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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

TC 035.736/2020-8  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro - 

Senac/RJ    

DESPACHO 

 Examina-se, nesta oportunidade, pedido de prorrogação de prazo para atendimento a citação, 
formulado pelo Sr. Ricardo Rodrigues da Silva, por meio de seu procurador (Peça 207). 

2. Ante as razões expostas pelo requerente e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento ao Ofício 
61.808/2020-TCU/Seproc por mais 15 (quinze) dias, a contar da data de notificação do teor deste Despacho.  

 À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 22 de fevereiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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Processo: 005.470/2021-8 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Manaus - Comando da 

Aeronáutica  

DESPACHO 

 Ante as razões expostas pela Selog, determino, com fundamento no art. 276, §§ 2º e 4º, do 

Regimento Interno/TCU, a realização da prévia oitiva do Grupamento de Apoio de Manaus, a fim de que, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se acerca das ocorrências indicadas no subitem 56.2, alíneas a a 

e, da instrução precedente, atinentes ao Pregão Eletrônico 7/2021. 

2.  Deve a unidade técnica, ainda, diligenciar junto ao aludido órgão, para que este, no mesmo 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos dos arts. 157 e 187 do RI/TCU, apresente a este Tribunal a 

documentação descrita no subitem 56.3, alínea a, da peça processual acima referenciada, bem como 
informações atualizadas sobre a licitação sub examine, esclarecendo, em especial, se a contratação dela 

decorrente já foi levada a efeito. 

3.  Demais disso, caso identifique já ter ocorrido a adjudicação do objeto da disputa a alguma 
licitante, deve a secretaria, com fulcro no art. 250, inciso V, do RI/TCU, promover a oitiva da aludida 

sociedade empresarial, para que esta se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as questões suscitadas 
nos presentes autos, se assim o desejar. 

4. Outrossim, determino o envio ao Grupamento de Apoio de Manaus e, eventualmente, à 
licitante a que se refere o item precedente de cópia da Representação que originou os presentes autos, da 
instrução produzida pela unidade técnica e deste Despacho, como subsídio para suas respostas. 

 À Selog, para adoção das providências a seu cargo, procedendo, posteriormente e dentro da 
urgência que o caso requer, à análise das justificativas e elementos a serem encaminhados, com vistas a 

subsidiar o pronunciamento a respeito da concessão da medida cautelar prevista no caput do art. 276 do 
RI/TCU. 

Brasília, 22 de fevereiro de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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TC 004.539/2021-4  

Natureza:  Pensão Civil  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região  

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Ante as razões expostas pelo Parquet especializado, determino, preliminarmente, com 

fulcro no art. 157 do Regimento Interno/TCU, a restituição dos autos à Secretaria de Fiscalização de 

Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, a fim de que a aludida unidade 

técnica detalhe os fundamentos legais e/ou jurisprudenciais das irregularidades apontadas nos atos de 

concessão de pensão civil constantes destes autos, nos termos do Parecer precedente. 

 À Sefip, para adoção das providências a seu cargo, devendo o processo, posteriormente, 

retornar a este Gabinete via MP/TCU.  

Gabinete do Relator, em 22 de fevereiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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TC 009.182/2020-9  

Natureza:  Aposentadoria  
Unidade Jurisdicionada: Senado Federal  

DESPACHO 

 Examina-se, nesta oportunidade, pedido de prorrogação de prazo para atendimento a 

determinações, formulado pelo Sr. João Vicente da Rocha Pessoa, Coordenador de Auditoria de Gestão de 
Pessoas do Senado Federal (Peça 12). 

2. Considerando que, após a juntada da aludida solicitação, foi acostada aos autos a 

documentação a que se referem as Peças 15/26, apresentada em resposta ao Ofício 67.080/2020- 
TCU/Seproc, deixo de apreciar o aludido pedido de prorrogação de prazo, tendo em vista a perda de seu 

objeto. 

3. Outrossim, tendo em vista que a documentação em questão trata de Pedido de Reexame 
contra o Acórdão 13.294/2020 - 2ª Câmara (Peça 7), determino o envio dos autos à Secretaria de Recursos, 

para exame de admissibilidade da referida peça e adoção das demais providências cabíveis.  

 À Serur, para a adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 22 de fevereiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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TC 027.706/2019-2  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Município de Esmeraldas/MG 

DESPACHO 

  Examina-se, nesta oportunidade, novo pedido de prorrogação de prazo para atendimento a 

citação, formulado pelo Sr. Luiz Flavio Malta Leroy (Peça 102). 

2. Considerando que, após apreciar sucessivos pedidos semelhantes, este Relator determinou a 
imediata instrução deste processo findo o prazo concedido naquela oportunidade (Peça 99), cumpre 

indeferir o pedido ora apreciado, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, consoante 
sugerido pela unidade técnica. 

3.  Assim, indefiro o pedido de dilação do prazo para o atendimento ao Ofício 8.232/2020-
TCU/Seproc e determino o envio dos autos à Seproc, para que seja dada ciência ao requerente das 
informações constantes deste Despacho e do pronunciamento à Peça 105, e posterior remessa à Secex-TCE, 

para instrução deste feito. 

  À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 22 de fevereiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0084/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 031.788/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Adjefferson Kleber Vieira Diniz - CPF: 032.848.704-07, 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 2/2/2021: R$ 172.669,88. 

O débito decorre de omissão/ausência do parecer conclusivo do Conselho de controle social na 

prestação de contas, no âmbito do Pnae/2012 e dos Pnate/2011 e 2012. Tal irregularidade caracteriza 
infração aos seguintes dispositivos: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, art. 93 do Decreto-lei 200/1967, art. 66 do Decreto 93.872/1986, art. 17, § 

1º, § 3º, § 10º c/c § 8º, inc. II, da Resolução CD/FNDE 12/2011; art. 38, § 4º, § 5º, § 11º c/c § 9º, inc. III, 
da Resolução CD/FNDE 38/2009. 

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 2/2/2021: R$ 
187.333,89; 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 irregular idades 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: 

Irregularidade: ocorrências apuradas pelo FNDE em Notas Técnicas, quando da análise das 
informações prestadas pelo responsável, de forma intempestiva, na prestação de contas simplificada dos 

Pnae/2012 e Pnate/2011: - Pnae/2012: a) não foi utilizado o percentual mínimo obrigatório de 30% dos 
recursos repassados na aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas organizações, em descumprimento ao art. 18, da Resolução CD/FNDE 38/2009, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67247079.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 33 | Terça-feira, 23/02/2021 7 

ensejando ressalva; b) não havia Quadro Técnico de Nutricionistas, em desacordo com o § 3° do art. 14, da 

Resolução CD/FNDE 38/2009 c/c o art. 9° da Resolução CFN 358/2005, ensejando ressalva; c) o saldo 
declarado do exercício anterior na prestação de contas analisada, de R$ 0,00, diverge do saldo, de R$ 

13.052,74, conforme constatado nos extratos bancários das contas do programa (Banco do Brasil, Agência 
0913-X, contas de aplicação 9266-5, 14078-3 e 15697-3); d) o valor correspondente ao “rendimento de 
aplicação financeira”, declarado na prestação de contas do Pnae, exercício de 2012, de R$ 0,00, diverge do 

valor apurado nas contas do programa, de R$ 45,13; e) a receita total declarada, de R$ 45.000,00, contrasta 
com o somatório do saldo com os créditos efetuados nas contas do programa, de R$ 58.097,87; f) a despesa 

total declarada na prestação de contas analisada, de R$ 45.000,00, destoa dos débitos ocorridos na conta do 
programa, de R$ 57.841,48, conforme apuração no extrato bancário da conta específica do programa 
(Banco do Brasil, Agência 0913-X, Conta Corrente 15697-3); g) o saldo reprogramado para o exercício 

seguinte indicado na prestação de contas analisada, de R$ 0,00, difere do saldo apurado no final do 
exercício, de R$ 256,39, consoante no extrato bancário das contas do programa (Banco do Brasil, Agência 

0913-X, contas de aplicação 9266-5 e 14078-3). - Pnate/2011: a) não houve aplicação dos recursos no 
mercado financeiro, em desacordo com o disposto no §5º do artigo 7º da Resolução CD/FNDE 12/2011. 
Diante disso, não foi auferido o valor de R$ 67,69. Tais irregularidades caracterizam infração aos seguintes 

dispositivos: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; arts. 18, 41, alínea “a”, 34, inc. I c/c Anexo 

VIII, todos da Resolução CD/FNDE 38/2009; art. 7º, § 5º, da Resolução CD/FNDE 12/2011; art. 2º, § 1º, 
do Decreto 7.507/2011; art. 26, § 4º, da Lei 11.947/2009. 

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.  

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), 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 35 de 23/02/2021, Seção 3, p. 101) 
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EDITAL 0089/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 027.837/2015-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Inácio Roberto de Lira Campos, CPF: 686.893.574-91 do Acórdão 6161/2020-TCU-

Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 2/6/2020, proferido no processo TC 
027.837/2015-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Cultura, 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 2/2/2021, em solidariedade com o responsável Vieberton da Silva Feitosa 
- ME - CNPJ: 09.565.396/0001-99. 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, das multas aplicadas por este Tribunal, no valor de R$ 9.000,00 

(arts. 57 e 58, I e II, da Lei 8.443/1992), as quais serão atualizadas desde a data do Acórdão 6161/2020 - 
TCU - 2ª Câmara até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidênc ia 
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, 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 35 de 23/02/2021, Seção 3, p. 101) 
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EDITAL 0097/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 018.501/2018-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Agnaldo da Paz Dantas, CPF: 309.993.162-49 do Acórdão 8785/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Sessão de 18/8/2020, proferido no processo TC 
018.501/2018-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do 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 3/2/2021: R$ 179.542,82. 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$ 18.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8785/2020 - TCU - 1ª Câmara 

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, 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 35 de 23/02/2021, Seção 3, p. 101) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67247079.

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