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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
  

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
  
CODMATERI A=71273 
  

  
  

  
TC 008.677/2020-4  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria) 
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região/DF e TO 

Interessado: Sérgio Luiz Barbosa Vargas (245.294.601-00) 
  

  
  
  

DESPACHO 
  

  

  
  

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região/DF e TO (Peças 14-19), contra o Acórdão 1653/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 8). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 

parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 
9.3.3 do Acórdão 1653/2021- TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade 
Técnica (Peça 20). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Sefip para dar ciência aos órgãos/entidades 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 
  
  

  
Gabinete, 12 de fevereiro de 2021. 

  
  
  

(Assinado Eletronicamente) 
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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CODMATERI A=71274 
  

  

  
  

TC 005.984/2021-1 
Natureza: Solicitação 
Unidade Jurisdicionada: não há 

  
  

  
  

DESPACHO 

  

  
  

  
Trata-se de solicitação de acesso aos autos do TC 027.178/2019-6 (Peça 3), de 10/2/2021, 

formulado pelo autor da denúncia objeto do referido processo. 

Considerando que o direito à informação é assegurado no art. 3º, inciso I, da Lei 12.527/2011 
e no art. 3º, inciso I, da Resolução-TCU 249/2012, devendo o sigilo constituir exceção; 

Considerando que o TC 027.178/2019-6 já foi objeto de julgamento de mérito, preenchendo o 
requisito do art. 4º, § 1º, da Resolução-TCU 249/2012; 

Considerando que a preservação da identidade prevista no art. 55 da Lei 8.443/1992 não será 

prejudicada pelo acesso do denunciante aos autos; 

Considerando, ainda, que o requerente terá acesso ao Acórdão 200/2021-TCU-Plenário; 

Defiro o pedido de vista formulado, conforme proposto pela unidade técnica (Peça 4). 

À SeinfraCOM para as providências administrativas cabíveis. 

  

  
  

Gabinete, 18 de fevereiro de 2021. 
  
  

  
(Assinado Eletronicamente) 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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CODMATERI A=71275 
  

  

  
  

TC 006.203/2021-3 
Natureza: Solicitação 
Unidade Jurisdicionada: não há 

  
  

  
  

DESPACHO 

  
  

  
  

Trata-se de solicitação de vista eletrônica na íntegra do TC 022.262/2017-2 endereçada ao 

Tribunal pelo Sr. Alexandre Ribeiro Chaves (peça 2), Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro, 
no interesse do Inquérito Civil 1.30.001.003446/2019-18. 

Conheço da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade contidos no art. 59, 
inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, c/c com o art. 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/1993, e, por 
estar em conformidade com as normas vigentes, defiro o pedido, nos termos sugeridos pela unidade 

instrutora (peça 4). 

Alerte-se para que sejam tomadas as cautelas necessárias à conservação do sigilo das peças 

assim classificadas que se encontram nos autos. 

À Selog, para as providências administrativas cabíveis. 
  

  
  

Gabinete, 23 de fevereiro de 2021. 
  
  

  
(Assinado Eletronicamente) 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=71258 

EDITAL 0111/2021-TCU/SEPROC, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 005.624/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Carlos Alexandre Ferreira Silva - CPF: 407.326.492-34, para, no prazo de quinze dias, a contar da data 

desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valores históricos atualizados monetariamente 

desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente até 5/2/2021: R$ 802.681,36. 

O débito decorre da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, repassados ao município de Parintins (AM), no 

exercício de 2014. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: art. 70, parágrafo 
único da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional 19/2008; art. 93 do 
Decreto-lei 200/1967; art. 4º da lei 11.692/2008 e art. 23 da Resolução CD/FNDE/MEC 08, de 16/4/2014. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 

de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 

do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 5/2/2021: R$ 

890.655,03; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 

não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) 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); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 
por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

O citado deverá apresentar, ainda, razões de justificativa, no mesmo prazo de quinze dias (art. 

12, III, Lei 8.443/1992), para as ocorrências descritas a seguir, de forma resumida: não cumprimento do 
prazo estabelecido para apresentação das contas em 2/12/2016. Tal irregularidade caracteriza infração aos 

seguintes dispositivos: art. 70, parágrafo único da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda 
Constitucional 19/2008; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 4º da lei 11.692/2008 e art. 23 da Resolução 
CD/FNDE/MEC 08, de 16/4/2014. 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67269518.
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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.  

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor 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 37 de 25/02/2021, Seção 3, p. 109) 
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CODMATERI A=71230 
EDITAL 0187/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 033.846/2019-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Paulo Ernesto Pessanha da Silva, CPF: 039.407.867-56 do Acórdão 7348/2020-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Sessão de 14/7/2020, proferido no 

processo TC 033.846/2019-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a 
recolher aos cofres Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 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 23/2/2021: R$ 766.472,35. 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$ 70.000,00 
(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. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 37 de 25/02/2021, Seção 3, p. 108) 

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

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67269518.
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CODMATERI A=71229 
EDITAL 0190/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 000.734/2015-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Caroline da Rosa Quevedo, CPF: 021.098.961-08 do Acórdão 9292/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 1/9/2020, proferido no processo TC 000.734/2015-2, por 

meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto, para, no mérito, negar- lhe 
provimento.  

Dessa forma, fica a Senhora Caroline da Rosa Quevedo notificada 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 23/2/2021: R$ 281.138,75; sendo em solidariedade com 
os responsáveis: Luiz Henrique Peixoto de Almeida - CPF: 058.352.751-53; Conhecer Consultoria e 

Marketing Ltda - ME - CNPJ: 07.046.650/0001-17; IEC Instituto Educar e Crescer - CNPJ: 
07.177.432/0001-11; Ana Paula da Rosa Quevedo - CPF: 001.904.910-27; André Vieira Neves da Silva - 

CPF: 000.932.651-07 e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo - CPF: 785.537.681-04. 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$ 20.000,00 
(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. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 37 de 25/02/2021, Seção 3, p. 108) 

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

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67269518.
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CODMATERI A=71231 
EDITAL 0201/2021-TCU/SEPROC, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 040.746/2019-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Luiz Henrique Nunes da Silva, CPF 504.695.177-00, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Instituto Nacional do Seguro Social, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas 
datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 

24/2/2021: R$ 268.578,72. 

O débito decorre da habilitação e concessão de benefícios de prestação continuada - BPC de 

Amparo Social ao Idoso - LOAS, implantados no sistema SABI, sem que os segurados atendessem às 
exigências normativas mínimas para tais benefício, a qual caracteriza infração à Lei 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, art. 20, caput e § 3º, sobre a necessária comprovação da ausência de meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família para o segurado idoso habilitar-se ao Benefíc io 
de Prestação Continuada, assim considerada a renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo per capita; Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 6º e 22, sobre a exigência de formulação de requerimento por escrito 
para início de processo administrativo; Regulamento do Benefício da Prestação Continuada, aprovado pelo 
Decreto 6.214, de 20 de setembro de 2007, art. 1º, sobre a necessária comprovação da ausência de meios 

de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família para o segurado idoso habilitar-se 
ao Benefício de Prestação Continuada; art. 8º, inciso II, que condiciona o direito ao benefício a possuir 

renda mensal familiar per capita inferior a ¼ de salário mínimo; Orientação Interna INSS/DIRBEN/DIRAT 
04, de 11/07/2006, art. 4°, inciso I, alínea ¿a¿, item 1, sobre a exigência de agendamento eletrônico para 
atendimento previdenciário de pedidos de benefícios de prestação continuada; Orientação Interna 

INSS/DIRBEN 170, de 28/6/2007, art. 13, sobre a exigência de requerimento escrito para provocação do 
processo administrativo no INSS, e art. 30, sobre a sequência lógica e conferências para a juntada de 

documentos nos processos do INSS. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 

19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 24/2/2021: R$ 333.827,46; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; d) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; e) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); f) 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). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

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

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”. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67269518.

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

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, 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. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 37 de 25/02/2021, Seção 3, p. 108) 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67269518.
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