Secretário das Sessões: AUFC Marcelo Martins Pimentel
Subsecretária do Plenário: AUFC Lorena Medeiros Bastos Corrêa
À 14 horas e 30 minutos, a Presidência declarou aberta a sessão extraordinária do Plenário, com a
presença dos Ministros Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro,
Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo, dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti,
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira, bem como da Procuradora-Geral do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União Cristina Machado da Costa e Silva.
Em seguida, esclareceu que a sessão extraordinária do Plenário foi convocada, nos termos do art. 59
e 96, inciso III, do Regimento Interno, para posse da Dra. Cristina Machado da Costa e Silva no cargo de
Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, ao qual foi reconduzida pelo Decreto do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República de 5 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial da
União do dia seguinte.
A convite do Presidente, a Dra. Cristina Machado da Costa e Silva prestou o seguinte compromisso:
“Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo
cumprir a Constituição Federal e as leis do País”.
Na sequência, o Secretário-Geral de Administração desta Corte, Luiz Henrique Pochyly da Costa,
fez a leitura do termo de posse da Dra. Cristina Machado da Costa e Silva e colheu as assinaturas do
Presidente e da empossanda.
A Presidência congratulou-se com a Procuradora-Geral por sua recondução ao cargo, que agradeceu
os cumprimentos. A íntegra da manifestação da Dra. Cristina Machado da Costa e Silva consta do Anexo
Único a esta Ata.
Às 14 horas e 36 minutos, a Presidência encerrou a sessão extraordinária do Plenário, da qual foi
lavrada esta ata, aprovada pelo Presidente e homologada pelo Plenário.
LORENA MEDEIROS BASTOS CORRÊA
Subsecretária do Plenário
Aprovada em 4 de setembro de 2019.
JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Presidente

ANEXO ÚNICO DA ATA 32, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
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(Sessão Extraordinária do Plenário)
Pronunciamento da Procuradora-Geral Dra. Cristina Machado da Costa e Silva.
Manifestação – Sessão de Recondução ao cargo de Procuradora-Geral do MPTCU
Excelentíssimo Ministro-Presidente José Múcio Monteiro
Excelentíssimos Ministros e Ministros-Substitutos presentes
Caros colegas do Ministério Público de Contas
Prezados servidores e colaboradores
Prezados Advogados e público presente
Por meio do Decreto de 5 de agosto de 2019, tendo como signatários o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, fui reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas da União.
Em 17 de agosto de 2017, fui nomeada para exercer o cargo de Procuradora-Geral, após quase vinte
e dois anos de dedicação à carreira do Ministério Público de Contas. Evidentemente, imaginava a imensa
responsabilidade e os desafios que me esperavam. Porém, jamais me faltou entusiasmo e determinação
para o cumprimento do meu mister.
Os últimos dois anos foram especialmente profícuos: aprendi imensamente nos inúmeros debates
travados neste Plenário e na tratativa de questões técnicas e institucionais com os meus pares do Parquet
de Contas e com outras instituições republicanas com as quais interagi no exercício do cargo. Cresci,
certamente, como profissional e, mais ainda, como pessoa, nessa diuturna e incessante relação.
Agradeço fortemente a cordialidade, a compreensão, a interação e o respeito profissional e
institucional dos senhores Ministros e Ministros-Substitutos, dos meus pares, dos servidores e demais
colaboradores de todo o Ministério Público de Contas, bem como dos dirigentes e servidores das unidades
do Tribunal que sempre dispensaram a máxima diligência no atendimento das demandas do parquet de
contas.
As senhoras e os senhores aqui presentes e, principalmente, a sociedade brasileira estejam certos
quanto ao meu compromisso de continuar a exercer tão honroso cargo com a máxima independência,
judiciosidade, dedicação, responsabilidade e lealdade. Manterei a diretriz de contribuir para que a Corte
de Contas exerça com efetividade e justiça as competências que lhe são afetas, com total obediência aos
preceitos de garantia processual dos jurisdicionados, sem arredar da independência funcional e da
autonomia finalística do Ministério Público de Contas.
A experiência desses dois anos no exercício da Procuradoria-Geral reforçou a minha convicção de
que o controle externo será cada vez mais justo e efetivo à medida que o Ministério Público especializado
continue a exercer, com a devida autonomia e independência, a relevante função de fiscal da lei.
Feito este breve registro, agradeço a atenção de todos.
Plenário do TCU, em 28 de agosto de 2019.
Cristina Machado da Costa e Silva
Procuradora-Geral

