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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0068/2021-TCU/SEPROC, DE 28 DE JANEIRO DE 2021 

TC 004.408/2014-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a AUDIOSOM COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS EVENTOS E 
PROMOCOES LTDA - EPP, CNPJ: 11.552.974/0001-02, na pessoa de sua representante legal, Maria 

Celeste Ferreira Gomes Viana, CPF: 090.815.263-91, do Acórdão 8515/2019-TCU-Primeira Câmara, Rel. 
Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 27/8/2019, proferido no processo TC 004.408/2014-4, por meio do qual 
o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luis Carlos Uchoa Saunders contra 

o Acórdão 1291/2018-TCU-1ª Câmara, para, no mérito, negar-lhe provimento. 

Dessa forma, fica AUDIOSOM COMERCIO E SERVICOS AUDIOVISUAIS EVENTOS E 

PROMOCOES LTDA NOTIFICADA a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 
13902-5), 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 28/1/2021: R$ 1.287.538,79; sendo, Dívida 1, em solidariedade com os responsáveis Ricardo 

Alírio Martins Cavalcanti, CPF: 318.480.603-00, Rejane Ferreira Gomes Viana, CPF: 773.302.263-00, 
Luis Carlos Uchoa Saunders, CPF: 001.149.103-59 e Joana Darc Cabral Figueiredo, CPF: 204.911.743-49; 
e Dívida 2, em solidariedade com os responsáveis Maria Celeste Ferreira Gomes Viana, CPF: 

090.815.263-91, Luis Carlos Uchoa Saunders, CPF: 001.149.103-59 e Joana Darc Cabral Figueiredo, CPF: 
204.911.743-49. 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$ 100.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1291/2018-TCU-Primeira 
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 32 de 18/02/2021, Seção 3, p. 109) 
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EDITAL 0093/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 010.655/2016-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Arlene Cavalcante de Souza Almeida, CPF: 362.067.412-49 do Acórdão 9599/2020-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 15/9/2020, proferido no processo 
TC 010.655/2016-6, por meio do qual o Tribunal retificou, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 
5941/2019-TCU-1ª Câmara, que passou a ter a seguinte redação: “julgar irregulares as contas (...) e 

condená-las solidariamente, ao pagamento das quantias (...), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional 
do Seguro Social, (...);”. 

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 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 32 de 18/02/2021, Seção 3, p. 109) 
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EDITAL 0125/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 029.130/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

José Januário de Oliveira Amaral - CPF: 162.949.042-34 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 da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 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 10/2/2021: R$ 590.850,00, em solidariedade com os seguintes responsáveis: Rosângela 

de Oliveira Ferreira - CPF: 361.224.246-68; Waldemarina Vieira de Melo - CPF: 009.256.832-72; 

Fundação Rio Madeira - CNPJ: 00.619.461/0001-47; TECSOL - Comércio e Construções LTDA - CNPJ: 

06.028.455/0001-00; e Rosecléia de Amorim Carvalho - CPF: 693.970.662-34. 

O débito decorre de 1) Inexecução total do objeto previsto no Convênio 017/2006; e 2) 

Apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de despesas no âmbito do Convênio 

017/2006. 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. 62 e 63 da Lei 8.443/1992.  

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 10/2/2021: R$ 

853.725,39; 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. 

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.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67205355.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 30 | Quinta-feira, 18/02/2021 4 

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 32 de 18/02/2021, Seção 3, p. 109) 
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