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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 27/01/2021, às 14h30 

 
A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou incluídos 

processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta a cesse 
https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
007.673/2019-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: J.S. Reformas em Edificações em Geral Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva 

Interessados: Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva; Fox Produções Ltda 

Representação legal: Kelly Monteiro Paes Mateus (OAB-RJ 150402) e outros, 

representando J.S. Reformas em Edificações em Geral Eireli 

  
022.861/2018-1 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios) 

Responsáveis: Antonio Glauber Gonçalves Monteiro; Edson Sa; Francisco José Barbosa 

Góis; Francisco José Teixeira; Francisco Junior Lopes Tavares; Francisco Pinheiro das 

Chagas; Francisco Xavier Fernandes Maia; Francisco das Chagas Alves; Francisco de Assis 

Teixeira Lopes; José Ribamar Barros; Lourival Assunção Tavares; Lucia de Fatima Sousa 

Boyadjian; Maria da Conceicao Chianca de Souza; Pedro Neudo Brito; Raimundo Azevedo 

Prado; Sergio de Araujo Lima Aguiar; Sheila Regina Albuquerque Diniz 

Representação legal: Kessia Pinheiro Campos Cidrack (OAB-CE 25.484), representando 

Eliabe Albuquerque de Oliveira; Francisco Antônio do Nascimento Neto (OAB-CE 34152) 

e outros, representando Abel Cercelino Rangel Junior; Lucio Telmo Meireles de Oliveira 

Junior e outros, representando Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios); 

Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (OAB-CE 18971), representando Prefeitura 

Municipal de Apuiarés - CE e Prefeitura Municipal de Pacujá - CE 

  
029.496/2011-0 - 

  

Natureza: Auditoria 

Responsáveis: Bruno Pinto de Moraes; Carlos Ivan Simonsen Leal; Diogo Joel Demarco ;  

Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Freda Azevedo Dias; Frederico Silva da Costa; 

Glaucia de Fatima Matos; Junia Cristina Franca Santos Egidio; Luciano Brito Rebouças 

Freitas; Luciano Paixão Costa; Marcio Misso; Mario Augusto Lopes Moyses; Marta Teresa 

Suplicy; Rubens Portugal Bacellar; Sergio Franklin Quintella; Tamara Galvao Veiga 

Barros; Valdir Cardoso Neves  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo 

Representação legal: Thiago Machado de Carvalho (OAB-DF 26973), representando 

Frederico Silva da Costa; Huilder Magno de Souza (OAB-DF 18444) e outros, 

representando Rubens Portugal Bacellar; Anderson Medeiros Bonfim (OAB-SP 315.185) e 

outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses ; Guilherme Loureiro Perocco (OAB-

DF 21.331) e outros, representando Associacao Brasileira de Bares e Restaurantes; Joao 

Henrique Campos Fonseca, representando Luciano Paixão Costa; Flavio Schegerin Ribeiro  

e outros, representando Valdir Cardoso Neves; Nadja Maria Mehmeri Lordêlo , 

representando Marta Teresa Suplicy 

  
034.473/2018-1 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsável: Universidade Federal do Paraná 

Interessado: Secretaria de Controle Externo no Paraná 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Paraná 

Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66965417.
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
021.919/2019-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: IDEAS - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS 

Responsáveis: Antônio João de Afonso Boscardin; Gisele Vieira Ramos; Lisiane Machado 

Bitencourt da Silva; Maria Salete Macedo; Natalia Vanoni Mombach; Ricardo Brasil 

Charão; Vanessa Pires do Rosário 

Interessado: Ideas - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde 

Representação legal: Rafael de Araújo Lima Dias (OAB/RS 75.634) e Paulo Fernandes 

Rohr (OAB/RS 70.878). 

  
024.818/2017-8 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: CTIS Tecnologia S.A., Luiz Cassio Aguiar Becker Filho e Paulo Roberto 

de Souza Lemos 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo 

Representação legal: Andressa Lima Santoro (OAB/DF 32.694) Ricardo Dantas Escobar 

(OAB/DF 26.593), representando os Srs. Paulo Roberto de Souza Lemos e Luiz Cassio 

Aguiar Becker Filho 

  
034.146/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tellus Informática e Telecomunicações Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Representação legal: José Carlos Nespoli Louzada (OAB/DF 18.494). 

  
037.084/2020-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Rodrigo de Godoy Mendes (Juiz Federal da 7ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal) 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

Representação legal: não há. 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
038.603/2020-9 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Agostinho Jose do Carmo Neto; Antonio Clemente Rosa Filho; Doralice 

Taroco Campos; Dylia Lysardo Dias; Ecio Antonio Portes; Joana Alves Fhiladelfio; Jose 

de Carvalho Avila; Ligia Maria Brochado de Aguiar; Marco Antonio Claret de Castro; 

Vania Marcia Torres de Albuquerque 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 

Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
018.789/2020-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social; 

Furnas Centrais Elétricas S.A. e Eletrobrás Termonuclear S.A. 

Representação legal: não há 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
003.172/2019-8 - 

  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação) 

Recorrente: Júlio Marcelo de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Política Energética; Ministério de Minas 

e Energia 

Responsável: Adriano José Pires Rodrigues  

Interessado: Plinio Mario Nastari 

Representação legal: Patrícia Buranello Brandao (OAB/SP 296.879) e outros, 

representando Plinio Mario Nastari; João Paulo da Silveira Ribeiro (OAB/RJ 169.991) e 

outros, representando Adriano José Pires Rodrigues 

  
007.295/2004-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Simplificada - Exercício: 2003 

Responsáveis: Ayrton Jose Schultze; Elias Vieira de Souza; Eric de Azevedo Bastos; 

Francisco Iran de Vasconcelos Junior; Lucio Minoru Yoshida; Luiz Carlos Amaral Crasto; 

Luiz Carlos Santos da Silveira; Marco Aurelio de Azevedo Souza; Mario Luis Ribeiro  

Santos; Mario Sergio Malheiros; Natanael Torres Domais Junior; Ricardo Rodrigues 

Goncalves; Roney Tavares; Walter Dias Fernandes Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo - Cindacta 

Representação legal: Isaac Cordeiro da Fonseca Neto e outros, representando Centro de 

Controle Interno da Aeronáutica; Osvir Guimarães Thomaz (OAB/PE 37.698) e outros, 

representando Marco Aurelio de Azevedo Souza, Roney Tavares e Walter Dias Fernandes 

Filho 

  
007.563/2014-0 - 

  

Natureza: (Recurso de revisão) Tomada de Contas Especial 

Recorrentes: Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS;  

Sidney Geovane Marchiori Mello 

Responsáveis: Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS;  

Sidney Geovane Marchiori Mello 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cultura (extinta) 

Representação legal: Joana Renata de Freitas Miranda (OAB/DF 40.636) e outros, 

representando Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria -RS; 

Alexandre Melo Soares (OAB/DF 24.518), representando Sidney Geovane Marchiori 

Mello, Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria -RS e 

Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria-RS 

  
015.888/2018-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: não há 

  
022.883/2015-0 - 

  

Natureza: (Recurso de Revisão) Tomada de Contas Especial 

Recorrente: Neudmar Ferreira Campos 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Vargem Alegre - MG 

Responsável: Neudmar Ferreira Campos 

Representação legal: Loyanna de Andrade Miranda (OAB/MG 111.202) e outros, 

representando Neudmar Ferreira Campos  

  
026.006/2014-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Procuradora República Carolina da Silveira Medeiros  

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Interessados: Carolina da Silveira Medeiros; Procuradoria da República/RS - MPF/MPU 

Representação legal: não há 

  
026.158/2020-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União  

Lucas Rocha Furtado. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal 

Representação legal: não há 
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026.288/2020-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ravena Engenharia Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações  

Representação legal: não há 

  
028.258/2017-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público Federal - MPF 

Órgão/Entidade/Unidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. (antiga Companhia Docas 

do Estado de São Paulo) 

Responsáveis: Antônio de Pádua de Deus Andrade; Gabriel Nogueira Eufrásio; José Alex 

Botelho de Oliva; Luiz Fernando Garcia da Silva 

Representação legal: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7.295) e outros, representando 

Luiz Fernando Garcia da Silva; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, 

representando Antônio de Pádua de Deus Andrade 

  
029.387/2020-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: MMB Transporte e Locação Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações  

Representação legal: Rycharde Farah (OAB/SC 10.032) e outros, representando MMB 

Transporte e Locação Ltda. 

  
030.654/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Teresinha de Fatima Cargerani Cardassi 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

Representação legal: não há 

  
031.480/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há 

  
035.187/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Federal do Andaraí 

Representação legal: Andre Luiz Hespanhol Tavares (OAB/DF 39.645) e outros, 

representando Navele Empreendimentos e Servicos Ltda 

  
036.782/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal 

Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (OAB/RJ 116.896) e outros, 

representando Caixa Econômica Federal; Alexandre Bocchetti Nunes (OAB/RJ 93.294) e 

outros, representando Banco do Brasil S.A 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
022.720/2020-0 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; Ministério do Desenvolvimento 

Regional 

Responsável: Donisete Pereira Braga 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Elysson Faccine Gimenez (OAB/SP 165.695); Murilo Muraro 

Fracari (OAB/DF 22.934) e outros 

  
026.773/2016-3 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsáveis: Roberto Leher; Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Representação legal: não há 
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037.077/2020-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda. 

Interessado: Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Representação legal: Luan Francisco Magalhães Claudino (OAB/MG 135.124) 

  
042.082/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Fiedler Automação Industrial Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A 

Representação legal: não há 

  
044.898/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Transágua Transportes De Água Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Base Aérea de Fortaleza 

Representação legal: Helio Lucas de Figueiredo Correia Morais (OAB/CE 22.121) 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
028.214/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Concreprata Concretos Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de André da Rocha - RS 

Representação legal: Valéria Meneghini (OAB-RS 104.965), representando a empresa 

Concreprata Concretos Eireli 

  
028.958/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público Federal no Rio de Janeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Mineração 

Representação legal: não há 

  
037.921/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Paulo Soares 

Bugarin. 

Órgão/Entidade/Unidade: Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do 

Turismo 

Interessados: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; Calia/ Y2 

Propaganda e Marketing Ltda 

Representação legal: Emerson Franco de Menezes (OAB-DF 133.039) e outros, 

representando Calia/ Y2 Propaganda e Marketing Ltda; João Vita Fragoso de Medeiros 

(OAB-PE 12.058 e OAB-DF 64.976-S), representando Embratur - Agência Brasileira de 

Promoção Internacional do Turismo 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
007.105/2012-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo - Secex/SP, 

atual Secretaria do TCU no Estado de São Paulo - Sec-SP 

Responsáveis: Claudio Alves Porto; Valdomiro Ferreira da Silva Junior 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren/SP 

Representação legal: Aleksanders Mirra Novickis  (232.482/OAB-SP) e outros, 

representando Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; Luis Justiniano Haiek 

Fernandes (2193/A/OAB-DF), representando Claudio Alves Porto 

  
037.999/2020-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
020.214/2020-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Representação legal: Alexandra Vaimberg (OAB/RJ 134.417), entre outros. 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
003.358/2017-8 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento - RN 

Representação legal: não há 

  
027.967/2020-4 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região  

(Cref3/SC) 

Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Representação legal: não há 

  
029.147/2018-2 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Representação legal: não há 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
027.951/2017-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de débitos verificados na execução de 

contrato teve por objeto o aluguel de veículos com motorista. Análise das alegações de 

defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Responsáveis: Atlanta Locadora de Veículos Ltda.; Beatris Gautério de Lima; Exclusiva 

Aluguel de Veículos Ltda.; Fernando Rodrigues da Rocha; Investcar Veículos Ltda.; 

Manoel Oliveira Muricy; Máxima Serviços e Transportes Ltda.; Nancy Filgueiras da Costa; 

Nilton Moreira Dias; San Marino - Locação de Veículos e Transportes Ltda.; Unique Rent 

a Car Locadora de Veículos Ltda 

Representação legal: Rodrigo Figueiredo Paiva 

Interessado em sustentação oral: 

- Maurício Muriack de Fernandes e Peixoto (OAB/CE 10.928), 

representando MANOEL OLIVEIRA MURICY (Advogado da 

União). 
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
014.889/2018-8 - 

  

Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades nas obras civis de Angra 3.  

Órgão/Entidade/Unidade: Eletrobrás Termonuclear S.A 

Responsáveis: Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antonio de Amorim Soares; Luiz 

Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez 

Engenharia S.A.; Rogério Nora de Sá; Clovis Renato Numa Peixoto Primo; Flavio David  

Barra; Andrade Gutierrez S.A.; Otávio Marques de Azevedo 

Representação legal: Marcelo Marques Galo e outros, representando Eletrobrás  

Termonuclear S.A.; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros, 

representando Andrade Gutierrez Engenharia S.A. 

 
Revisora: Ministra Ana Arraes (02/12/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
008.795/2015-0 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto 

pelo recorrente em face de deliberação que julgou suas contas irregulares e condenou-o ao 

pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação 

de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) transferidos ao município nos exercícios de 

2004 a 2007. 

Embargante: Francisco Gregório da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura de Capitão Poço/PA 

Representação legal:  João Luis Brasil Batista Rolim de Castro (OAB-PA 14.045); Luiz 

Guilherme Conceição de Almeida (OAB-PA 4533); Amanda Lima Figueiredo (OAB-PA 

11751) e outros 

  
013.339/2020-6 - 

  

Ato de concessão de pensão militar. 

Órgão/Entidade/Unidade: Quinta Região Militar 

Interessados:  Dalila Peixoto Langsch; Iara Flores; Ilma Flores; Isabel Cristina Guedes; 

Jane Flores Knabben; Marcia Helena Ritzel Tischler; Margarete Flores; Marta Helena 

Meirelles Ritzel O'leary Costard; Selma Flores; Zenaide Flores Rosa 

Representação legal: não há 

  
015.705/2011-0 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração 

interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-

o ao pagamento de débito e de multa em decorrência de realização de gastos sem 

comprovação da prestação de serviços acordados no segundo termo aditivo ao contrato que 

tinha por finalidade a prestação de serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da 

elaboração de projetos, orçamentos e execução das obras de ampliação e serviços de 

engenharia do Aeroporto de Vitória/ES. 

Recorrente: Ricardo Braga Vieira 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Representação legal:  Thais Strozzi Coutinho Carvalho (OAB-DF 19573); Elísio de 

Azevedo Freitas (OAB-DF 18596); Guilherme Gonçalves Martin (OAB-DF 42989);  

Giuseppe Giamundo Neto (OAB-SP 234412); Camillo Giamundo (OAB-SP 305964);  

Fernanda Leoni (OAB-SP 330251); Tereza Cristina Gavinho (OAB-RJ 149120) e outros 
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025.115/2009-2 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto 

em face de deliberação que condenou a recorrente ao pagamento de débito e de multa em 

razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a 

execução de melhorias sanitárias domiciliares nas aldeias Curuá, Tukumã, Ipixuna, 

Apterewa, Xingu, Iriri, Bakajá, Paquiçamba, Patkrô, Arara, Kararaô e Koatinemo. 

Recorrente: Multisul Engenharia S/s Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Altamira - PA 

Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), Douglas Wallison dos 

Santos (OAB-DF 14.632/E) e outros 

  
027.739/2014-7 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto 

em face de deliberação que considerou a recorrente revel, julgou suas contas irregulares e a 

condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de 

recursos de convênio que tinha por objeto a realização do projeto “Ponto de Cultura - Usina 

de Produção Cultural”. 

Recorrente: Janete Vieira da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cultura (extinta) 

Representação legal: Alexandre Melo Soares (OAB/DF 24.518) 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
023.252/2017-0 - 

  

Representação autuada para apurar a participação de empresa em supostas fraudes ocorridas 

nas licitações conduzidas para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE. 

Responsável: Construbase Engenharia Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (OAB/RJ 169.700), Luiz Felipe Hadlich  

Miguel (OAB/SP 215.844) e outros. 

  
031.091/2013-0 - 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares 

e condenou-o ao pagamento do débito em razão de irregularidades na prestação de contas 

de parte dos recursos recebidos por meio de convênio eu tinha por objetiv o a execução do 

Programa de Alimentação Escolar/PNAE, nos exercícios de 1996, 1997 e 1998. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Curionópolis/PA 

Recorrente: João Chamon Neto 

Responsáveis: João Chamon Neto; Osmar Ribeiro da Silva 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: Sábato Giovani Megale Rossetti (OAB/PA 2.774) e Sávio Leonardo 

de Melo Rodrigues (OAB/PA 12.985), representando João Chamon Neto. 

  
045.260/2020-6 - 

  

Agravo interposto contra medida cautelar deferida em processo de representação sobre 

possíveis irregularidades em pregões que tinham por objeto a aquisição de mobiliário. 

Recorrente: Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. 

Interessados: 8º Depósito de Suprimento; Centro de Comunicações  e Guerra Eletrônica do 

Exército; Centro de Inteligência do Exército-CIEX; Comando 11º Brigada de Infantaria 

Leve; Comando Militar do Planalto; Comando da 11ª Região Militar; Comando da 12ª  

Região Militar; Comando de Operações Terrestres do Exército; Comando do Comando  

Militar do Leste; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Estado -Maior do 

Exército; Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda.; Forma Style Seating 

Ergonomic Ltda.; Grupamento de Apoio de Barbacena; Grupamento de Apoio de Brasília;  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Justiça Federal - 

Seção Judiciária/SP - TRF-3; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

Hospital das Forças Armadas 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da 11ª Região Militar; Comando de Operações 

Terrestres do Exército; Comando 11º Brigada de Infantaria Leve; Grupamento de Apoio de 

Barbacena 

Representação legal: Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796) e outros, 

representando Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
010.656/2018-9 - 

  

Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a atuação do Comitê de Governança, 

Risco e Controle (CGRC) no cumprimento do seu mister, referente ao período 

compreendido entre 24/4/2019 a 16/12/2019. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
017.674/2010-7 - 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares 

e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão do pagamento por serviços não 

executados e/ou executados de forma inadequada nas obras do Fórum Eleitoral de João 

Pessoa e do Fórum Eleitoral e do Núcleo de Apoio Técnico às Urnas Eletrônicas - NATU-

II de Campina Grande. 

Recorrente: Luiz Carlos Peixoto da Cruz. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 

Representação legal: Carmen Rachel Dantas Mayer (OAB-PB 8432); Francisco de Assis 

Almeida e Silva (OAB-PB 9276)  

  
036.673/2019-6 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que proferiu determinações e recomendações em 

processo de acompanhamento das iniciativas estruturantes de transformação digital 

empreendidas pelo governo federal, com foco nas ações desenvolvidas no âmbito da 

Plataforma de Cidadania Digital (PCD). 

Recorrente: Advocacia-geral da União. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal; Instituto Nacional do Seguro 

Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Economia;  

Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
006.718/2020-5 - 

  

Monitoramento que objetiva verificar o cumprimento de deliberação que determinou a 

apresentação de plano de ação com medidas de contenção para os exercícios seguintes a 

2015 do aumento do estoque de restos a pagar. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Orçamento Federal - MP; Secretaria do Tesouro 

Nacional 

Representação legal: não há 

  
006.727/2017-4 - 

  

Monitoramento de deliberação que apreciou auditoria nas  obras de construção dos Trechos 

3, 4 e 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Integração Nacional (extinta) 

Responsável:  Construtora OAS S.A. em Recuperação Judicial 

Representação legal: Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (OAB-SP 342.501) e outros, 

representando Construtora OAS S.A. em Recuperação Judicial e Odebrecht Engenharia e 

Construção Internacional S.A. 

  
015.237/2020-6 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação 

de empresa especializada em manuseio, embalagem e transporte de obras de arte 

contemporânea. 

Representante: 5 Estrelas Comercial e Serviços de Mudanças Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional 

Interessado:  T.M. & I. Ltda 

Representação legal: Carla Andreia Alcantara Coelho Prado (OAB-SP 188.905) e outros, 

representando T.M 

. & I. Ltda; Tatiana de Oliveira Navarro Barreto (OAB-DF 54.358), representando 5 Estrelas 

Comercial e Serviços de Mudanças Eireli 
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023.914/2013-0 - 

  

Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, 

condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em virtude de irregularidades nas despesas 

realizadas com os recursos repassados ao fundo no âmbito do Prog rama Nacional de 

Alimentação Escolar, no exercício de 2010. 

Recorrente:  Sebastião Lopes Monteiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Apicum -Açu - MA 

Interessado:  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: não há 

  
027.620/2019-0 - 

  

Auditoria que teve por objetivo analisar a efetividade da regulação sobre o 

compartilhamento da malha entre os Operadores Ferroviários, de modo a contribuir para a 

eficiência do setor. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da 

Infraestrutura 

Representação legal: não há 

  
028.673/2020-4 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a autorização da implantação  

das linhas Brasília Unaí e Buritis Brasília, via Unaí. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres  

Interessado: Realsul Transportes e Turismo Ltda 

Representação legal: Rita de Cassia Guimaraes Januzzi Turquino (OAB-DF 34.548) e 

outros, representando Santa Izabel Transportes e Turismo Ltda 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
017.727/2020-0 - 

  

Acompanhamento que tem por objetivo examinar aspectos fiscais e de conformidade 

constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União  

para o exercício financeiro de 2021 (PLDO 2021). Análise de oitivas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há 

  
021.020/2020-5 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços 

tendo como objeto a aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo 

diesel S500 e GLP gás de uso doméstico em botija de 13kg). 

Representante: Atem’s Distribuidora de Petróleo S/A  

Órgão/Entidade/Unidade: 21ª Companhia de Engenharia de Construção do Comando  

Militar da Amazônia 

Interessados: Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva; Ecali Distribuidora de 

Petróleo Ltda. (atual Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda.); Empreendimentos  

Fortaleza Eireli; Distrito Sanitário Especial Indígena Alto do Rio Negro, Hospital de 

Guarnição de São Gabriel da Cachoeira 

Representação legal:  não há 

  
029.433/2017-7 - 

  

Processo administrativo com proposta de alteração das Resoluções TCU 233/2010, 

259/2014 e 276/2016, com vistas a regulamentar o acesso a processos sigilosos específicos 

e adotar outras providências. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
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032.981/2017-1 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que acolheu embargos de declaração interpostos em face 

de deliberação que apreciou processo de auditoria que teve por objetivo avaliar a eficiência 

do custeio de políticas públicas com base em subsídios da Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE). 

Recorrentes: Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - CMAP; e 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec) 

Órgãos/Entidade/Unidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Fazenda (extinta); Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta); Ministério da Integração Nacional 

(extinta); Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta); Ministério das Cidades (extinta);  

Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Social (extinta); Ministério  

do Meio Ambiente; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 

Interessados:  Agência Nacional de Energia Elétrica; Casa Civil da Presidência da 

República 

Representação legal: Christian Tarik Printes (OAB/SP 316.680) e outros, representando 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor; Estefania Torres Gomes da Silva e outros, 

representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Adriano Augusto de Souza, 

representando Casa Civil da Presidência da República 

  
039.300/2020-0 - 

  

Representação formulada para avaliar possíveis irregularidades nos dispêndios de recursos 

públicos federais destinados ao atendimento em salas exclusivas de autoridades públicas em 

espaços aeroportuários brasileiros, diante de indícios de ausência de motivação e de 

previsão legal para essas despesas. 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público da União 

Representação legal: não há 

  
047.592/2020-6 - 

  

Acompanhamento acerca de restos a pagar oriundos de créditos extraordinários do 

"Orçamento de Guerra" (EC 106/2020). 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia; Secretaria de Orçamento Federal;  

Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
010.332/2017-0 - 

  

Agravo interposto em face de despacho que autorizou a realização de citação de 

responsáveis em processo de tomada de contas especial instaurada em razão dos prejuízos  

causados ao Postalis decorrentes dos investimentos feitos no âmbito do FIC Serengeti. 

Agravante: Antonio Carlos Conquista 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT;  

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

Responsáveis: André Luis Carvalho da Motta e Silva; Antonio Carlos Conquista; BNY 

Mellon Administração de Ativos Ltda.; BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários S/A; Ricardo Oliveira Azevedo 

Representação legal: Guilherme de Araujo Pinho Costa, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 

(OAB/DF 6.546), Yuri Vinicius Assen da Silva (OAB/DF 54.123), Jose Caubi Diniz Junior 

(OAB/DF 29.170) e outros 

  
022.621/2020-2 - 

  

Levantamento de auditoria para avaliação de riscos na concessão de financiamentos pela 

entidade com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNO). 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco da Amazônia S.A 

Responsável:  Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Interessado:  Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Representação legal: não há 
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028.964/2015-2 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações complementares quanto 

ao cumprimento de determinações do TCU as quais foram proferidas em auditoria que teve 

por objetivo verificar os procedimentos adotados pelo Poder Executivo no processo de 

privatização das empresas do setor elétrico. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica; Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social 

Representação legal: Tais Guida Fonseca Guedes (OAB/RJ 156.097); Estefania Torres 

Gomes da Silva e outros 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
031.306/2020-9 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de empresa para fornecimento  

de imagens de alta resolução. 

Representante: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, representante do MP/TCU 

Interessada: Santiago & Cintra Consultoria Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal 

Representação legal: Rodrigo de Oliveira Kaufmann (OAB-DF 23.866) e outros, 

representando Santiago & Cintra Consultoria Ltda 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
016.274/2019-9 - 

  

Representação que teve por objetivo apurar indício de contratação no âmbito do convênio 

que tinha por objetivo a implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades 

rurais do município. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Responsável: Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Riacho dos Cavalos/PB 

Representação legal: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (OAB/PB 19.279) e outros, 

representando Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos/PB e Joaquim Hugo Vieira 

Carneiro 

  
021.605/2010-6 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente 

irregulares e a condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na 

aplicação de recursos de contrato de repasse que tinha por objetivo a execução de obras de 

redes coletoras de esgoto do município. 

Embargantes: Santa Bárbara S/A em recuperação judicial e José Alberto Maia Paiva 

Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado de Alagoas  

Representação legal: Hugo Vasconcelos Loula (OAB/BA 48.360), Luiz Piauhylino de 

Mello Monteiro (OAB/DF 1.296-A), e Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (OAB/DF 

17.042), representando Santa Bárbara S/A em recuperação judicial; e Andrea de 

Albuquerque Calheiros (OAB/AL 8.270), representando José Alberto Maia Paiva 
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Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
002.036/2019-3 - 

  

Representação acerca de indício de fraude em licitação destinada à contratação de 

consultoria técnica para realizar capacitação de gestores para a implementação do 

planejamento estratégico da entidade. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da 

Bahia 

Responsáveis:  Genivaldo Barbosa dos Santos; Herbert Pereira de Oliveira; Marco Antônio 

Amigo 

Interessados:  Cristal Desenvolvimento Organizacional Ltda.; Metanóia Engenharia e 

Tecnologia Ltda; QTC Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. - Me 

Representação legal: Luiz Claudio Moitinho Gomes, representando Cristal 

Desenvolvimento Organizacional Ltda.; Marcio Augusto Amaral Malta (OAB-BA 61379), 

representando Marco Antônio Amigo e Genivaldo Barbosa dos Santos; Kleber Soares 

Santos, representando Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda 
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PLENÁRIO - RESERVADA 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Extraordinária de caráter reservado de 27/01/2021, às 14h30 
Convocada com fundamento nos arts. 55, caput , e 108, § 1º, da Lei 8.443, de 1992, com o objetivo de apreciar 

processos em que é necessária a preservação de direitos individuais ou do interesse público. 
 

A presente pauta pode, a critério dos relatores, sof rer alterações, a fim de que sejam excluídos ou incluídos 
processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 

https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
027.178/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Thiago Araújo Loureiro (OAB-DF 28.724) e outros 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
020.714/2016-5 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Representação legal: Wagner de Campos Rosário e outros; Laura Fernandes de Lima Lira 

(OAB-DF 32.720) e outros 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
008.453/2015-2 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Representação legal: Tanara de Fátima Barcellos da Silva (OAB/RS 69.337) 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 000.035/2021-1  

Natureza:  Solicitação  

Unidade Jurisdicionada: não há.      

DESPACHO 

Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Felipe Nunes Vaz de Oliveira (CPF 399.131.858-07), 
mediante canal de Ouvidoria do TCU (Manifestação 334800), peça 3, de 5/1/2021, por meio da qual requer 
cópia integral dos autos do TC 016.043/2018-9. 

2. Referido TC 026.406/2020-9 versa sobre representação autuada por força do item 9.8 do 
Acórdão 3.879/2018-TCU-1ª Câmara, da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, mediante o qual foi 

determinado à então Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que apurasse a legalidade da 
redistribuição por reciprocidade do cargo efetivo de Analista Judiciário - Área Administrativa, do quadro 
de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), ocupado por Helena Azevedo Barros 

Periotto, para o quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso).  

3. O feito foi por mim levado à apreciação do Plenário na Sessão de 3/7/2019, ocasião em que 

fora proferido o Acórdão 1536/2019 - TCU - Plenário, de minha relatoria, para considerar procedente a 
representação e determinar às unidades jurisdicionadas a adoção das medidas conducentes à anulação do 
ato de redistribuição. 

4. No momento, o processo encontra-se aberto, pendente de apreciação do pedido de reexame 
interposto pela interessada e pelos tribunais envolvidos, cuja relatoria fora atribuída ao Ministro Aroldo 

Cedraz (termo de sorteio à peça 40). 

5. Nesse sentido, considerando que o processamento do pedido de reexame ensejou a atribuição 
de nova relatoria ao processo (relatoria ad quem), restituo os autos à Sefip para retificação da relatoria desta 

solicitação (TC 000.035/2021-1), com fundamento no § 4º do art. 157 do Regimento Interno [1]. 

6. À Sefip. 

Brasília, 19 de janeiro de 2021 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

 

[1] Art. 157. § 4º O relator, ou seu sucessor, permanece vinculado ao processo, mesmo após prolatada a deliberação, 
exceto nos casos de recurso que ensejem sorteio de novo relator, bem como ao respectivo processo de cobrança 
executiva, quando houver (grifei). 
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TC 005.657/2019-9  

Natureza:  Representação  
Unidade Jurisdicionada: 21ª Companhia de Engenharia de 

Construção (Amazonas). 
Responsáveis:  Cristian Mendes da Silva (858.341.229-49); Trifity 
Construções Ltda (09.512.961/0001-50)  

Interessado:  Yem Servicos Tecnicos e Construcoes - Eireli 
(17.811.701/0001-03)  

DESPACHO 

Trata-se de “representação formulada pela empresa Trifity Construções Ltda., com pedido de 
medida cautelar, em razão de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2018, conduzido 

pela 21ª Companhia de Engenharia de Construção (Amazonas) do Comando do Exército, cujo objeto é o 
registro de preços para eventual aquisição de insumos asfálticos destinados à 

conservação/reparação/manutenção de vias de acesso em áreas militares e da BR-307/AM, no trecho de 
São Gabriel da Cachoeira a Cucuí, no valor estimado de R$ 27.039.200,00. Realizado o certame, a empresa 
Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI sagrou-se vencedora dos itens 5 e 6 com o valor total de 

R$ 17.150.000,00”. 

2. Por meio do Ofício 63366/2020-TCU/Seproc, recebido em 24/11/2020 (peça 123), a Selog 
diligenciou à 21ª Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército, fixando-lhe prazo de 

15 dias para prestação de informações sobre o objeto da representação. 

3. Em requerimento à peça 129, de 5/1/2021, a unidade jurisdicionada solicitou prorrogação de 
prazo por 15 dias para atender à diligência. 

4. Compulsando os autos, verifico que a resposta à diligência já foi acostada aos autos em 

12/1/2021 (132 a 145).     

5. Ante o exposto, fica autorizada a prorrogação de prazo de pleiteada.   

6. À Selog.     

Brasília, 19 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 010.264/2019-1  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 

Responsável:  Rafaela Pravato Colato (324.378.768-80)    

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Rafaela Pravato Colato (peças 79 a 82) 

contra os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.2 do Acórdão 10.869/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo 
Cedraz, in verbis:              

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 
Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Rafaela Pravato Colato, em razão da não 
comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito de 

programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / Programa Farmácia Popular 
do Brasil;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª 
Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, 
§ 3º; 16, inciso III, alíneas “b” e “c”; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, 

c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea “a”; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, 
em:  

9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Rafaela Pravato Colato, condenando-a ao 
pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 

“a”, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo 
Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados 

a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista 
na legislação em vigor: 

9.2. aplicar à Sra. Rafaela Pravato Colato a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro 

Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo 
recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor;  

9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992:  

9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução à peça 84, propôs conhecer do recurso de 
reconsideração e atribuir- lhe efeitos suspensivos:  

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rafaela Pravato Colato, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.2 do Acórdão 10.869/2020-TCU-2ª 
Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.” 
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3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto por 

Rafaela Pravato Colato, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU.     

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 

TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.2 do Acórdão 10.869/2020-TCU-2ª Câmara, relator 
Ministro Aroldo Cedraz  

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 
instrução do mérito recursal.   

Brasília, 19 de janeiro de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 025.552/2017-1  

Natureza: Monitoramento  
Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado de Rondônia.  

Interessado: Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de 
Rondônia (04.285.920/0001-54)  

DESPACHO (*) 

Trata-se de monitoramento do Acórdão 243/2015-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro José 
Múcio Monteiro, que determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) que 

apresentasse, em 90 dias, parecer conclusivo sobre as obras de construção da ponte sobre o Rio Machado, 
localizada no anel viário de Ji-Paraná/RO, detalhando: 

a) o estágio do empreendimento, especialmente seu término e abertura ao tráfego; 

b) as condições de conservação, estabilidade e segurança da estrutura; e 

c) as medidas adotadas pelo Estado de Rondônia para sanar as patologias indicadas no relatório 

de vistoria elaborado pelo DNIT em 23/5/2012. 

O monitoramento é decorrente, originalmente, de verificação do cumprimento: (i) do Acórdão 
188/2002-TCU-1ª Câmara, da relatoria do Ministro Marcos Vinicios Vilaça (item 8.5, alínea “c”), relativo 

à condenação do Estado de Rondônia ao ressarcimento dos valores sacados da conta específica do Convênio 
PG 143/1996, celebrado entre o Departamento de Viação e Obras Públicas em Rondônia (Devop/RO) e o 

então Departamento Nacional de Estadas de Rodagem (DNER), para realização de obras no anel viário de 
Ji-Paraná/RO; e (ii) do Acórdão 1.901/2003-TCU/Plenário, da relatoria do Ministro Lincoln Magalhães da 
Rocha, que autorizou, para cumprimento alternativo da obrigação de ressarcimento, a conclusão física das 

estruturas viárias, objeto original do convênio, mediante acompanhamento das obras pelo DNIT, para 
garantir a conformidade ao programa de trabalho aprovado. 

Em 23/5/2012, o DNIT emitiu relatório de vistoria da ponte sobre o Rio Machado (peça 18 do 
TC 028.560/2013-2), no qual listou diversas não conformidades, como o surgimento de patologias no 
concreto, insuficiência do sistema de drenagem e erosão dos aterros nos encontros.  

Visando verificar o cumprimento do Acórdão 243/2015-TCU-Plenário, a Secex-RO diligenc iou 
o DNIT para que atualizasse as informações sobre a referida ponte, o que ocorreu por meio do Ofício 

44930/2018/SRE-RO-DNIT, de 26/11/2018 (peça 13). Nesse documento, a autarquia federal retransmite 
informações prestadas pelo DER/RO, de que a estrutura se encontra em pleno uso, sem restrições ao tráfego 
de veículos e pedestres, bem como relata o capeamento da ponte com CBUQ. No entanto, reporta alguns 

defeitos a reparar, como exposição da armadura, eflorescências no concreto, presença de vegetação junto 
às passarelas e erosão nas cabeceiras. 

Face a permanência de irregularidades anteriormente apontadas na vistoria de 2012, a Unidade 
instrutiva propõe a conversão do presente monitoramento em Tomada de Contas Especial e a citação do 
Governo do Estado de Rondônia pelos valores originais do débito calculado no Acórdão 188/2002-TCU-

1ª Câmara. 

Passo a decidir. 

Considerando o longo decurso de tempo entre a autorização do Plenário do TCU para conversão 
do débito em conclusão física das obras do Anel Viário de Ji-Paraná/RO e a efetiva entrega da ponte, de 
cerca de 10 anos. 

Considerando também o alongado prazo desde a abertura do tráfego na estrutura e a dificuldade 
em se mensurar o dano no presente caso, visto que foram adotadas algumas medidas para o saneamento das 

irregularidades apontadas no relatório do DNIT de 23/5/2012. 
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Ouça-se o Ministério Público junto a este Tribunal, nos termos do art. 62, inciso III, do 

Regimento Interno. 

Brasília, em 19 de janeiro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

*(Republicado por ter saído com incorreção do original no BTCU Deliberações nº 12, de 20 de janeiro de 

2021.) 
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TC 031.119/2019-0  

Natureza:  Representação  
Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 

Responsáveis:  Adailton Ferreira Trindade (317.250.151-53); Fábio 
Lenza (238.544.131-49); Geddel Quadros Vieira Lima 
(220.627.341-15); José Carlos Medaglia Filho (388.908.520-20); José 

Urbano Duarte (355.375.236-04); Márcio Percival Alves Pinto 
(530.191.218-68); Paulo Roberto dos Santos (530.422.719-00); 

Raphael Rezende Neto (318.777.021-53); Roberto Derzie de Sant 
Anna (244.689.591-34); Sergio Pinheiro Rodrigues (008.205.123-20)  
Interessado:  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (33.657.248/0001-89)  

DESPACHO 

Trata-se de representação autuada por força do Acórdão 1232/2019-Plenário, de minha 
relatoria, proferido no processo TC-035.244/2017-8, com vistas a apurar os fatos relacionados à operação 
de crédito à empresa Concessionária SPMAR S. A. no valor aproximado de R$ 2 bilhões, com recursos da 

Caixa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

2. Em razão dos indícios de irregularidades constatados pela equipe de autoria no bojo do 

presente processo, a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de 
Pensão (SecexFinanças), com base nos pareceres uniformes às peças 66 a 68, promoveu audiência dos 
responsáveis da Caixa e oitiva do BNDES. 

3. Nesta etapa processual, vêm os autos a meu Gabinete para apreciação dos pedidos de 
prorrogação de prazo por 90 dias, contados a partir de 23/12/2020 (data de acesso às peças sigilosas do 

processo), formulados à peça 156, de 8/1/2021, pelos seguintes ex-gestores da Caixa Econômica Federal 
para apresentação de razões de justificativa: Adailton Ferreira Trindade, Fábio Lenza, José Carlos Medaglia 
Filho, José Urbano Duarte, Márcio Percival Alves Pinto, Paulo Roberto dos Santos, Raphael Rezende Neto, 

Roberto Derziê de Sant’Anna e Sergio Pinheiro Rodrigues.  

4. Com vistas à organização processual, sintetizo, abaixo, a questão dos prazos relativos aos 

requerentes: 

RESPONSÁVEL TÉRMINO DO PRAZO INICIAL TÉRMINO DO PRAZO, 

CONSIDERANDO A 

PRORROGAÇÃO DE 60 DIAS 

ANTERIORMENTE DEFERIDA 

Adailton Ferreira Trindade 24/11/2020 25/1/2021 

Fábio Lenza 25/11/2020 25/1/2021 

José Carlos Medaglia Filho 30/11/2020 1º/2/2021 

José Urbano Duarte 25/11/2020 25/1/2021 

Márcio Percival Alves Pinto 24/11/2020 25/1/2021 

Paulo Roberto dos Santos  25/11/2020 25/1/2021 

Raphael Rezende Neto 25/11/2020 25/1/2021 

Roberto Derziê de Sant’Anna 26/11/2020 26/1/2021 

Sergio Pinheiro Rodrigues  30/11/2020 1º/2/2021 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66965417.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 15 | Segunda-feira, 25/01/2021 22 

5. Os requerentes motivaram o pedido no fato de que somente obtiveram acesso às peças 

sigilosas do processo em 23/12/2020. Desta forma, pugnam pela concessão de 90 dias, contados de 
23/12/2020, para apresentação de razões de justificativa, de modo que o prazo esgote-se em 23/3/2021. 

6. O requerimento ora em apreço equivale a prorrogar o prazo anteriormente deferido 

por 60 dias (conforme a tabela do § 4). 

7. Esta medida - conceder prazo adicional de 60 dias - afigura-se como a mais adequada pois 

observa a forma de contagem de contagem de prazo estabelecida no parágrafo único do art. 183 do RI/TCU 
(a prorrogação de prazo conta-se a partir do término do prazo anteriormente assinado).  

8. Ante o exposto e com fulcro no parágrafo único do art. 183 do RI/TCU, concedo prazo 
adicional de 60 dias para apresentação de razões de justificativas, a serem contados do término do prazo 
anteriormente deferido, aos responsáveis Adailton Ferreira Trindade, Fábio Lenza, José Carlos Medaglia 

Filho, José Urbano Duarte, Márcio Percival Alves Pinto, Paulo Roberto dos Santos, Raphael Rezende Neto, 
Roberto Derziê de Sant’Anna e Sergio Pinheiro Rodrigues. 

9. À SecexFinanças para as providências a seu turno. 

   

Brasília, 19 de janeiro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 037.164/2018-0  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 

Responsáveis:  Diego Valente Casarin (772.240.780-34); Valente & 
Casarin Ltda - Epp (02.976.237/0001-38)    

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Valente & Casarin Ltda - EPP (peças 
106 e 107) contra os itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 11.211/2020-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra 

Ana Arraes, in verbis:              

“VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo 
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Valente & Casarin Ltda. - 

EPP, solidariamente com Diego Valente Casarin, em razão de aplicação irregular de 
recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil 

- Aqui Tem Farmácia Popular.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, 
ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 

alíneas “b” e “c”, e § 3º, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 
c/c os arts. 1º, inciso I, 208, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea “a”, 215 a 217 

e 267 do Regimento Interno, em:  

9.1. julgar irregulares as contas de Valente & Casarin Ltda. - EPP e Diego Valente Casarin;  

9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde 

das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de 
mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatidas as quantias já 

ressarcidas: 

9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem recolhidas 
aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste 

acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo 
estipulado;  

9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante 
o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;  

9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução à peça 108, propôs conhecer do recurso de 
reconsideração e atribuir- lhe efeitos suspensivos:  

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Valente & Casarin Ltda., 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 11.211/2020-TCU-2ª 
Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 
32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso”. 
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3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto por 

Valente & Casarin Ltda - EPP, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do 
RI/TCU.     

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 11.211/2020-TCU-2ª Câmara, relatora 
Ministra Ana Arraes, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários.  

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 

instrução do mérito recursal.   

Brasília, 19 de janeiro de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 040.660/2019-2  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Jacobina - BA. 

Responsáveis:  Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Valdice Castro 
Vieira da Silva (185.050.905-00)  
Interessado:  Ministério do Desenvolvimento Regional 

(03.353.358/0001-96)  

DESPACHO 

Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Mestra Ltda. (peça 123) e Valdice 
Castro Vieira da Silva (peças 124 e 125) contra os itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 13.330/2020-TCU-2ª 
Câmara, relatora Ministra Ana Arraes, in verbis:              

“VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos 

recursos do Convênio 336/2008-MI, que objetivou a “Requalificação da Praça Rio 
Branco”.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, 

ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 
alíneas “b” e “c”, e § 3º, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os 

arts. 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em:  

9.3. condená-las, em solidariedade, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das 
quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora 

a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatendo-se, na oportunidade, o 
montante ressarcido:  

9.4. aplicar a Valdice Castro Vieira da Silva e à Mestra Ltda., respectivamente, multas de 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem 
recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data 

deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo 
abaixo estipulado;  

9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução às peças 126 e 127, propôs conhecer dos 
recursos de reconsideração e atribuir-lhes efeitos suspensivos:  

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Mestra Ltda., suspendendo-se 
os efeitos dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 13.330/2020-TCU-2ª Câmara e os estendendo 

para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 
8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Valdice Castro Vieira da Silva, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 13.330/2020-TCU-2ª Câmara 

e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso 
I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.” 
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3. Presentes os pressupostos recursais, conheço dos recursos de reconsideração interpostos por 

Mestra Ltda. (peça 123) e Valdice Castro Vieira da Silva (peças 124 e 125), com fulcro nos arts. 32, inciso 
I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU.     

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 13.330/2020-TCU-2ª Câmara, relatora 
Ministra Ana Arraes, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários. 

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 

instrução do mérito recursal.   

Brasília, 19 de janeiro de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 047.188/2020-0  
Natureza:  Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.      

DESPACHO 

 Trata-se de solicitação (peça 1, de 10/12/2020) subscrita pela Presidente da Comissão de 
Tomada de Contas Especial da Empresa de Planejamento e Logística - EPL (CNPJ 15.763.423/0001-30, 
entidade vinculada ao Ministério da Infraestrutura), Sra. Luciana Sales Marques Bissol, por meio da qual 
requer prazo adicional de 120 dias para remessa da Tomada de Contas Especial nº 1876/2020, de modo que 
o prazo encerre-se em 12/4/2021. 

2. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especiais (SecexTCE), em 
pronunciamentos uniformes às peças 3 e 4, propôs não conhecer do pedido por ilegitimidade da requerente, 
in verbis:  

“Trata o presente processo de solicitação subscrita pela Presidente da Comissão de 
Tomada de Contas Especial da Empresa de Planejamento e Logística - EPL, Sra. Luciana 
Sales Marques Bissol meio da qual requer dilação de prazo para a remessa da Tomada 
de Contas Especial nº 1876/2020 por 120 dias, a contar da instauração do procedimento 
(16/6/2020 *)   

(*) 180 dias (prazo inicial) + 120 dias, a contar de 16/6/2020 = 12/4/2021  

2. A solicitante justifica o seu pedido basicamente em razão das dificuldades 
operacionais decorrentes da pandemia. A título de registro, foi informado que a tomada 
de contas especial encontra-se em fase de atendimento às notificações e recebimento de 
manifestação e defesa por parte dos indicados como responsáveis pelo suposto dano. 

3. O art. 19-A da IN-TCU nº 71/2012 estabeleceu o seguinte prazo: 
Art. 19-A.  Os órgãos e entidades competentes têm até o dia 1º de dezembro de 2018 para 
encaminhar ao Tribunal de Contas da União as respectivas tomadas de contas especiais, nos 
casos exigidos pela legislação, cujas datas de início de contagem, na forma dos artigos 4º, §  1º, 
11 e 13, são anteriores a 12 de dezembro de 2016, data da publicação da IN-TCU nº 76/2016, 
aplicando-se o disposto no art. 12 às hipóteses de descumprimento do citado prazo, inclusive no 
tocante às sanções a serem impostas aos responsáveis.  

. O art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU nº 71/2012 assim dispõe: 

Art. 11. A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União em 
até cento e oitenta dias após a sua instauração.  

§ 1º Decisão Normativa poderá fixar prazos diferentes daquele especificado no  caput. 

§ 2º Os prazos estabelecidos podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de Contas da 
União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada, formulada, conforme o 
caso, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal 
Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais Federais nos Estados e no Distrito 
Federal e do Tribunal de Contas da União; Procurador-Geral da República; Ministro de 
Estado, ou outras autoridades de nível hierárquico equivalente; e, ainda, por Presidente de 
conselho federal de fiscalização profissional.  

4. A presente solicitação, embora fundamentada, foi subscrita por pessoa que não possui 
legitimidade ativa, razão pela qual não deve ser conhecida pelo Tribunal, conforme 
predispõe o art. 11, § 2º, da IN-TCU nº 71/2012. 

5. Em face do exposto, com fundamento no art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU 
nº 71/2012, submeto o presente processo à consideração superior, para posterior envio 
ao Gabinete do Relator, Excelentíssimo Senhor Ministro, Raimundo Carreiro (detentor 
da LUJ 8 - Ministério da Infraestrutura - Em substituição ao Excelentíssimo Senhor 
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Ministro, José Múcio) com proposta de não conhecer a presente solicitação pelo fato de 
a subscritora  não possuir legitimidade para formulá-la.” 

3. O entendimento da unidade técnica coaduna-se com o disposto no art. 11, § 2º, da Instrução 
Normativa-TCU nº 71/2012, o qual estabelece rol taxativo de autoridades que possuem legitimidade para 
postular, perante o TCU, pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de tomada de contas especial: 

Art. 11. A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas da 
União em até cento e oitenta dias após a sua instauração (NR)(Instrução Normativa 
nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016). 
§ 1º Decisão Normativa poderá fixar prazos diferentes daquele especificado no caput. 
§ 2º Os prazos estabelecidos podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de Contas 
da União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada, formulada, 
conforme o caso, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do 
Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais Federais nos 
Estados e no Distrito Federal e do Tribunal de Contas da União; Procurador-Geral da 
República; Ministro de Estado, ou outras autoridades de nível hierárquico equivalente; 
e, ainda, por Presidente de conselho federal de fiscalização profissional (NR)(Instrução 
Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016). (Grifei) 

4. Perceba-se que a prorrogação de prazo para encaminhamento de TCE é medida excepcional 
e deve ser requerida apenas pelas autoridades elencadas no art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU 
nº 71/2012, de modo que, não sendo manejado por agente competente, o pedido, conforme defendido pela 
SecexTCE, deveria ser arquivado. 

5. Entretanto, valendo-me subsidiariamente do caput do art. 76 do Código de Processo Civil[1 ], 
julgo razoável oportunizar à Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial da Empresa de 
Planejamento e Logística - EPL, Sra. Luciana Sales Marques Bissol, a correção do pedido de dilação de 
prazo no tocante à legitimidade. 

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU c/c art. 76, caput, do 
Código de Processo Civil, concedo prazo de 5 dias, contados do recebimento da notificação deste 
despacho, à Sra. Luciana Sales Marques Bissol, Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial da 
Empresa de Planejamento e Logística (CNPJ 15.763.423/0001-30),  para que promova o saneamento do 
vício de ilegitimidade do requerimento de prorrogação de prazo de remessa da Tomada de Contas Especial 
nº 1876/2020, nos termos do art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU nº 71/2012, sob pena de não 
conhecimento do pedido.  

7. À SecexTCE para promoção da notificação deste despacho à Presidente da Comissão de 
Tomada de Contas Especial da Empresa de Planejamento e Logística. 

Brasília, 19 de janeiro de 2021             

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

 

[1]   Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.  
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TC 032.400/2020-9  

Natureza:  Atos de Admissão  
Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Interessados:  Ana Paula Xavier Pereira Alves (083.987.507-07); 
Giselle de Paula Pinto (100.732.047-81) e outros. 

DESPACHO 

 Trata-se de atos de admissão exarados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
submetidos à apreciação deste TCU. 

2. A Sefip, por meio de instrução às peças 13 e 14, propôs considerar legais os atos e conceder-
lhes registro.  

3. O Ministério Público de Contas, contudo, em parecer à peça 15, da lavra do Procurador 

Rodrigo Medeiros de Lima, divergiu da Sefip quanto aos atos de admissão de Ana Paula Xavier Pereira 
Alves (CPF 083.987.507-07) e Giselle de Paula Pinto (100.732.047-81), com relação aos quais opinou no 

sentido de realizar diligência nos seguintes termos:  

 “Trata-se de processo consolidado com 10 atos de admissões realizadas pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

2. Após aplicação das críticas automáticas a Secretaria de Fiscalização de Pessoal 
(Sefip) propôs a legalidade e registro de todos os atos integrantes do processo (peças 

13-14). 

3. Consulta à Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano base 2019, confirma as 
seguintes ocorrências de acumulação de cargos públicos, já detectadas pela Sefip (peça 

6), para as servidoras Ana Paula Xavier Pereira Alves e Giselle de Paula Pinto: 

  
SERVIDOR CARGO/EMPREGO ÓRGÃO/ENTIDADE DATA DE 

ADMISSÃO 

JORNADA 

SEMANAL 

Ana Paula Xavier 

Pereira Alves (peça 2) 

Técnico de enfermagem Prefeitura da cidade de Nova 

Iguaçu 

20/10/2009 40h 

Auxiliar de enfermagem UFRJ 1/3/2016 40h 

TOTAL 80h 

Giselle de Paula Pinto 

(peça 3) 

Técnico de enfermagem Prefeitura do Município de 

Tangua 

9/5/2011 30h 

Auxiliar de enfermagem UFRJ 24/10/2016 40h 

TOTAL 70h 

 

4. O art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, na redação dada pela 

Emenda Constitucional (EC) 19/1998, admite a acumulação de “dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”, desde 

que haja compatibilidade de horários. 

5. Não restam dúvidas de que os cargos/empregos públicos acumulados por Ana Paula 
Xavier Pereira Alves (peça 2) e Giselle de Paula Pinto (peça 3) são privativos de 

profissionais de saúde. Assim, resta averiguar se o requisito da compatibilidade de 
horários está sendo atendido, uma vez que os somatórios das jornadas de trabalho 

semanal alcançam, respectivamente, 80 e 70 horas. 

6. Pelo exposto, este representante do Ministério Público de Contas da União opina pela 
realização de diligência à UFRJ, a fim de restar comprovado nos autos que as 

acumulações de cargos/empregos ocupados pelas citadas servidoras preenchem os 
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requisitos dispostos art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, na redação 

dada pela EC 19/1998. 

7. Quanto aos demais atos, às peças 4-11, anuímos à proposta de legalidade e registro 

na forma apresentada pela unidade técnica.” 

4.  A preliminar defendida pelo MP/TCU deve ser acatada, porquanto necessária ao 
esclarecimento da observância da compatibilidade de horários da acumulação dos cargos de privativos de 

profissionais da saúde. 

5. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, acolho o parecer à 

peça 15 e autorizo realizar diligência à Universidade Federal do Rio de Janeiro (CNPJ 

33.663.683/0001-16) para que, no prazo de 15 dias, em relação às interessadas Ana Paula Xavier Pereira 
Alves (CPF 083.987.507-07) e Giselle de Paula Pinto (100.732.047-81):  

5.1. Informe se as acumulações de cargos ocupados pelas interessadas cumprem todos os 
requisitos do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, em especial o da compatibilidade 

de horários; 

5.2.  Esclareça o horário de trabalho cumprido por cada uma das interessadas nos cargos 
públicos acumulados; e  

5.3.   Encaminhe a cópia das escalas de trabalho desempenhadas pelas interessadas em cada 
um dos vínculos, a fim de se confirmar a compatibilidade de horários entre vínculos públicos. 

6. Encaminhe-se cópia deste despacho e da peça 15 à UFRJ. 

7. Por fim, alerto à Universidade Federal do Rio de Janeiro que a falta de atendimento à 
diligência no prazo assinado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso 

IV, da lei 8.443/92, a qual prescinde de prévia audiência.  

8. À Sefip para as providências a seu turno.  

Brasília, 21 de janeiro de 2021             

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 006.286/2019-4  

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Distrito 

Federal. 
Responsáveis:  Alex Gonçalves dos Santos (087.854.496-87); 
Movimento de Cidadania Pelas Aguas (05.572.190/0001-35); Ricardo 

Rios Cardoso (001.635.201-78)    

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno, determino a remessa dos presentes autos à 
SecexTCE para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos por Alex 
Gonçalves dos Santos (peças 79 a 84) contra o Acórdão 9229/2020 - TCU - 2ª Câmara, de minha relatoria.  

Brasília, 22 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 012.128/2020-1  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Santa Catarina.  

Interessados:  Roberto Jose Dias de Andrade (341.500.569-00); 
Sergio Mafra Fernandes (375.281.739-91); Sonia Regina Rego da 
Costa (343.973.299-15)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Sonia Regina Rego da Costa (peças 17 e 18) 

contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 do Acórdão 12.261/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro 
Aroldo Cedraz, verbis:          

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos atos iniciais de concessão de 

aposentadoria de Roberto José Dias de Andrade, Sérgio Mafra Fernandes e Sônia Regina 
Rego da Costa, ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 
Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 
71, inciso III, da Constituição Federal; 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 

260, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em:  

9.1. considerar ilegais e recusar o registro dos atos iniciais de concessão de 

aposentadoria de Roberto José Dias de Andrade, Sérgio Mafra Fernandes e Sônia Regina 
Rego da Costa; 

9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Santa Catarina, com base nos arts. 

45 da Lei 8.443/1992, e 4º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que:  

9.3.1. exclua a rubrica judicial referente à hora-extra dos proventos dos inativos, 

comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 
termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8º, caput, da Resolução -
TCU 206/2007;  

9.3.2. cadastre novos atos, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU no 
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 

19, § 3º, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;  

9.3.3. informe aos ex-servidores o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo 
de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 

4º, § 3º, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo 
proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução 

dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento 
desse recurso;” 

   

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 19, manifestou-se pelo conhecimento 
do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados: 

 “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Sonia Regina Rego da Costa, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 12.261/2020-TCU-
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2ª Câmara em relação à recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 

e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.” 

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto às 

peças 17 e 18.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 12.261/2020-TCU-2ª 

Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz.         

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.          

Brasília, 22 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 021.460/2020-5  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação)  
Unidade Jurisdicionada: Amazonas Geração e Transmissão de 

Energia S.A.      

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Amazonas Geração e Transmissão de Energia 

S.A. (peça 69) contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 4.066/2020-TCU-Plenário, relatora 
Ministra Ana Arraes, verbis:           

“VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de medida cautelar, 
formulada pela empresa Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos Ltda., 
acerca de possíveis irregularidades ocorridas na revogação da Licitação 211/LI/2019, 

conduzida pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., que objetivou a 
contratação de serviços de topografia, geodésia, batimetria e cartografia e geração de 

curva cota x área x volume para o reservatório da UHE Balbina.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 
extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no 

art. 45, caput, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 146, §§ 1º e 2º, 235 e 237, inciso VII e 
parágrafo único, do Regimento Interno c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e o art. 87, 

§ 2º, da Lei 13.303/2016, em:  

9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 

9.3. determinar à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, adote as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei, no sentido de:  

9.3.1. anular a revogação da Licitação 211/LI/2019 e todos os atos administrativos dele 
decorrentes, visto não haver decorrido de fato superveniente que constituísse óbice 
manifesto e incontornável, bem como por ser resultado de irregularidades no julgamento 

objetivo das propostas e de restrição à competitividade na qualificação técnico-
operacional, situação que infringiu, assim, o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 

e os artigos 31 e 62 da Lei 13.303/2016, de modo que dê regular prosseguimento à 
contratação dos serviços para o Lote 2 do reservatório de Balbina/AM, retomando a 
etapa de julgamento das propostas, devendo a AmGT, ao final do prazo assinado, 

comprovar, perante o Tribunal, o cumprimento da deliberação ora proposta;  

9.3.2. anular o RDC Eletrônico 72013/2020 e todos os atos administrativos dele 

decorrentes, por ter substituído certame licitatório revogado ilegalmente (211/LI/2019), 
bem como por compreender condições de qualificação técnica restritivas à 
competitividade, situação que infringiu, assim, o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal e o art. 31 da Lei 13.303/2016;  

9.4. determinar à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. que apure eventuais 

responsabilidades quanto à elaboração do edital (cláusulas restritivas), deficiência do 
projeto básico e falta de parâmetros adequados no orçamento de referência, emissão de 
pareceres técnicos que levariam à indevida desclassificação da representante, e 

revogação ilegal do Certame 211/LI/2019, e informe ao TCU os resultados de tal 
apuração, bem como das medidas adotadas.” 
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 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 73 e 74, manifestou-se pelo 
conhecimento do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados: 

 “Em virtude do exposto, propõe-se:  
3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Amazonas Geração e Transmissão de 
Energia S.A., suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 

4.066/2020-TCUPlenário, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.”  

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 

art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à 

peça 69.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 4.066/2020-TCU-
Plenário, relatora Ministra Ana Arraes.           

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à SeinfraElétrica para expedição das comunicações previstas no art. 278,   § 1°, do RI/TCU, e, em 
seguida, à Serur para instrução do mérito recursal.          

Brasília, 22 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC-027.190/2017-0 
Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 
Unidades: Fundo Multipatrocinado Serpros e Superintendênc ia 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) 
Embargante : Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) 

DESPACHO 

Trata-se de representação de autoria do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao 
TCU, Paulo Soares Bugarin, relativa a ocorrências atinentes ao Fundo Multipatrocinado Serpros. O Serpros 
sofreu duas intervenções pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
decorrentes de possível gestão temerária do fundo. A Previc investigou ainda investimentos com indíc ios 
de irregularidade, instituindo Comissão de Inquérito Administrativo (CTA) e apurando responsabilidades. 

2. Em decorrência de fragilidades quanto à governança, procedimentos administrativos e 
controles internos do Serpros, este Tribunal entendeu apropriado que fosse espedida determinação ao 
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), patrocinador do Serpros, que acompanhasse a 
implementação das recomendações da Previc relativas à segunda intervenção. Ademais, fez recomendação 
ao Serpros atinente ao risco trabalhista em futuros investimentos. 

3. Além das alegações da existência de falhas passíveis de correção por embargos de 
declaração, o Serpro solicita, em caráter preliminar, a devolução do prazo para a interposição de recurso. 
Afirma que, após ter sido notificado em 10/8/2020 e ter solicitado vista eletrônica dos autos em 12/8/2020, 
não teve acesso concedido até a apresentação dos embargos em 20/8/2020. Por isso, entende que houve “o 
cerceamento de defesa com o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”. 

4. Extraio dos autos a informação de que o Serpro somente recebeu cópia integral dos autos em 
28/8/2020. Além disso, minha assessoria confirmou, junto à Seproc, que somente foi encaminhada ao 
Serpro a cópia do Acórdão de Relação (sem a instrução que o fundamentou) e que, de fato, ainda não é 
possível o acesso a processos sigilosos por meio do Sistema Conecta, tal como alegado pelo jurisdicionado.  

5. Desse modo, esse contexto revela que, durante os prazos que tinha para apresentar embargos 
de declaração (até 20/8/2020) ou pedido de reexame (até 25/8/2020), a entidade não pode ter acesso à 
fundamentação do acórdão, apresentado na instrução da unidade técnica e no Parecer do Ministério Público, 
tampouco pode verificar outros elementos constantes dos autos.  

6. Poder-se-ia eventualmente discutir que, para a oposição de embargos de declaração, não há 
necessidade de acesso a outros elementos que não sejam a própria deliberação e seus fundamentos. Isso 
porque se trata de instrumento de impugnação manejado exclusivamente para tornar determinada 
deliberação inteiramente compreensível pelos interessados - livre, portanto, de incompletudes, incoerências 
ou falta de clareza. Por esse motivo, o único objeto dos declaratórios é a decisão completa em si. O acesso 
a ela seria suficiente para que qualquer das partes identificasse possíveis erros corrigíveis por interméd io 
de embargos.  

7. No entanto, tendo em vista que o Serpro apenas recebeu parte fundamental para a 
compreensão da deliberação apenas quando já estava esgotado o prazo previsto no art. 34, § 1º, da Lei 
8.443/1992, há de se reconhecer que houve prejuízo à ampla defesa e, sobretudo, ao contraditório. 

8. Diante desse panorama, concedo novo prazo de dez dias, a contar da notificação a respeito 
deste despacho, para que o Serpro, caso seja de seu interesse, apresente complemento aos embargos de 
declaração de peça 99. 

9. Ressalto, por fim, que a possível reabertura de prazo para a interposição de pedido de 
reexame poderá ser definida, se for o caso, pelo eventual relator dos recursos deste processo. 

Encaminhem-se os autos à SecexFinanças, para as providências pertinentes. 

Brasília, 22 de janeiro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0005/2021-TCU/SEPROC, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

TC 034.713/2018-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Gelson Schimanski, CPF: 479.488.339-00, do Acórdão 8025/2020-TCU-Segunda Câmara, 
Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 28/7/2020, proferido no processo TC 034.713/2018-2, por meio do 

qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo Nacional de 
Cultura, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, 
acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 

ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 8/1/2021: R$ 271.043,41. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo 

de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 39.000,00 

(art. 57, da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8025/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. do Ministro Aroldo Cedraz até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 

podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 

o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 16 de 25/01/2021, Seção 3, p. 88) 
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EDITAL 0011/2021-TCU/SEPROC, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 

TC 040.980/2018-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO o Instituto de Tecnologia Socio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia, CNPJ: 

05.913.376/0001-00, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1798/2020-TCU-Primeira Câmara, 
Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Sessão de 3/3/2020, proferido no processo TC 040.980/2018-9, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro 

Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as 
respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-

se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 18/1/2021: R$ 2.840.256,59; sendo em solidariedade 
com o responsável: Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas - CPF: 033.232.795-73. O ressarcimento deverá 

ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 55.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão condenatório até a data do 
efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 

atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 
(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 16 de 25/01/2021, Seção 3, p. 88) 
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EDITAL 0017/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

TC 000.647/2018-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Claudia Kerley Frigeri, CPF: 112.022.328-84, do Acórdão 9771/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 15/9/2020, proferido no processo TC 
000.647/2018-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos 
cofres da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 
efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/1/2021: R$ 298.782,49. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 

o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 

(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 16 de 25/01/2021, Seção 3, p. 88) 
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EDITAL 0032/2021-TCU/SEPROC, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

TC 009.753/2019-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada 
a AUDIÊNCIA de Ricardo Souza Hessel, CPF: 395.402.510-87 (art. 250, inciso IV, do Regimento Interno 

do TCU), para que, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresente, por escrito, razões 
de justificativa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir, de forma resumida, no âmbito da Concorrência 
210/2018:  

a) recusa de fichas de registro de empregado apresentadas pela Prumo, exigidas no edital para 
comprovar o vínculo com a empresa, devido à ausência de carimbo do Ministério do Trabalho, sem realizar 

a diligência saneadora prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, sendo que em relação à empresa 
vencedora do certame, Engecom Engenharia e Comércio Ltda., as fichas de registro de empregados sem 
carimbo do Ministério do Trabalho foram aceitas para comprovar a função exercida pelos empregados 

Fernando Dias de Souza, Ariston Rodrigues da Silva, Haroldo Finamore de Melo e Simael Soares da Costa, 
configurando-se afronta ao princípio da isonomia previsto no art. 3º da Lei 8.666/1993; 

b) não aceitação do atestado de capacidade técnica da Prumo assinado pela própria Trensurb 
(em 23/5/2018 e 6/7/2018) pouco tempo antes da publicação do edital (em 13/9/2018), alegando não haver 
comprovação de que o funcionário ainda trabalhava na empresa, sem que se expedisse a diligênc ia 

saneadora facultada pela lei geral de licitações, sendo que, em contraste, na fase de habilitação a Engecom 
apresentou o atestado de visita técnica em cópia simples, sem autenticação e sem a via original para 

comprovar a sua autenticidade, configurando-se afronta ao princípio da isonomia previsto no art. 3º da Lei 
8.666/1993; 

c) a Engecom não indicou qual dos dois profissionais que assinaram a “declaração de ciência e 

compromisso com a responsabilidade técnica do objeto licitado” seria o responsável pelo subitem a.2 e qual 
seria o responsável pelo subitem b.1, do item 5.3 - Proposta Técnica do anexo I, sendo a indicação realizada 

pela própria comissão de licitação sob alegação de que a escolha de qual engenheiro ocuparia cada cargo 
seria aleatória, e o resultado teria sido indiferente, pois ao final ambos tiveram a mesma pontuação, quando 
a comissão de licitação nem deveria ter realizado a análise dos atestados, pois não se pode admitir que a 

comissão indique ela mesma quem vai preencher cada cargo, ferindo o princípio básico da impessoalidade 
exigida no caput do art. 3º da Lei 8.666/1993; 

d) a documentação referente ao empregado da Engecom Fernando Dias de Souza não atende 
item 5.3.2.2 - Supervisores do anexo I do edital que exigia “experiência em serviços de manutenção e/ou 
construção de vias férreas”, pois na sua carteira de trabalho constava a construção de edifícios, e na 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO aparece o código 710205 que diz respeito a “Mestre 
(construção civil)”, sendo que a sua ficha de registro de empregado não trazia o carimbo do Ministério do 

Trabalho exigido em edital, e portanto não se prestaria a comprovar a ocupação de mestre de linhas férreas, 
bem como a pontuação dos outros três supervisores da Engecom, Ariston Rodrigues da Silva, Haroldo 
Finamore de Melo e Simael Soares da Costa não cumpre o exigido no subitem b.2 do item 5.3.2.2 do anexo 

I do edital, tendo em vista que o tempo de serviço no respectivo cargo foi pontuado com base em (i) ficha 
de empregados sem carimbo do Ministério do Trabalho, e (ii) a função na CBO 710205 - Mestre (construção 

civil) constante da carteira de trabalho é incompatível com a experiência em vias férreas (CBO 710210) 
exigida em edital, o que, juntamente com o supervisor Fernando Dias de Souza, somou 6,5000 pontos no 
referido subitem b.2 que deveria ser reduzido a 0,0 pontos, o que tornaria a Prumo vencedora do certame; 

e) aceitação da proposta da Engecom apresentando um BDI de 32,78%, em desacordo com o 
item 8.2 do projeto básico do edital que exige “a observância da taxa da tabela por tipo de obra do Acórdão 

2622/2013-TCU-Plenário” estabelecido entre 19,60% e 24,23%, sem a justificativa preconizada no item 
3.5 do voto condutor do mesmo Acórdão, o que afronta o art. 48, inciso I, da Lei 8.666/1993 por não atender 
às exigências do ato convocatório, havendo o risco de prejuízo no caso de eventuais serviços extras surgidos 

no curso da execução contratual, quando poderá ser aplicado o percentual de BDI mais elevado. 
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A rejeição das razões de justificativa poderá ensejar: a) imputação de multa (art. 58, Lei 

8.443/1992); b) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor 
público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; c) inscrição de responsabilidade no 

Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); d) inabilitação para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos 
(art. 60, Lei 8.443/1992. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente. 
Neste caso, deve ser formulada solicitação específica dirigida ao relator. 

Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) podem 

ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 
cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 16 de 25/01/2021, Seção 3, p. 89) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66965417.

http://www.tcu.gov.br/
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