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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 18/03/2020, 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 

  
003.345/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 

Representação legal: não há 

  
023.701/2015-3 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gurinhém - PB 

Responsáveis: Claudino Cesar Freire; Construtora DJ Construções Ltda. - ME; Prestacon 

Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - ME; Robério Saraiva Grangeiro  

Representante Legal: Írio Dantas da Nóbrega (OAB/PB 10.025) 

  
029.060/2010-9 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas - Exercício: 2009) 

Recorrente: Maria Amelia Parente Arena 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Responsáveis: Agnelo Santos Queiroz Filho; B2br - Business TO Business Informatica do 

Brasil Ltda.; Dirceu Bras Aparecido Barbano; Dirceu Raposo de Mello; Jose Agenor 

Alvares da Silva; Lorena Cristiane da Silva; Luzia Cristina Contim; Maria Amelia Parente 

Arena; Maria Cecilia Martins Brito; Maria de Fátima Batista Lima de Carvalho; Márcio 

Antônio Rodrigues; Neuza Alves de Avelar Costa; Rosenilde Martins Lima Borges; Unimix 

Tecnologia Ltda; Vgs Producoes S/A; Walmir Gomes de Sousa; Wesley Jose Gadelha Beier  

Representação legal: Antônio João Nocchi Parera (52217/OAB-DF) e outros, 

representando B2br - Business TO Business Informatica do Brasil Ltda.; Fernanda 

Chiaradia da Silva (16370-E/OAB-DF) e outros, representando Maria Amelia Parente 

Arena; Ana Carolina Mazoni (31.606/OAB-DF) e outros, representando Vgs Producoes 

S/A; Sheila Mildes Lopes (23.917/OAB-DF) e outros, representando Luzia Cristina Contim, 

Luzia Cristina Contim e Vgs Producoes S/A; Jose Raimundo das Virgens Ferreira 

(3761/OAB-DF) e outros, representando Neuza Alves de Avelar Costa; Bruno Barata Berg  

(25145/OAB-DF) e outros, representando Agnelo Santos Queiroz Filho; Rodrigo  

Albuquerque de Victor (22050/OAB-DF) e outros, representando Maria de Fátima Batista 

Lima de Carvalho e Márcio Antônio Rodrigues 

  
033.757/2015-1 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato 

Grosso do Sul 

Representação legal: não há 

  
033.920/2019-2 - 

  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação) 

Recorrente: Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo; 

Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo 

Representação legal: não há. 
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
027.922/2011-1 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2010 

Responsáveis: Rômulo Soares Polari e Marcelo de Figueiredo Lopes - Reitor e Pró-Reito r 

de Administração 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Paraíba 

Representação legal: Miguel Moura Lins Silva (OAB/PB 13.682) e outros, representando 

João Batista da Silva; Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250) e outros, representando 

Rômulo Soares Polari; Fenelon Medeiros Filho (OAB/PB 1.632) e outros, representando 

João Flavio Paiva 

  
030.657/2015-6 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsável: Francisco Alves da Silva 

Recorrente: Francisco Alves da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Recursolândia/TO 

Representação legal: Renato Heitor Silva Vilar (OAB/TO 8.049) e outros  

  
038.219/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Promove Segurança Eletrônica Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: Daniela Resende Moura de Bessa (OAB/DF 15.377) e outros, 

representando Promove Seguranca Eletronica Ltda. 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
008.576/2016-5 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Autoridade Pública Olímpica; Ministério do Esporte (extinta);  

Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; Secretaria Executiva do Ministério  

da Justiça e Segurança Pública; Secretaria Executiva do Ministério do Turismo; Secretaria -

Geral do Ministério da Defesa 

Representação legal: Rafael Moraes do Couto, representando Secretaria Executiva do 

Ministério do Turismo; Waldemir Emanuel Pereira Rangel e outros, representando 

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento 

  
010.284/2020-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

Representação legal: Ramay Sousa Rocha (OAB/DF 39751) 

  
011.033/2008-5 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Recorrente: João Otávio Dagnone de Melo 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Carlos - SP 

Responsáveis: João Otávio Dagnone de Melo; Newton Lima Neto 

Representação legal: Marcelo Palaveri (OAB/SP 114167) e outros, representando João 

Otávio Dagnone de Melo; Rafaela Cadeu de Souza (OAB/SP 225058), representando 

Newton Lima Neto 
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028.642/2015-5 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Prestação de Contas - Exercício: 2014) 

Recorrentes: Luis Hiroshi Sakamoto; Marcos Aurélio Madureira da Silva; Radyr Gomes  

de Oliveira; Luiz Armando Crestana; Marcos Vinícius de Almeida Nogueira; Rodrigo  

Moreira 

Órgão/Entidade/Unidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a 

Responsáveis: Aureliano Diniz Moreira; Carlos Renato do Amaral Portilho; Cleocimar 

Pedroso de Jesus; Dalton José de Oliveira; Francisco Paulo Almeida da Rocha; Joaquim 

Antônio de Carvalho Brito; José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior; José da 

Costa Carvalho Neto; Krisjanis Figueiroa Bakuzis; Luis Carlos Guedes Pinto; Luis Hiroshi 

Sakamoto; Luiz Armando Crestana; Marcos Aurélio Madureira da Silva; Marcos Vinícius  

de Almeida Nogueira; Maria Pedrinha de Barros; Nélisson Sérgio Hoewell; Paulo Roberto 

dos Santos Silveira; Radyr Gomes de Oliveira; Rodrigo Moreira; Rodrigo Vilella Ruiz;  

Ronaldo Ferreira Braga; Tarcísio Estefano Rosa; Tulio Neiva Rizzo; Wagner Montoro 

Júnior 

Representação legal: Igor Folena Dias da Silva (OAB/DF 52.120/) e outros, representando 

Amazonas Distribuidora de Energia S.a.; Maria do Socorro Gama da Silva (OAB/AM 5365) 

e outros, representando Tarcísio Estefano Rosa; Juliana Passos dos Santos (OAB/AM 7815) 

e outros, representando Radyr Gomes de Oliveira, Rodrigo Moreira, Luiz Armando 

Crestana, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, Marcos Aurélio Madureira da Silva, Luis  

Hiroshi Sakamoto e Tarcísio Estefano Rosa; Priscila Soares Feitoza (OAB/AM 4656) e 

outros, representando Radyr Gomes de Oliveira, Luis Hiroshi Sakamoto, Rodrigo Moreira, 

Luiz Armando Crestana, Ronaldo Ferreira Braga, Maria Pedrinha de Barros, Paulo Roberto 

dos Santos Silveira, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, Marcos Aurélio Madureira da 

Silva e Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 

  
039.916/2019-7 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Aiquara - BA 

Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
006.704/2020-4 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da Infraestrutura - 

Substituto. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: não há 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
009.279/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: RPE Empreendimentos Alimentares Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 

Representação legal: Geraldo Kautzer Marques (OAB/RJ 76.166) e outro representando a 

RPE Empreendimentos Alimentares Eireli 

  
024.170/2014-3 - 

  

Natureza: Prestação de Contas 

Exercício: 2013 

Órgão/Entidade/Unidade: Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do 

Submarino Com Propulsão Nuclear  

Responsáveis: Gilberto Max Roffe Hirschfeld e José Alberto Accioly Fragelli 

Representação legal: Jose Augusto Correia Neto e outros, representando a Coordenadoria-

Geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
000.684/2020-1 - 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

Representação legal: não há 

  
002.172/2020-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: José Olímpio Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A 

Representação legal: não há 

  
002.642/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Discon Confecções e Serviços Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando Logístico do Exército 

Representação legal: não há. 

  
016.991/2015-0 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Construtora Norberto Odebrecht S.A.; 

Construtora Queiroz Galvão S.A.; Construções e Comércio Camargo Correa S.A.; Empres a 

Brasileira de Engenharia S.A.; Othon Luiz Pinheiro da Silva; Techint Engenharia e 

Construção S.A.; UTC Engenharia S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Eletrobrás Termonuclear S.A 

Representação legal: Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB/DF 41.605) e outros, 

representando Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e Construtora Norberto Odebrecht S.A.; 

Mauro Pedroso Gonçalves (OAB/DF 21.278) e outros, representando Techint Engenharia e 

Construção S.A.; Wesley Batista de Abreu (OAB/DF 23.775) e outros, representando 

Construtora Queiroz Galvão S.A.; Daniel Vieira Bogéa Soares (OAB/DF 34.311) e outros, 

representando Construções e Comércio Camargo Correa S.A.; Antonio Perilo de Sousa 

Teixeira Netto (OAB/DF 21.359) e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.A.; 

Sebastião Botto de Barros Tojal (OAB/SP 66.905) e outros, representando UTC Engenharia 

S.A.; Marco Antonio Fonseca Júnior (OAB/DF 34.449) e outros, representando Empresa 

Brasileira de Engenharia S.A. 

  

  
021.753/2019-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Gestora de Ativos 

Representação legal: não há 

  
038.203/2019-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: TN Neto Eireli - EPP 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas  

Interessados: Adervan Batista de Araujo Filho; Administração Regional do Sesc no Estado 

do Amazonas 

Representação legal: Carlos Abener de Oliveira Rodrigues (OAB/AM 642) e outros, 

representando Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas; Leda Mourão da 

Silva (OAB/AM 10.276) e outros, representando T N Neto Eireli 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
000.148/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Digitrack Mobilidade e Tecnologia Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Representação legal: não há 
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005.737/2002-8 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Armando da Veiga Cruz 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Buriti-MA 

Responsáveis: Armando da Veiga Cruz; C P Serra Neto; Elza Maria Magaldi Machado; 

Engecopi Comercio de Materiais de Construcao Ltda; F. C. M. Araújo - Só Móveis; Fabiano 

Lima da Silva; Gilberto de Brito Serejo; Herbert de Paula Silva; Hidroserra Pocos e 

Sondagens Ltda - Me; José Machado Villar; João Valzindo Pinto Leão; Marlene de Souza 

Lima; Proagua Perfuracoes Ltda; Raimundo Pinheiro Junior 

Representação legal: Aidil Lucena Carvalho (OAB/MA 12.584); Francisco Diego Moreira 

Batista (OAB/PI 4.885); Joao Henrique Maciel Gago Araujo (OAB/MA 8.214) e outros  

  
005.996/2020-1 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas  

Representação legal: não há 

  
006.196/2020-9 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Ministro Substituto de Estado da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho  

Representação legal: não há 

  
006.791/2011-5 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí 

Responsáveis: Alexandre de Castro Nogueira; Antonio Carlos de Sousa Costa; Arlindo 

Dias Carneiro Neto; Francisco Pinheiro Lima Júnior; Francisco de Assis Carvalho  

Gonçalves; Luzinete Lima Silva Muniz Barros; Maria Regina Sousa; Telmo Gomes  

Mesquita; Tibério da Rocha Ribeiro; Yonice Maria de Carvalho Pimentel; Zorbba Baependi 

da Rocha Igreja 

Representação legal: Marcus Vinicius Furtado Coêlho (OAB/DF 18.958); Germano  

Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI 5.952); Nathalie Cancela Cronemberger Campelo  

(OAB/PI 2.953); Aline Nogueira Barroso (OAB/PI 8.225) e outros  

  
018.461/2019-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Goiânia - GO 

Representação legal: não há 

  
022.022/2019-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Dulcindo Figueredo dos Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Aragarças - GO 

Representação legal: não há 

  
029.084/2018-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Responsáveis: Alex Tavares Souza; Luiz Antonio Passos Motta; Raimundo José da Luz 

Nascimento; Rildo Gomes de Oliveira 

Interessado: Masterserv Controle de Erosao e Comercio Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho - AP 

Representação legal: Fátima Emilia Grosso Rodrigues de Mattos dos Anjos (OAB/SP 

83.881) e outros 

  
043.442/2018-8 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
000.792/2019-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Adik Software Ltda. 

Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3ª Região). 

Representações legais: Luiz Henrique Cunha Costa Alves, OAB/MG 127.733;  

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64211390.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 47 | Segunda-feira, 16/03/2020 6 

006.194/2020-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

Representação legal: não há. 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
006.739/2019-9 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha 

Representação legal: não há 

  
009.396/2020-9 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Paulo Vinícius Borges Santos, como Delegado de Polícia Federal no Distrito  

Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  

Representação legal: não há 

  
011.532/2016-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Entidade: Município de Recife/PE 

Representação legal: não há 

  
025.104/2019-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Águas  

Representação legal: Thales Vinícius Benones Oliveira (OAB/MG 96.925) entre outros, 

representando a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais  

(Irriganor) 

  
033.014/2017-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso 

do Sul 

Representação legal: não há 

  
034.062/2011-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional do Índio 

Representação legal: não há 

  
034.924/2017-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representantes: Bonizzoni & Bonizzoni Ltda. EPP; RRX Fornecimento de Refeições  

Ltda. ME; e Nutricol, Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo  

Representação legal: Ângela Silva Amorim (OAB/DF 58.670), entre outros, representando 

o Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo 

  
035.879/2019-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Breno Muniz Darães Maia (OAB/PE 31.487) 

  
036.870/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada. 

Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
001.216/2020-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Codex Atlanticus Tecnologia e Informação Ltda. 

Interessado: Phl Servicos de Informatica Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento  

Nacional; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional 

Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, 

representando Codex Atlanticus - Tecnologia e Informacao Ltda 

  
009.749/2019-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (RJ, ES) 

Representação legal: Daniel da Silva Brilhante (OAB/RJ 140.938), representando 

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (RJ, ES) 

  
009.823/2019-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 

Representação legal: não há 

  
013.788/2013-2 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; Universidade 

Federal do Paraná; Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Responsáveis: Universidade Federal do Paraná; Zaki Akel Sobrinho 

Representação legal: não há 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
020.816/2013-8 - 

  

Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas 

dos recorrentes, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de 

irregularidades identificadas nos procedimentos para contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços técnicos de informática. 

Recorrentes: Dulce Dirclair Huf Bais; FLS Tecnologia Ltda.; Henôr Vatson Heler Junior; 

Manoel Carlos Neri da Silva; Maria Olímpia da Silva Pereira 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Enfermagem 

Representação legal: Luisa Medeiros Braga (OAB/DF 54.620) e outros, representando 

Dulce Dirclair Huf Bais e FLS Tecnologia Ltda; Larissa Antunes Estevam de Carvalho  

(OAB/DF 50.816) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem e Dulce 

Dirclair Huf Bais; Fabio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163) e outros, representando 

Maria Olímpia da Silva Pereira; Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527) e outros, 

representando Manoel Carlos Neri da Silva e Conselho Federal de Enfermagem; Luiz 

Antônio Beltrão (OAB/DF 19.773), Mariana Mello Ottoni (OAB/DF 33.989) e outros, 

representando Henôr Vatson Heler Junior; Reilos Monteiro (OAB/DF 22.612), 

representando Dulce Dirclair Huf Bais, Lucio Mauro Stocco e FLS Tecnologia Ltda; Jonas 

Cecílio (OAB/DF 14.344), Guilherme Guedes de Medeiros (OAB/DF 36.924), 

representando João Paulo Balsini 

Interessado em sustentação oral: 

- Leandro Garcia Rufino (OAB/DF 30.648), em nome de 

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
029.080/2014-2 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na 5ª Bienal de Arte e 

Cultura e na promoção de atividades culturais (Circuito Universitário de Cultura e Arte) nos 

municípios de Vitória/ES, Campina Grande/PB e Barra do Garça/MT. Análise das 

alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: União Nacional dos Estudantes  

Responsáveis: Gustavo Lemos Petta; Rovilson Sanches Portela; União Nacional dos 

Estudantes 

Representação legal: Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918), Sarah 

Guimarães de Carvalho (OAB/DF 40905), Luene Gomes Santos (OAB/DF 16727), José 

Nelson Vilela Barbosa Filho (OAB/PE 16302) e outros, representando Rovilson Sanches 

Portela, Gustavo Lemos Petta e União Nacional dos Estudantes  

 
1º Revisor: Ministro Bruno Dantas (26/04/2017) 

2º Revisor: Ministro Vital do Rêgo (02/10/2019) 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
005.822/2015-7 - 

  

Consulta sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte aos dependentes de 

servidor em gozo de licença sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo 

com o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSSS, nos termos do art. 183, § 3º, da Lei 

n. 8.112/1990. 

Consulente: Ministro Francisco Falcão 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho da Justiça Federal 

Representação legal: não há 

 
1º Revisor: Ministro Benjamin Zymler (05/09/2018) 

2º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (16/10/2019) 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
006.569/2018-8 - 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades em contratações diretas para a 

realização de cursos de aperfeiçoamento e capacitação. 

Representante: Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, desembargadora-presidente 

do TRT16 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Maranhão 

Responsáveis: James Magno Araújo Farias, ex-presidente do TRT16, Márcia Andrea 

Farias da Silva, atual diretora da Escola Judicial do TRT da 16.ª Região (Ejud16), Adriana 

Albuquerque de Brito, ex-diretora-geral do TRT16 e Inajus Cursos Preparatórios Ltda., 

pessoa jurídica contratada 

Representação legal: Emiliano Alves Aguiar (24628/OAB-DF) e outros, representando 

James Magno Araujo Farias e Marcia Andrea Farias da Silva 

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (09/10/2019) 

  

008.022/2017-8 - 

  

Representação para verificar possível desvio funcional de ex-empregado. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A 

Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (19/02/2020) 
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013.668/2016-1 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdãos que aplicaram multas aos recorrentes, bem 

como os inabilitaram para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 

administração pública federal, em processo de representação autuada para exame global das 

práticas administrativas irregulares por parte de servidores na formulação e condução de 

quarenta e três convênios firmados com a entidade Premium Avança Brasil. 

Recorrentes: Airton Nogueira Pereira Júnior; Carla de Souza Marques ; Carlos Paulo de 

Sousa; Mario Augusto Lopes Moysés; Marta Feitosa Lima Rodrigues  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo 

Responsáveis: Airton Nogueira Pereira Junior; Carla de Souza Marques; Carlos Paulo de 

Sousa; Mario Augusto Lopes Moyses; Marta Feitosa Lima Rodrigues 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Mariana Panciera, representando Carlos Paulo de Sousa; Pedro 

Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto 

Lopes Moyses 

 
Revisor: Ministro Vital do Rêgo (05/02/2020) 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
039.959/2019-8 - 

  

Denúncia sobre supostas irregularidades e ilegalidades em contratação de trabalhadores por 

meio de Organizações Sociais (OS). 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São José/SC 

Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Benjamin Zymler (22/01/2020) 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
015.791/2014-9 - 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que considerou o recorrente revel, julgou suas 

contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação 

total das despesas realizadas no âmbito de convênio que tinha por objeto o apoio ao evento 

Réveillon de 2008/2009 de Caldas Novas. 

Recorrente: Ney Gonçalves de Sousa 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Caldas Novas - GO 

Interessado: Ministério do Turismo 

Responsável: Ney Gonçalves de Sousa 

Representação legal: Tiago Andrade Moreira (31.958/OAB-GO) e outros, representando 

Ney Gonçalves de Sousa 

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (05/02/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
018.009/2002-2 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame 

interposto pelo recorrente em face de deliberação que considerou ilegal sua aposentadoria 

em cargo em comissão e determinou o ressarcimento dos valores indevidamente percebidos. 

Embargante: Antônio Thomé 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Informática do Senado Federal 

Representação legal: Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (21.359/OAB-DF)  
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
007.318/2011-1 - 

  

Auditoria que teve por objeto examinar o contrato firmado para a execução da rede de dutos 

que fazem a interligação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE com o píer de granéis 

líquidos do porto de Suape. Análise de respostas às oitivas. 

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

Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo 

Interessados: Congresso Nacional 

Representação legal:Elisabete Barbosa Ruberto (OAB/RJ 169700), Raquel Maria Silva 

Campos (OAB/MG 108.953)  

  
008.002/2015-0 - 

  

Tomada de contas especial autuada em razão de possíveis irregularidades na celebração e 

execução de convênio que tinha por objeto a “implantação de processos participativos para 

fortalecimento da cadeia produtiva de turismo do Estado do Amapá”. Análise das alegações  

de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura 

Sustentável 

Responsáveis: Alexandre Ferreira Cardoso; Barbalho Reis Comunicação e Consultoria 

Ltda. - ME; Colbert Martins da Silva Filho; Dalmo Antônio Tavares de Queiroz; Francisca 

Regina Magalhaes Cavalcante; Humberto Silva Gomes; Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável; Jorge Kengo Fukuda; Luiz Gustavo 

Machado; Mário Augusto Lopes Moyses; Race Consult Consultoria Técnica e 

Representações Ltda. 

Representação legal: Antônio Daniel Cunha Rodrigues de Souza (OAB/DF 13.101), 

Sérgio Augusto Borges de Oliveira (OAB/DF 41.325) e outros, representando Francisca 

Regina Magalhaes Cavalcante; Ana Paula Peresi de Souza (OAB/SP 303.647) e outros, 

representando Mario Augusto Lopes Moyses; Gustavo do Vale Rocha (OAB/DF 13.422), 

Christian Fernandes Gomes da Rosa (OAB/SP 244.504) e outros, representando Colbert  

Martins da Silva Filho; Márcio de Oliveira Sousa (OAB/DF 34.882), representando Luiz 

Gustavo Machado; Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF 28.361), representando Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável; Aci Heli Coutinho (OAB/MG 

51.588) e outros, representando Alexandre Ferreira Cardoso; Guilherme Augusto Vicenti 

Dias (OAB/RJ 072.067) e outros representando Race Consult Consultoria Técnica e 

Representações Ltda. 

  
013.501/2008-8 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as 

contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de 

irregularidades na execução de convênio que tinha como objeto a montagem e 

implementação de seminários, instrumentos técnico-legais e plano de adequação ambiental 

para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais no Estado da Bahia - BA. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério do Meio Ambiente, dos Rec. Hídricos e da 

Amazônia Legal - Sec de Rec. Hídricos (EXCLUÍDA); Ministério do Meio Ambiente 

Responsáveis: Deusiclea Barboza de Castro; Faleta e Bomfim Industria e Comercio de Aço 

e Serviços Ltda.; Israel Beserra de Farias; Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Jose Eduardo 

Athayde de Almeida; Lauro Sergio de Figueiredo; Mestra Ltda.; Milton de Santana Faleta; 

Moreira Trindade Engenharia e Construcoes Ltda - Me; Oscar Cabral de Melo; Paulo José 

Borba da Trindade; Paulo Ramiro Perez Toscano; Pedro Thadeu Miranda de Argollo 

Pereira; Rui Melo de Carvalho; Tl Construtora Ltda; Uma - Universidade Livre da Mata 

Atlantica 

Interessados: Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, Uma - Universidade 

Livre da Mata Atlantica 

Representação legal: João Maria de Oliveira Souza (OAB/DF 9.121) e outros, 

representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Maria de Lourdes Nunes (OAB/DF 

4.872), representando Deusiclea Barboza de Castro; Bruno Degrazia Mohn (OAB/DF 

18.161), representando Jose Eduardo Athayde de Almeida; Iuri Mattos de Carvalho  

(OAB/BA 16.741), representando Moreira Trindade Engenharia e Construcoes Ltda. - Me, 

Paulo José Borba da Trindade, Mestra Ltda. e Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira;  

Alexandre Melo Soares (OAB/DF 24.518), representando Paulo Ramiro Perez Toscano  
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027.952/2019-3 - 

  

Auditoria na governança e na gestão das contratações relacionadas à implementação da 

Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Representação legal: não há 

  
034.411/2017-8 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão da demora na 

adoção de providências relacionadas à licitação para a exploração, mediante arrendamento, 

dos Armazéns XII e XVII e do T8 - Terminal de Sal. 

Recorrente: José Alex Botelho de Oliva 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Responsável: José Alex Botelho de Oliva 

Representação legal: Gabriel Nogueira Eufrasio (OAB/CE 6.745), Amanda Barros Seabra 

Pereira (OAB/DF 55.903)  

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
002.559/2016-1 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do 

recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão de suposto prejuízo ao 

erário decorrente de superfaturamento na execução de convênio cujo objeto era a execução  

de sistema de abastecimento de água. 

Recorrentes: Damião Carlos de Lima e J.F. Construções  e Serviços Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cotriguaçu/MT 

Interessado: Fundação Nacional da Saúde (Funasa) 

Representação legal: Fábio Luiz Palhari (OAB/MT 19255-0), Paulo Cézar Rebuli 

(OAB/MT 7565) 

  
024.815/2016-0 - 

  

Acompanhamento destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos 

praticados pela Controladoria-Geral da União, ante a negociação e celebração de acordo de 

leniência em nome do Poder Executivo Federal. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da 

União (AGU) 

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

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

Representação legal: não há 

  
036.383/2018-0 - 

  

Levantamento de auditoria sobre as infraestruturas hídricas necessárias para que a oferta de 

água do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (Pisf) forneça o pleno aproveitamento do abastecimento humano ao 

longo de sua vida útil (até 2025). 

Interessados/Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Regional e Agência Nacional 

de Águas. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Águas e Ministério da Integração 

Nacional (extinta) 

Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
001.922/2009-5 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, 

imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em decorrência de realização de pagamentos 

irregulares para aquisição de medicamentos de alto custo. 

Embargante: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Goiás  

Representação legal: Antônio Augusto Rosa Gilberti (OAB/GO 11.703) e Carla Valente 

Brandão (OAB/GO 13.267) e outros  
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005.657/2019-9 - 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico cujo 

objeto é aquisição de insumos asfálticos destinados à conservação/reparação/manutenção 

de vias de acesso no município. 

Representante: Trifity Construções Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: 21ª Companhia de Engenharia de Construção, vinculada ao 

Comando do Exército 

Responsáveis: Cristian Mendes da Silva; Trifity Construções Ltda. 

Interessado: Yem Serviços Técnicos e Construções - Eireli 

Representação legal: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (128.341/OAB-SP) e outros, 

representando Trifity Construções Ltda.; Michele Alves Maia Correa (8674/ OAB-AM), 

representando Yem Servicos Técnicos e Construcoes - Eireli 

  
006.141/2020-0 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de 

serviços de instalação da infraestrutura de redes de dados do GAP-SJ. 

Representante: RCR Telecom 

Órgão/Entidade/Unidade: Grupamento de Apoio de São José dos Campos  

Representação legal: Não há 

  
013.078/2009-4 - 

  

Representação com a finalidade de obter esclarecimentos sobre distorções ocorridas nos 

lançamentos de restos a pagar do exercício de 2008 do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). 

Representante: Senador Tasso Jereissati 

Órgãos/Entidades/Unidades: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Fazenda 

(extinto) 

Responsáveis: Antonio Bacelar Ferreira; Aurea Viana Luniere de Azevedo; Carlos  

Augusto Simoes Gonçalves Junior; Célia Corrêa; Guilherme Fernando Scandelai; Hailton  

Luiz da Silva; Marco Antonio de Oliveira; Omar Ney Nogueira Morais; Valdir Moysés 

Simão 

Interessado: Tasso Ribeiro Jereissati 

Representação legal: não há 

  
014.448/2017-3 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de 

representação sobre possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico que teve 

por objeto registro de preços para contratação de expansão e modernização da solução de 

armazenamento de dados (storage). 

Recorrente: Gustavo Adolfo Andrade de Sá 

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

Interessados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul; 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Representação legal: Claudio Torquato da Silva, representando Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

  
038.083/2019-1 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico que tem 

por objeto a contratação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva nos 

aparelhos de refrigeração existentes no Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari/AM e 

em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas pela Instituição no Município. 

Representante:S.C Felix de Freitas -ME 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade do Amazonas 

Representação legal: Não há 

  
038.398/2019-2 - 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico cujo 

objeto é serviço de transporte terrestre para transbordo de passageiros. 

Representante: Embattur Empresa Bahiana de Transporte e Turismo Eireli - ME 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: Camilla Bastos de Cerqueira (OAB/BA 50.164) 
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041.035/2018-6 - 

  

Representação para apurar possível infringência aos princípios const itucionais da 

moralidade e da impessoalidade na utilização irregular do Programa de Alternativas para 

Executivos em Transição (PAET). 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A. 

Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
007.519/2014-1 - 

  

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

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

lhe multa em razão de irregularidades na execução de convênio que teve por objetivo 

desenvolver metodologia para realização de pesquisas e aplicá-la no estudo e diagnóstico 

dos terminais portuários para passageiros no litoral brasileiro. 

Embargante: Edimar Gomes da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura 

Sustentável 

Representação legal: Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042), Rodrigo  

Molina R. Silva (OAB/DF 28.438) e outros representando Edimar Gomes da Silva 

  
008.028/2019-2 - 

  

Auditoria com o objetivo de fiscalizar o empreendimento de produção e exploração de 

petróleo no polo do pré-sal da Bacia de Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Interessados: Congresso Nacional 

Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros representando a 

Petróleo Brasileiro S.A 

  
015.224/2016-3 - 

  

Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, 

condenou-os ao pagamento de débito e de multas, em razão de superfaturamento por preço 

ocorrido em contrato firmado para a construção de prédio da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

Recorrentes: Alexandre Perez Marques, Chan Sao Heng, Jonas de Jesus Ribeiro, Mário  

Augusto Ronconi e ATP Engenharia e Empreendimentos Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal Fluminense 

Responsáveis: Alexandre Perez Marques, Chan Sao Heng, Jonas de Jesus Ribeiro, Mário  

Augusto Ronconi e ATP Engenharia e Empreendimentos Eireli 

Representação legal: Walter Carlos da Conceição (OAB/RJ 102.064) e outro 

representando Alexandre Perez Marques, Chan Sao Heng, Jonas de Jesus Ribeiro e Mário  

Augusto Ronconi; Leonardo Vieira Marins (OAB/RJ 168.281); Vanessa Affonso Rocha e 

outro representando a Advocacia-Geral da União 

  
025.311/2015-8 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que proferiu determinações, aplicou multa 

a um recorrente, bem como considerou procedente representação sobre indícios de 

irregularidades relacionadas à 1ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) 

do contrato de Concessão da Rodovia Federal BR-040/DF/GO/MG. 

Recorrentes: Agência Nacional de Transportes Terrestres e Wallace Vargas Roque 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres  

Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres e Concessionária BR-040 S.A. 

Representação legal: Cíntia Batista Angelini Carvalho (OAB/DF 33.265) representando 

Wallace Vargas Roque; Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres e outros representando a ANTT; Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108) e 

outros representando a Concessionária BR-040 S.A 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64211390.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 47 | Segunda-feira, 16/03/2020 14 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
032.923/2017-1 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame 

interposto em face de deliberação que considerou parcialmente procedente denúncia sobre 

supostas irregularidades praticadas pela diretoria do Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia. 

Recorrente: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

Representação legal: Camilla Rabello Carvalho Jardim Rabadan (OAB/DF 40.608) e 

outros, representando Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

  
038.355/2019-1 - 

  

Relatório de acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) relativos aos 

temas “Licenciamento”, “Direitos e Garantias dos Usuários” e “Interrupções”. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações  

Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
012.691/2018-6 - 

  

Representação com vistas a avaliar a conformidade das concessões de benefícios tributários 

decorrentes da Lei 13.606/2018 e da Lei Complementar 162/2018. 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: Allan Lúcio Sathler, Adriano Augusto de Souza, Rodrigo Fontenelle 

de Araujo Miranda e outros  

  
028.418/2014-0 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades referentes a pagamento para fornecimento de 

gás natural pela Petrobras à empresa estatal boliviana YPFB. 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa; Guilherme de Oliveira Estrella; Jorge Luiz 

Zelada; Jose Miranda Formigli Filho; José Alcides Santoro Martins; José Antônio de 

Figueiredo; José Carlos Cosenza; José Eduardo de Barros Dutra; José Sérgio Gabrielli de 

Azevedo; Maria das Graças Silva Foster; Paulo Roberto Costa; Renato de Souza Duque; 

Silas Rondeau Cavalcante Silva 

Representação legal: Eloisa Helena Chagas Alves; José Antônio de Figueiredo; Marcio 

Gomes Leal (OAB/RJ 84.801); Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (OAB/DF 21.359);  

Rafael Barroso Fontelles (OAB/RJ 119.910); Antônio Eudacy Alves de Carvalho (OAB/DF 

19.748); João Mestieri (OAB/RJ 13.645) e outros  

  
037.733/2018-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação-FNDE, em razão de impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos 

repassados ao Município de Macapá-AP no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado-

BRALF/2006, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2006, do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar-PNAE/2006 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-

PNAE/2008. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Macapá/AP 

Responsável: João Henrique Rodrigues Pimentel 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
021.250/2018-9 - 

  

Auditoria com vistas a examinar possíveis irregularidades em contratos celebrados com 

recursos originários do Sistema Único de Saúde. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA 

Responsáveis: Lucyanne Costa Freitas; Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA; Raimundo  

Jose Marques Miranda 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Mailson Neves Silva (9.437/OAB-MA)  
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027.185/2019-2 - 

  

Auditoria que teve por objetivo avaliar a contratação de empresa para ampliação e 

readequação do sistema de abastecimento de água em Vilhena/RO. 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Vilhena/RO (SAAE-

RO) 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação Legal: não há. 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
002.133/2018-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios 

previdenciários. 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Governador Valadares/MG 

Responsável: Georzeli Rodrigues Dantas Pereira 

Representação legal: Jonatas de Franco Quintão (OAB/MG 81.987), entre outros, 

representando Jader de Castro Pereira 

  
003.218/2020-1 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização e controle “referente ao 

derramamento de petróleo ou produto similar em larga escala que atinge o mar territorial 

atlântico e o litoral brasileiro com suas bacias afluentes, decorrente da exploração , 

produção, venda ou transporte de recursos petrolíferos, especialmente a região Nordeste, e 

seus danos, responsabilidades e medidas preventivas e mitigadoras relacionadas”. 

Interessado: Exmo. Sr. Deputado Federal Daniel Coelho 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis  

Representação legal: não há 

  
007.120/2018-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios 

previdenciários. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social  

Responsável: Wilson Joaquim dos Santos  

Representação legal: José Carlos Medeiros (OAB/PE 4347-D), entre outros, representando 

Wilson Joaquim dos Santos. 

  
011.011/2018-1 - 

  

Monitoramento de determinações proferidas em acórdão que considerou procedente 

representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para a contratação de 

serviços de cobrança administrativa extrajudicial e judicial de pessoas físicas e jurídicas sob 

o valor correspondente ao percentual de comissão incidente sobre os títulos efetivamente 

recuperados. 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro 

(Senac-ARRJ) 

Responsáveis: Kleiton Anderson Antunes de Souza; Luiz Gastão Bittencourt da Silva;  

Marcelo José Salles de Almeida; Marcelo Fernando Novaes Moreira; Maria Helena 

Quiarato; Michel Fonseca Alexandre; Rodolfo Serpa Filho; Rogéria da Silva Savelli 

Guimaraes 

Representação legal: Alain Alpin Mac Gregor (OAB/RJ 101.780), entre outros, 

representando Luiz Gastão Bittencourt da Silva; Dalide Barbosa Alves Corrêa (OAB/DF 

7.609), entre outros, representando a Senac-ARRJ; Saulo Alexandre Morais e Sá (OAB/RJ 

135.191), entre outros, representando Marcelo José Salles de Almeida 
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018.777/2016-3 - 

  

Auditoria realizada para avaliar a implantação do corredor de transporte por BRT (bus rapid 

transit) e o sistema inteligente de transporte (SIT) na região sul do Município de Palmas - 

TO (BRT Sul). 

Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal; então Ministério das Cidades e 

Município de Palmas/TO 

Responsáveis: André Luís Camargo Castro; Antônio Luiz Cardozo Brito; Caroline 

Colombo dos Santos; Enéas Ribeiro Neto; Eraldo Luís Lopes Carvalho; Frederico Coli 

Mendes; João Marciano Junior; Joaquim José de Oliveira Junior; Juliano Afonso 

Rodovalho; Maria Lucylla Rassi Sant Anna; Robson Freitas Correa; Rosana Ramos  

Rabello; Shirlene da Silva Martins; Tiisa - Triunfo Iesa Infraestrutura S.A; Valéria Ernestina 

de Oliveira e Viviene Gomide Dumont Vargas  

Representação legal: Eduardo Lamonato Faggion (OAB/SP 26.2991), entre outros, 

representando a Tiisa - Infraestrutura e Investimentos S.A.; Guilherme Lopes Mair 

(OAB/DF 32.261), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal e Públio Borges 

Alves (OAB/TO 2.365), entre outros, representando o Município de Palmas/TO 

  
019.018/2005-0 - 

  

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, ao negar provimento aos 

recursos de reconsideração, manteve os exatos termos de acórdão que converteu os autos 

em tomada de contas especiais e determinou a citação dos responsáveis por irregularidades 

identificadas em auditoria realizada em licitações e contratos de publicidade e propaganda, 

convênios, consultorias, patrocínios e outras correlatas. 

Embargante: Renato Luiz Belineti Naegele 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A. 

Responsáveis: Agência Grottera Comunicação, Banco do Brasil, Cláudio de Castro 

Vasconcelos, Henrique Pizzolato, Renato Luiz Belineti Naegele e Rossano Maranhão Pinto 

Representação legal: Mário Renato Balardim Borges (OAB/RS 50.627), entre outros, 

representando Renato Luiz Belineti Naegele 

  
022.383/2019-0 - 

  

Representação para apurar suposta indevida participação de empresa em pregões 

eletrônicos. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: não se aplica 

Representação legal: José Cardoso de Oliveira Junior, representando a Cardoso Maia Frios 

Ltda. - EPP 

  
022.385/2019-3 - 

  

Representação para apurar suposta indevida participação de empresa em pregões 

eletrônicos. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Gestão 

Interessado: Globalsat do Brasil Ltda. 

Representação legal: Gustavo Rezende Mitne (OAB/PR 52.997) e outros, representando 

Globalsat do Brasil Ltda. 

  
022.390/2019-7 - 

  

Representação para apurar suposta indevida participação de empresa em pregões 

eletrônicos. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Gestão 

Interessado: Equipar Construção, Comércio e Serviços Ltda. 

Representação legal: João Rafael Sanches Florindo (OAB/MS 2.870), representando 

Equipar Construção, Comércio e Serviços Ltda. 

  
041.215/2018-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante de dano ao erário ocorrido em virtude de 

irregularidades em concessões de operações de crédito. Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Santa Catarina 

Responsáveis: Bruno Muniz Alves; Marcio Borges  

Representação legal: Micheline Lodetti (OAB/SC 9.287)  

  
041.252/2018-7 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante de fraudulentas movimentações financeiras em 

contas de clientes ocorridas na agência da CAIXA em Teresópolis - RJ. 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Responsável: Ellen Dias de Souza 

Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64211390.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 47 | Segunda-feira, 16/03/2020 17 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
018.412/2019-0 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que considerou procedente representação 

sobre supostas irregularidades em edital do pregão eletrônico destinado à contratação de 

serviços continuados de limpeza, conservação e higienização. 

Embargante: El Dorado Serviços Profissionais Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Interessado: Senado Federal 

Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (OAB/DF 34.131), representando 

El Dorado Serviços Profissionais Eireli; Fernando Cesar Cunha e outros, representando o 

Senado Federal. 

  
020.012/2018-7 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou irregulares o Plano de 

Demissão Incentivada (PDI) instituído pelas Resoluções Sesc MT 250/2016 e Senac MT 

239/2016. 

Embargantes: Aldemar Xavier Meira; Aldo Pascoli Romani; Almir Batista de Santana; 

Adauto Vieira de Paula; Hamilton Domingos Teixeira; João Flavio Barbosa Sales; Jodeon 

Sampaio Silva; José Pereira Filho; José Bispo Barbosa; Orivaldo Julio Alves; Roberto 

Peron; Paulo Sérgio Ribeiro; Luis Carlos Oliveira Nigro; Marco Sergio Pessoz 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senac no Estado do Mato Grosso 

(Senac/MT); Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso (Sesc/MT) 

Responsáveis: Adauto Vieira de Paula; Aldemar Xavier Meira; Aldo Pascoli Romani;  

Almir Batista de Santana; Hamilton Domingos Teixeira; Hérmes Martins da Cunha; João 

Flavio Barbosa Sales; Jodeon Sampaio Silva; José Pereira Filho; José Bispo Barbosa; Luis  

Carlos Oliveira Nigro; Marcia Regina da Silva Vecchi; Marco Sergio Pessoz; Marcos 

Amorim da Silva; Orivaldo Julio Alves; Paulo Sérgio Ribeiro; Roberto Peron 

Representação legal: Luzia Felix Gonçalves (17.280/OAB-MT) e outros, representando 

Marcos Amorim da Silva e Marcia Regina da Silva Vecchi; José Andre Trechaud e Curvo 

(6605/OAB-MT), representando Hérmes Martins da Cunha; André Stumpf Jacob 

Gonçalves (5362/OAB-MT) e outros, representando Aldo Pascoli Romani, Aldemar Xavier 

Meira, Marco Sergio Pessoz, Jose Pereira Filho, Paulo Sérgio Ribeiro, Luis Carlos Oliveira 

Nigro, Adauto Vieira de Paula, Almir Batista de Santana, Hamilton Domingos  Teixeira, 

Jodeon Sampaio Silva, Joao Flavio Barbosa Sales, José Bispo Barbosa, Orivaldo Julio Alves 

e Roberto Peron 

  
029.557/2016-0 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou auditoria que teve o objetivo 

de avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados nos 

exercícios de 2007, 2015 e 2016. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Enfermagem 

Responsáveis: Alberto Jorge Santiago Cabral; Alexandre Tadeu Horsts Barreira; Alvo 

Eventos Ltda; Dulce Dirclair Huf Bais; Felipe Arlindo da Silva Cruz; Irene do Carmo Alves 

Ferreira; Jebson Medeiros de Souza; Manoel Carlos Neri da Silva; Manuel Antonio do 

Amaral Sauer; Matheus Moreira Cruz; Mauro Ricardo Antunes Figueiredo; Maximiliano  

Silva Magalhaes; Mayara Ramos de Matos Brito; Partners Ti Informatica e Distribuicao  

Ltda; Pedro Paulo de Castro Pinheiro; Rafael de Jesus Rocha; Reni de Paula Fernandes; 

Shigeru Tsuchiya; William Coutinho de Oliveira Evaristo 

Interessados: Alvo Eventos Ltda; Congresso Nacional 

Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6546/OAB-DF) e outros, 

representando Conselho Federal de Enfermagem; Leandro Garcia Rufino (30.648/OAB-

DF) e outros, representando Irene do Carmo Alves Ferreira, Conselho Federal de 

Enfermagem, Mauro Ricardo Antunes Figueiredo e Aline Cristina Alves Pimentel;  

Idenilson Lima da Silva (32297/OAB-DF), representando Felipe Arlindo da Silva Cruz e 

Matheus Moreira Cruz; Reilos Monteiro (22612/OAB-DF) e outros, representando Dulce 

Dirclair Huf Bais; Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Alvo 

Eventos Ltda, Maximiliano Silva Magalhaes e Alexandre Tadeu Horsts Barreira  
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 032.344/2019-8  

Natureza: Aposentadoria  

Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal Rural da Amazônia.  
Interessado:  William Gomes Vale (021.476.022-72)  

DESPACHO 

Os autos foram atribuídos à minha relatoria em razão de sorteio realizado na forma do art. 13 
da Resolução TCU 175/2005. 

2. Trata-se do ato de aposentadoria do Sr. William Gomes Vale (CPF 021.476.022-72) no cargo 
de Professor Titular, com dedicação exclusiva, exarado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, e 

submetido à apreciação do TCU para fins de registro em cumprimento ao art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal. 

3. A Sefip manifestou-se no sentido de considerar legal e determinar o registro do ato de 

admissão de pessoal (peças 4 e 5). 

4. Contudo, o Ministério Público de Contas, em parecer à peça 6, da lavra da Procurador Júlio 

Marcelo de Oliveira, propôs realização de oitiva do interessado, in verbis: 

“Trata-se de aposentadoria de William Gomes Vale, no cargo de Professor Titular, 
com dedicação exclusiva, concedida pela Universidade Federal Rural da Amazônia - 

UFRA, cujo ato concessório recebeu parecer pela legalidade por parte da Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal. 

De acordo com informações do Sigepe, além da aposentadoria em análise, o 
interessado recebe ainda aposentadoria como Professor Titular da Universidade Federal 
do Pará - UFPA e prestação mensal instituída pela Lei 10.559/2002, conforme 

demonstram as fichas financeiras referentes ao mês de fevereiro de 2020: 

  UFRA UFPA Lei 10.559/2002 

Provento Básico 9.548,84 6.111,25   

Anuênio 2.291,72 1.470,52   

Ret. Titulação 10.981,17 5.270,95   

VPNI   616,62   

Total 22.821,73 13.469.34 20.376,24 

O valor recebido pelo interessado a título de prestação mensal, instituída pela Lei 

10.559/2002, submete-se às regras constitucionais acerca de acumulação de cargos, 
empregos e proventos, nos termos do Acórdão 1.417/2016-TCU-Plenário, assim 
sumarizado: 

O valor da prestação mensal, permanente e continuada instituída pelo art. 1º, inciso 
II, da Lei 10.559/2002 em favor dos anistiados políticos submete-se às regras 

constitucionais de não-acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos. 

Nessa linha de entendimento, convém ter presente as seguintes deliberações desta 
Corte de Contas sobre a matéria: 

Acórdão 1.192/2011-Plenário 

O pagamento da reparação econômica em prestação mensal 

permanente e continuada a anistiado político está sujeita à prévia 
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verificação da obediência às disposições constitucionais e legais a 

respeito de vedações à acumulação de cargos, empregos ou proventos, 
assim como, no caso de vínculos laborais com o setor privado, da 

possibilidade de acumulação das cargas horárias e da viabilidade de 
compatibilização dos respectivos horários. 

Acórdão 4.704/2015-Primeira Câmara 

Em nenhuma hipótese a condição de anistiado político assegura ao 
servidor mais direitos do que teria se não tivesse sido afastado do cargo 

ou emprego público original. A anistia é instituto jurídico com objetivos 
próprios e não meio de enriquecimento indevido de anistiados, ao 
arrepio da legislação. 

Acórdão 344/2010-Segunda Câmara 

A regra de acúmulo de cargos públicos também deve ser observada 

pelos agentes contemplados à condição de anistiado político. 

A condição de anistiado não assegura ao servidor mais direitos do que aqueles a 
que faria jus, caso não afetado por atos de exceção. Portanto, tendo em vista que o 

benefício de prestação mensal está sujeito às vedações constitucionais acerca de 
acumulação de cargos, empregos ou proventos, a acumulação tripla de benefícios, no 

presente caso, é ilegal. 

Isso decorre do fato de o servidor não ter direito a acumular mais de dois cargos 
e/ou empregos públicos, em consonância com o entendimento do STF, firmado nos autos 

do Recurso Extraordinário com Agravo, ARE 848.993, com repercussão geral 
reconhecida, em que a Corte Suprema deu provimento ao recurso interposto pelo Estado 

de Minas Gerais para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça/MG e vedar a tripla 
acumulação. 

Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de 

aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de 
aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. 

Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. 

Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com 
reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário 

provido. 

Nessa linha de entendimento, a decisão proferida pela Segunda Turma do STF, no 

âmbito do RE 381.204/RS, apreciado em 11/10/2005, cujo sumário dispõe, no essencial:  

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROFESSOR. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 

INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO DE 
TEMPO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 

1. Esta Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos 

públicos. Precedentes: RE 141.376 e AI 419.426-AgR. 

(...) 

Além disso, a percepção de aposentadoria com proventos de professor com 
dedicação exclusiva cumulada com outros benefícios é ilegal, nos termos da 

jurisprudência desse Tribunal, conforme se verifica dos Acórdãos 7.985/2017-Segunda 
Câmara e 8.845/2019-Primeira Câmara, in verbis: 

Enunciado 
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É ilegal a acumulação de outras aposentadorias com a de professor 

optante pelo regime de dedicação exclusiva, pois não são assegurados na 
inatividade direitos superiores ao que o beneficiário possuía na atividade, 

uma vez que é vedado o exercício de outra atividade remunerada, pública ou 
privada, ainda que haja compatibilidade de horário, por professor com 
dedicação exclusiva. 

Enunciado 

É ilegal a acumulação de duas aposentadorias de professor em regime 

de dedicação exclusiva, mesmo que não tenha havido exercício concomitante 
dos cargos, já que o instituto da acumulação se dirige à titularidade de 
cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens 

pecuniárias. Diante da referida acumulação, a situação pode ser 
regularizada mediante opção entre: i) mudança de regime de dedicação 

exclusiva nos dois cargos de professor, de forma a manter ambas as 

aposentadorias; ou ii) escolha por uma das aposentadorias em regime de 

dedicação exclusiva. 

O ato em análise ingressou neste Tribunal em 10/5/2011, de modo que há 
necessidade de se conferir ao interessado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

previamente à apreciação da legalidade da sua aposentadoria, nos termos do Acórdão 
587/2011-TCU-Plenário. 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas sugere promover a oitiva de William 

Gomes Vale, em relação às irregularidades indicadas no presente parecer” (Grifos no 
original). 

5. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do RI/TCU, acolho o Ministério Público junto ao 

TCU e determino o envio dos autos à Sefip para realização de oitiva do Sr. William Gomes Vale (CPF 
021.476.022-72), para que se manifeste, no prazo de 15 dias, quanto à percepção de forma acumulada 

de: 

proventos de aposentadoria no cargo de Professor Titular, com dedicação exclusiva, da 

Universidade Federal Rural da Amazônia; 

proventos de aposentadoria no cargo de Professor Titular da Universidade Federal do Pará - 
UFPA; e 

prestação mensal instituída pela Lei 10.559/2002. 

6. Encaminhe-se ao interessado cópia deste Despacho. 

7. Após realizada nova instrução do feito, retornem-se os autos a meu Gabinete via MP/TCU. 

8. À Sefip. 

Brasília, 13 de março de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 030.468/2019-1  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho.  

Interessado:  Dominyque Annunciatta de Magalhães Ferreira 
(284.993.871-87)  

DESPACHO 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Dominyque Annunciatta de Magalhaes Ferreira 
(peça 13) contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 620/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro 

Aroldo Cedraz, proferido na Sessão Ordinária de 04/02/2020, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de 

aposentadoria referente a servidor vinculado ao Tribunal Superior do Trabalho; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 

Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, 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, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Dominyque 
Annunciatta de Magalhães Ferreira, negando-lhe o respectivo registro;  

(. . .) 

9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que:  

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta 

deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a 
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 

262, caput, do Regimento Interno do TCU;  

(. . .) 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo 

ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a 
irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução às peças 14 e 15, concluiu pela presença dos 
pressupostos recursais e propôs o conhecimento do pedido de reexame, bem assim a suspensão dos efeitos 
destes referidos itens impugnados: 

 “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Dominyque Annunciatta de 

Magalhaes Ferreira, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do 
Acórdão 620/2020-TCU-2ª Câmara, 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 as propostas da Serur e, com fulcro no art. 48 da 
Lei n. 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame  interposto à peça 13. 
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4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU n. 259/2014, os efeitos do itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 620/2020-TCU-2ª 

Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz. 

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU n. 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, 13 de março de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 031.118/2019-4  

Natureza: Representação  
Unidades Jurisdicionadas: Caixa Economica Federal; Fundo de 

Investimento do FGTS.    

DESPACHO 

Trata-se de representação autuada em cumprimento ao item 9.3.1 do Acórdão 1232/2019-

Plenário, de minha relatoria, por meio do qual o Colegiado conheceu de representação de representação a 
respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (CEF), a partir de três relatórios 

de investigação independente produzidos pelo escritório Pinheiro Neto Advogados e seis pareceres de 
auditoria elaborados pela Auditoria Interna da empresa: 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis 

irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (CEF), a partir de três relatórios 
de investigação independente produzidos pelo escritório Pinheiro Neto Advogados e seis 

pareceres de auditoria elaborados pela Auditoria Interna da empresa.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante das razões expostas pelo Relator, em:  

9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, 
conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente;  

(. . .) 

 9.3. determinar à SecexFazenda que constitua dois processos apartados, ficando desde 
já autorizada, com base no art. 240 do RI/TCU, a realização de inspeção na Caixa 

Econômica Federal e no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FI-FGTS), com o objetivo de coletar informações e documentos sobre:  

9.3.1. debêntures da Madeira Energia S/A (Mesa) e Santo Antônio Energia S/A 

(Saesa);  

9.3.2. operação de crédito com a Concessionária SPMAR S/A;” (Grifei) 

2. Com o objetivo de subsidiar a realização da inspeção aludida no item 9.3 do Acórdão 
1232/2019-Plenário, a SecexFinanças propôs diligenciar à Vice-Presidência de Administração e Gestão de 

Recursos de Terceiros da Caixa Econômica Federal, in verbis: 

“INTRODUÇÃO 

 Trata-se de representação autuada por força do Acórdão 1232/2019-Plenário proferido 

no processo TC-035.244/2017-8, também de representação, versando sobre possíveis 
irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (CEF), tratadas em três 

relatórios de investigação independente produzidos pelo escritório Pinheiro Neto 
Advogados e em seis pareceres de auditoria elaborados pela Auditoria Interna daquela 
instituição. 

2. A presente representação diz respeito exclusivamente às possíveis irregularidades 
ocorridas em dois investimentos efetuados pelo Fundo de Investimentos do FGTS (FI-

FGTS). Ambos os investimentos se vinculam à execução da Usina Hidrelétrica de Santo 
Antônio, no Rio Madeira, no Estado de Rondônia. O primeiro investimento refere-se à 
aquisição de debêntures de emissão da Madeira Energia S. A. (Mesa) e de sua controlada 

integral Santo Antônio Energia S. A. (SAE), no valor total de R$ 3 bilhões. O segundo 
investimento ocorreu na modalidade de compra de cotas do Fundo de Investimento 

Participações Multiestratégia Amazônia Energia (FIP Amazônia), no valor de R$ 671,8 
milhões.  
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3. Ao determinar a autuação deste processo em seu subitem 9.3.1. do Acórdão 

1232/2019-Plenário, o Tribunal autorizou, desde já, com base no art. 240 do RI/TCU, “a 
realização de inspeção na Caixa Econômica Federal e no Fundo de Investimento do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), com o objetivo de coletar 
informações e documentos” sobre as debêntures adquiridas. 

 ADMISSIBILIDADE 

4. A presente representação origina-se de processo que tratou de representação mais 
abrangente, atribuída à SecexFinanças e que envolve outras operações com recursos sob 

gestão da Caixa Econômica Federal investigadas em operações da Polícia Federal. Da 
mesma forma, a presente representação pode ser atribuída à mesma unidade técnica, que 
realizou as análises iniciais da documentação obtida da Caixa, fazendo as proposições 

pertinentes a cada caso. A SecexFinanças é regimentalmente legitimada a representar 
ao Tribunal, nos termos do art. 237, inciso VI, do RI/TCU. 

5. A jurisprudência do TCU fixando a competência da Corte para fiscalizar os recursos 
do FGTS é antiga e indisputada. Embora tais recursos não sejam considerados receita 
pública, a importância social do instituto, “a prática e até mesmo a legislação (Lei nº 

8.844/ 94) têm dispensado tratamento de receita pública aos referidos recursos”, como 
ficou assente, por exemplo, na Decisão 833/1997´Plenário (Rel.: Min. Bento Bugarin).  

6. Os demais requisitos de admissibilidade das representações previstos na Portaria 
Segecex 12/2016 - interesse público, suficiência dos indícios e redação clara e objetiva - 
estão presentes na matéria de forma evidente, pois se trata da possível utilização de 

vultosos recursos públicos no favorecimento a terceiros mediante o recebimento de 
propinas por parte dos agentes públicos encarregados da sua gestão, tal como 

evidenciado nas operações policiais que investigaram os fatos.  

HISTÓRICO 

5. A representação objeto do TC-035.244/2017-8 teve origem em relatórios de 

investigação independente elaborados pelo escritório de advocacia Pinheiro Neto 
Advogados (PNA), contratado pela Caixa com o objetivo de ampliar e aprofundar, 

internamente, a investigação dos fatos apurados no âmbito das Operações “A Origem”, 
“Cui Bono?”, “Sépsis” e “Patmos”, conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério 
Público Federal (MPF). Os relatórios finais do escritório PNA (Fases I e II), ainda no 

âmbito interno da Caixa, foram objeto de apurações complementares por parte da 
Auditoria Interna da entidade, acionada em razão de proposta feita pelo Comitê 

Independente ao Conselho de Administração da Caixa, do que resultou a emissão de seis 
Pareceres de Auditoria. O referido comitê foi instituído pelo Conselho para tratar 
especificamente das apurações objeto das operações policiais mencionadas, 

desenvolvidas na área de atuação da instituição financeira.  

6. Os relatórios do Escritório PNA, bem como os pareceres parciais produzidos pelas 

gerências da Auditoria Interna envolvidas na tarefa, foram sendo juntados à 
representação objeto do TC-035.244/2017-8, a partir do final de 2017, sobrevindo a 
instrução consolidada à peça 66, delineando o encaminhamento a ser dado às diversas 

ocorrências dadas a conhecer pelas operações policiais e aprofundadas internamente 
pela Caixa, considerando os processos já existentes no Tribunal tratando de fatos 

correlatos aos investigados naqueles procedimentos.  

7. Como dito anteriormente, a presente representação trata especificamente das 
possíveis irregularidades relacionadas aos investimentos realizados pelo FI-FGTS na 

UHE Santo Antônio. O leilão para seleção da empresa ou consórcio responsável pela 
execução e exploração do empreendimento foi vencido pela Madeira Energia S. A., 

holding que, de acordo com informações da página da SAE na internet, tem entre seus 
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controladores os seguintes grupos econômicos: Furnas Centrais Elétricas S.A (43,06%), 

Odebrecht Energia do Brasil S.A. (18,25%), pertencente ao Grupo Odebrecht, SAAG 
Investimentos S.A. (10,53%), controlada pela Andrade Gutierrez Participações S.A., 

Cemig Geração e Transmissão S.A. (8,53%), e Caixa Fundo de Investimento em 
Participações Amazônia Energia (19,63%), o qual, por sua vez, tem como quotistas a 
Odebrecht Energia do Brasil S.A. e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço-FI-FGTS. 

8. O contrato da concessão foi assinado em 13/6/2008, entre a União e a Mesa. 

Posteriormente, com a constituição da SAE, o contrato de concessão foi aditado em 
1º/12/2008, para que a titularidade da concessão fosse transferida à SAE. No final de 
2016, a UHE Santo Antônio possuía 50 unidades geradoras, sendo 44 em operação 

comercial e 6 em teste, alcançando sua capacidade plena de produção de energia. Em 
janeiro de 2017 entrou em operação plena, com garantia física de 2.424 MW médios 

(3.568 MW de capacidade instalada). 

9. De acordo com o relatório de gestão do FI-FGTS referente às contas do fundo em 
2017 (TC-001.000/2019-5), o FI-FGTS procurou apoiar a implantação do 

empreendimento mediante aquisição de cotas do Fundo FIP Amazônia, gerido pela 
Caixa, cujo objetivo é participar do controle acionário da holding Mesa no percentual 

de 20%. O investimento através do FIP Amazônia começou em 2009, com aquisição de 
cotas no valor de R$ 308,5 milhões. Em 2017, foi investido R$ 437,6 milhões, totalizando 
R$ 1,02 bilhão. No entanto, as demonstrações financeiras do FI-FGTS relativas ao 

exercício de 2017 registram o valor contábil de R$ 671,78 milhões para as cotas no FIP 
Amazônia. 

10. No mesmo ano, porém, o FI-FGTS resolveu adotar outra modalidade de investimento 
para apoiar o empreendimento, que foi pela aquisição direta de debêntures da Mesa no 
valor de R$ 1,5 bilhão, em 24/3/2009, para integralização do capital da Santo Antônio 

Energia S. A. - SAE, sociedade de propósito específico subsidiária integral da Mesa. 
Posteriormente, em 12/9/2012, o FI-FGTS adquiriu debêntures da própria SAE, desta 

feita para investimentos adicionais em Capex, tendo em vista a instalação de mais seis 
turbinas e o aumento de custos derivado das debêntures anteriormente emitidas. Nas 
demonstrações financeiras do FI-FGTS de 2017, as debêntures da MESA/SAE estão 

avaliadas em R$ 2,9 bilhões.  

11. As irregularidades apontadas pela Auditoria Interna da Caixa especificamente na 

compra das debêntures, conforme relatado no Parecer de Auditoria da Auditoria 
Regional de São Paulo 305/2017, são, em síntese, as seguintes (peça 59, p. 59): 

 a) irregularidade no enquadramento do projeto: desvio de finalidade dos recursos do 

FI-FGTS na aquisição das debêntures, uma vez que a 1º debênture teve por finalidade o 
financiamento de equity dos acionistas da MESA e a 2ª debênture teve por finalidade o 

financiamento da dívida do projeto; 

 b) falha no fluxo da operação: votos produzidos e submetidos às instâncias deliberativas 
não informavam de forma clara e concisa o setor do empreendimento em análise; e  

 c) irregularidades no fluxo da operação: ocorreram 5 aditamentos às escrituras, mas 
nenhum alterou o prazo, taxa de juros ou garantia contratada. 

12. Nenhuma irregularidade foi apontada pela Caixa na compra das cotas do FIP 
Amazônia. No entanto, a instrução consolidada da representação tratada no TC-
035.244/2017-8, que deu origem aos presentes autos, levanta o alerta de que o Sr. 

Roberto Carlos Madoglio, ex-superintendente de fundos especiais da Caixa, participou 
do Conselho da MESA/SAESA (de 30/4/2010 a 23/04/2012) ao tempo em que também 

exercia suas atribuições no FI-FGTS. A Superintendência de Fundos Especiais pertence 
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à estrutura da atual Viart, então Viter, à qual compete a administração do FI-FGTS (v. 

organograma no final desta instrução). 

13. O que consta na internet a respeito desse empregado da Caixa é que ele fez acordo 

de colaboração premiada com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação 
Lava Jato. Em seu termo de autodeclarações (v. endereço 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2018/05/ANEXO-D-PORTO-EDITADO.pdf), descreveu as 
pressões e ameaças sofridas por dirigentes da Caixa ligados à gestão dos recursos do 

FGTS (não especificamente os do FI-FGTS) para que os recursos fossem aplicados no 
Programa Porto Maravilha, um conjunto de obras na região central e portuária da 
cidade do Rio de Janeiro, no valor estimado de R$ 7 bilhões. Os fatos teriam ocorrido 

em 2010 e as pressões teriam sido exercidas por autoridades da prefeitura daquela 
capital e pelas empresas responsáveis pelas obras, que já estavam contratadas.  

14. Sobre a eventual participação desse agente no investimento do FI-FGTS na 
construção da UHE Santo Antônio não há maiores informações, especialmente, sobre 
sua atuação como possível representante do FI-FGTS no Conselho de Administração da 

Mesa, o que só será possível aferir após a análise da documentação a ser requerida à 
Viart, conforme proposto no final desta instrução.  

15. Outro ponto de alerta levantado pela instrução diz respeito à falta de informações 
sobre o pagamento, pelo grupo Mesa-SAE, dos encargos relativos às debêntures 
adquiridas pelo FI-FGTS. Quanto a isso, as demonstrações financeiras da SAE relativas 

ao 2º trimestre de 2019, disponível no site daquela concessionária na internet, mostram 
que os encargos financeiros relativos às debêntures de emissão da empresa adquiridas 

pelo FI-FGTS no 4º trimestre de 2012 e no 2º trimestre de 2013 (v. tabela do item 26, 
abaixo) não vêm sendo pagos, mas provisionados e incorporados à dívida a cada 
período. Em 30/6/2019, o principal montava a R$ 1,56 bilhão e os encargos totais 

somavam R$ 1,81 bilhão. O saldo total da dívida, descontados custos de transação, 
chegava a R$ 3,39 bilhões, conforme mostrado na tabela abaixo, com dados extraídos 

daquelas demonstrações: 

(. . .) 

16. Cabe mencionar, por último, a relação entre os investimentos do FI-FGTS no 

empreendimento da UHE Santo Antônio e as operações policiais que motivaram as 
investigações internas desenvolvidas pela Caixa. O caso da Mesa é um desdobramento 

da Operação Sépsis, que investigou a utilização ilícita das verbas do FI-FGTS. O fato 
principal sob investigação é o pagamento, pela Odebrecht Energia, uma das empresas 
controladoras da empresa, de propina de R$ 3 milhões ao Sr. André Luiz de Sousa, para 

que a compra de 1,5 bilhão em debêntures da empresa, em 2009, fosse aprovada pelo 
Fundo. O quadro a seguir demonstra as funções com poder de influência em decisões do 

FI-FGTS ocupadas por esse agente (cf. denúncia do Ministério Público oferecida no 
Processo 0035033-75.2017.4.01.3400, em tramitação pela 10ª Vara Federal de 
Brasília): 

(. . .) 

17. O fim do segundo mandato como membro titular do CI-FI-FGTS, em 13/7/2011, se 

deu por renúncia, em razão de Nota Técnica da CGU apontando conflito interesse entre 
as funções de suplente no CI-FI-FGTS e a condição de sócio do investigado nas seguintes 
empresas com atuação no ramo de consultoria habitacional: Arche Consultoria e 

Projetos Ltda.; Sscore Soluções de Gerenciamento de Risco e Crédito S.A.; André de 
Souza Consultoria Ltda; Síntese Consultoria e Informática Ltda.; Contrathos Service 

S.A.; Contrathos Credit Ltda.; e SVKS Consultoria Administração e Serviços Ltda. A 
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situação de conflito era acentuada pela participação informal, mais efetiva, do agente 

tanto no GAP como no CC-FGTS, em razão de sua longa experiência no setor. 

18. Como exemplo da atuação conflituosa do mesmo responsável, a CGU citou as 

aquisições de debêntures com recursos do FGTS (provavelmente por intermédio do FI-
FGTS). Das sete aquisições, seis delas tinham como agente de garantias a empresa 
Sscore, citada acima. O agente de garantias é, geralmente, o terceiro contratado que 

executa algumas funções na constituição e execução de garantias contratuais.  

19. Os detalhes do pagamento da propina são explicitados no depoimento do Sr. 

Henrique Valadares, ex-presidente da Odebrecht Energia, prestado como parte do 
acordo de colaboração premiada firmado com o MPF. O vídeo com o depoimento desse 
senhor pode ser visto no endereço https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-

jato/noticia/obra-da-usina-de-santo-antonio-so-comecou-apos-propina-de-r-3-milhoes-
diz-delator.ghtml. 

EXAME TÉCNICO 

20. A documentação encaminhada pela Caixa ao processo TC-035.244/2017-8, que 
serviu de base à prolação do Acórdão 1232/2019-Plenário, é praticamente inócua do 

ponto de vista da responsabilização, tal a quantidade de tarjas aposta aos documentos. 
Outra deficiência gravíssima anotada pela instrução da SecexFinanças promovida 

naquele processo é a total falta de informações sobre “as providências adotadas ou a 
adotar, por parte da Caixa, com vistas a apurar as responsabilidades dos agentes 
envolvidos”, assim como as medidas adotadas para correção e prevenção de 

reincidência de cada uma das constatações”. 

21. Portanto, um primeiro objetivo da inspeção determinada pelo referido Acórdão, no 

que se refere aos investimentos envolvendo a UHE Santo Antônio, em Rondônia-RO, é 
requerer documentação isenta de tarjas, observadas as regras de sigilo vigentes na Corte 
de Contas e informações sobre as medidas de responsabilização e corretivas advindas 

das diversas auditorias realizadas internamente na Caixa sobre o assunto.  

22. Quanto às irregularidades apontadas pela Auditoria Interna da Caixa, conforme 

sintetizadas no item 9, acima, a Auditoria Interna entende que os investimentos feitos no 
referido empreendimento, na modalidade de aquisição de debêntures, não se inserem nos 
objetivos do FI-FGTS, uma vez que se destinaram à participação acionária da Mesa na 

SAE (irregularidade “a” do item 11, acima). Além disso, os auditores apontam que os 
votos apresentados às instâncias deliberativas do Fundo não esclareciam sequer o setor 

do empreendimento em análise (alínea “b”). 

23. Embora tais imputações não tenham sido melhor detalhadas e circunstanciadas no 
relatório encaminhado ao Tribunal (TC-035.244/2017-8, peça 59, p. 59), as falhas 

podem ter relação com o pagamento de propina por parte de um dos acionistas da Mesa 
a integrante do Comitê de Investimentos do FGTS, conforme apurado na Operação Lava 

Jato. Um dos objetivos da inspeção será, portanto, o de examinar com maiores detalhes 
o possível beneficiamento à concessionária propiciado pela compra das debêntures sem 
justificação suficiente nos documentos técnicos subjacentes à operação.  

24. Nada obstante já estar prevista e autorizada a realização da inspeção, seria de bom 
alvitre promover diligência preliminar junto aos gestores do FI-FGTS, considerando a 

necessidade de um bom planejamento dos trabalhos de inspeção e a insuficiência 
flagrante de maiores informações na documentação enviada pela Caixa, repleta de 
tarjas, sem identificação dos responsáveis pelas possíveis falhas e sem qualquer 

indicação das providências advindas das auditorias realizadas, mormente sobre a 
responsabilização dos envolvidos. 
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25.  A estratégia inicial de participação do FI-FGTS no empreendimento da UHE Santo 

Antônio parece ter sido através do FIP Amazônia, com cotas adquiridas pelo FI-FGTS e 
pelo Grupo Odebrecht. Por sua vez, o FIP Amazônia seria um dos integrantes do 

consórcio vencedor do leilão para a construção da usina (Leilão Aneel 5/2007). Os 
recursos dos cotistas seriam integralmente aplicados na integralização da parcela do 
FIP Amazônia no consórcio. Na ocasião do leilão, o FIP Amazônia seria administrado 

pelos bancos Banif e BTG Pactual, que vieram a ser substituídos pela própria Caixa, 
gestora do FI-FGTS.  

26. Ocorre que, no mesmo ano do início das aquisições das cotas do FIP Amazônia pelo 
FI-FGTS, em 2009, o Fundo investiu também na compra de debêntures de emissão da 
Mesa, no valor de R$ 1,5 bilhão. A tabela a seguir mostra a evolução dos saldos dos dois 

investimentos mantidos pelo FI-FGTS para a construção da UHE Santo Antônio, ou seja, 
em cotas do FIP Amazônia e em debêntures de emissão da Mesa e, posteriormente, da 

SAE, controlada integral responsável direta pela construção do empreendimento. Os 
dados foram retirados das demonstrações financeiras do FI-FGTS e dos relatórios de 
informações trimestrais do mesmo Fundo, disponíveis na sua página na internet: 

(. . .) 

27. O FIP Amazônia é, possivelmente, administrado também pela Viart, que possui uma 

superintendência voltada para ativos de terceiros além da Superintendência de Fundos 
Especiais responsável pelo FI-FGTS (v. organograma a seguir). Dessa forma, as 
informações acerca do FIP Amazônia a serem requeridas na diligência proposta a seguir 

poderão ser solicitadas da Viart.  

28. A análise da tabela acima suscita algumas questões que poderão, já na diligência 

proposta a seguir, ser objeto de pedido de esclarecimentos por parte dos administradores 
do FI-FGTS. O primeiro deles diz respeito ao valor decrescente da cota do FIP 
Amazônia, que foi de R$ 1,19 no quarto trimestre de 2009 para R$ 0,31 por cota dez anos 

depois. Importa saber dos gestores do Fundo a razão de tamanhas perdas e as medidas 
em estudo com vistas a reverter esse quadro.  

29. É preciso verificar também se houve lentidão na integralização do capital da SAE, 
tendo em vista o alto endividamento apresentado pela empresa atualmente, que tem sido 
incapaz de fazer frente ao pagamento dos encargos das debêntures em poder de terceiros 

(não só do FI-FGTS). Tendo em vista a necessidade de realizar um melhor estudo da 
situação atual dos investimentos do FI-FGTS na UHE Santo Antônio, seria de bom alvitre 

solicitar, desde já, na diligência proposta a seguir, as medidas eventualmente em estudo 
a fim de assegurar o adimplemento das obrigações da companhia.  

30. Com relação à inspeção, como parte preponderante do trabalho será de análise 

documental, propõe-se que seja reservado o período total de sete semanas para a sua 
realização. Propõe-se que dois auditores sejam designados para a tarefa. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

31. Tendo em vista o exposto, propõe-se o encaminhamento do presente processo ao Sr. 
Ministro Relator da matéria com a seguinte proposta de encaminhamento: 

 a) conhecer da presente representação tendo em vista o atendimento aos requisitos 
legais e regimentais de admissibilidade;  

 b) com o objetivo de trazer ao processo elementos que subsidiem a inspeção já 
determinada nos subitens 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 1232/2019-Plenário, realizar 
diligência, com fulcro nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, 

junto à Vice-Presidência de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros da Caixa 
Econômica Federal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sejam encaminhados à 
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SecexFinanças, por cópia, os seguintes documentos/informações a respeito dos 

investimentos do FI-FGTS na Usina Hidrelétrica de Santo Antônio: 

 b.1) no tocante ao investimento em cotas do FIP Amazônia Energia:  

 b.1.1) Manual de Operações do FI-FGTS (Manual Viter/Caixa NS 014 V006) em suas 
diferentes versões vigentes desde o exercício de 2008;  

 b.1.2) documentação referente à fase de seleção do projeto tais como, requerimento 

inicial, atas das reuniões preliminares, memorando de entendimentos e seu anexo 
memorando de informações, estudos preliminares submetidos ao Comitê de Seleção de 

Projetos e Relatório de Oportunidade Prévia de Investimento - Ropi (justificar eventual 
documento inexistente); 

 b.1.3) proposição submetida referente ao investimento e análises efetuadas no âmbito 

dos Comitês de Gestão de Recursos do FGTS e de Investimentos do FGTS e Fundos 
Especiais, com respectivas atas das reuniões deliberativas; 

 b.1.4) proposição submetida referente ao investimento e análises efetuadas no Comitê 
de Investimento do FI-FGTS, com respectiva ata da reunião deliberativa; 

 b.1.5) documentação referente à fase de estruturação do ativo tais como Relatório Final 

de Investimento - Refi, bem como atas das reuniões do Comitê de Gestão de Recursos do 
FGTS e do Comitê de Investimentos do FI-FGTS que aprovaram o Refi referente ao 

investimento na Mesa; 

 b.1.6) documentação referente à estruturação do ativo referente às cotas do FIP 
Amazônia tais como acordo de investimento ou de cotistas, relatório de due diligence 

final e legal opinion final, relatório de rating final, pareceres das áreas técnicas da Caixa 
quanto aos aspectos econômico-financeiro e jurídico do investimento (apresentar 

justificativa para a eventual inexistência desses documentos); 

 b.1.7) documentação referente ao acompanhamento e execução do investimento, tais 
como instrumentos de pactuação do investimento, cronograma previsto e efetivo de 

integralização das cotas ou tranches por parte de todos os cotistas do FIP Amazônia, 
relatórios de monitoramento de execução do empreendimento previsto, resumo dos 

covenants estabelecidos, waivers concedidos, identificação do representante do FI-FGTS 
nas assembleias de cotistas, conselho de administração e outros colegiados ligados ao 
investimento, relatórios de acompanhamento da Caixa ou de contratadas, relatórios de 

avaliação de viabilidade econômica do negócio, propostas de desinvestimento ou de 
ampliação do capital do FI-FGTS em face das inadimplências havidas (apresentar 

justificativa para a eventual inexistência dos documentos solicitados); 

 b.1.8) informar se foram integralizadas todas as participações dos integrantes do 
consórcio controlador da Mesa, encaminhando cronograma previsto e efetivo de 

subscrição e integralização do capital daquela companhia; 

 b.1.9) esclarecer os motivos do decréscimo verificado no valor das cotas de R$ 1,19 por 

cota no quarto trimestre de 2009 para R$ 0,31 por cota no quarto trimestre de 2019, 
conforme calculado com base nas demonstrações financeiras do FI-FGTS e informações 
trimestrais divulgadas no site do Fundo, informando as medidas eventualmente em 

estudo com vista a reverter as perdas;  

 b.1.10) apresentar as devidas justificativas para a eventual aquisição de cotas que não 

tenha sido estritamente autorizada pelo CI-FI-FGTS;  

 b.2) no tocante ao investimento em debêntures de emissão da Mesa e da SAE: 

 b.2.1) informar as razões pelas quais foi adotada a modalidade de investimento de 

aquisição de debêntures quando o investimento por meio da participação indireta, por 
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meio de fundo de investimento em participações, já havia sido o escolhido desde a época 

do leilão do empreendimento em 2007; 

 b.2.2) documentação referente à fase de seleção do projeto, na modalidade de 

debêntures, tais como, requerimento inicial, atas das reuniões preliminares, memorando 
de entendimentos e seu anexo memorando de informações, estudos preliminares 
submetidos ao Comitê de Seleção de Projetos e Relatório de Oportunidade Prévia de 

Investimento - Ropi (justificar eventual documento inexistente); 

 b.2.3) proposição submetida referente ao investimento e análises efetuadas no âmbito 

dos Comitês de Gestão de Recursos do FGTS e de Investimentos do FGTS e Fundos 
Especiais, com respectivas atas das reuniões deliberativas; 

 b.2.4) proposição submetida referente ao investimento e análises efetuadas no Comitê 

de Investimento do FI-FGTS, com respectiva ata da reunião deliberativa; 

 b.2.5) documentação referente à fase de estruturação do ativo, na modalidade de 

debêntures, tais como Relatório Final de Investimento - Refi, bem como atas das reuniões 
do Comitê de Gestão de Recursos do FGTS e do Comitê de Investimentos do FI-FGTS 
que aprovaram o Refi referente ao investimento na Mesa; 

 b.2.6) documentação referente à estruturação do ativo referente às debêntures tais como 
acordo de investimento, relatório de due diligence final e legal opinion final, relatório de 

rating final, pareceres das áreas técnicas da Caixa quanto aos aspectos econômico-
financeiro e jurídico do investimento (apresentar justificativa para a eventual 
inexistência desses documentos); 

 b.2.7) documentação referente ao acompanhamento e execução do investimento, tais 
como instrumentos de pactuação do investimento, escrituras referentes a todas as 

debêntures adquiridas, cronograma dos pagamentos efetivamente efetuados, relatórios 
de monitoramento de execução do empreendimento previsto, resumo dos covenants 
estabelecidos, waivers concedidos, identificação do representante do FI-FGTS nas 

assembleias de debenturistas, conselho de administração e outros colegiados ligados ao 
investimento, relatórios de acompanhamento da Caixa ou de contratadas, relatórios de 

avaliação de viabilidade econômica do negócio, propostas de vencimento antecipado ou 
de ampliação do capital do FI-FGTS em face das inadimplências havidas (apresentar 
justificativa para a eventual inexistência dos documentos solicitados); 

 b.2.8) apresentar justificativas para toda operação de aquisição de debêntures do Grupo 
Mesa/SAE que não tenha sido estritamente autorizada pelo Comitê de Investimentos do 

FI-FGTS; 

 b.2.9) informar as medidas em estudo/tratativas para os encargos financeiros não 
adimplidos e que estão sendo incorporados ao principal da dívida; 

 b.3) informar as providências adotadas ou a adotar, por parte da Viart/Caixa, com vistas 
a apurar as responsabilidades dos agentes envolvidos nas irregularidades apontadas no 

subitem 3.1.6 do Parecer de Auditoria 305/2017, da Auditoria Regional de São Paulo, 
bem como as medidas adotadas para correção e prevenção de reincidência das 
constatações ali registradas;  

 c) condições a serem observadas para a diligência: 

 c.1) sempre que possível, as informações e documentos acima deverão ser apresentados 

em formato digital, totalmente desprovidas de tarjas, e, em se tratando de planilhas, 
encaminhá-las em formato “xls” editável, com todas fórmulas e vínculos; no caso de 
fornecimento de documentos em formato “pdf”, devem ser digitalizados de forma a 

permitir a busca textual; 
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c.2) considerando a competência do Tribunal de Contas da União para custodiar 

informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas jurisdicionadas, devem ser 
informados todos os elementos empregados para a classificação de restrição de acesso, 

como previstos no artigo 28 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), incluindo: 
assunto sobre o qual versa a informação; fundamento legal da classificação; indicação 
do prazo de sigilo ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos 

no art. 24 da referida lei; e identificação da autoridade que a classificou.” 

3. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do RI/TCU, acolho a proposta da unidade técnica 

para conhecer da presente representação tendo em vista o atendimento aos requisitos legais e regimenta is 
de admissibilidade, e realizar diligência à Vice-Presidência de Administração e Gestão de Recursos de 
Terceiros da Caixa Econômica Federal nos termos indicados no item 31 da instrução à peça 3, alertando-se 

a entidade de que o não cumprimento da medida saneadora no prazo fixado (dez dias), sem causa justificada, 
poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.443/1992, a qual prescinde de 

realização de audiência, conforme art. 268, § 3º, do Regimento Interno. 

4. À SecexFinanças para as providências a seu cargo. 

Brasília, 13 de março de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

TC 027.695/2019-0  

Natureza: Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos 

DESPACHO 

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

diligência, formulado pelo Sr. Sérgio Nogueira Seabra, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno 
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Peças 82 e 84). 

2. De ordem, 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 atendimento ao Ofício 
12.966/2019-TCU/Seproc, cujo teor foi reiterado por meio do Ofício 3.717/2020-TCU/Seproc, por mais 90 

(noventa) dias, a contar da ciência do teor deste Despacho. 

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 13 de março de 2020. 

MARCELO MATTOS SCHERRER 

Chefe de Gabinete 
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TC 018.656/2019-6  

Natureza: Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial de Cultura 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 De ordem, não obstante as razões expostas pela unidade técnica, determino, com fundamento 

no art. 157 do Regimento Interno/TCU, a restituição dos autos à Secex-TCE, com vistas ao exame da 
documentação apresentada pelo responsável em sua defesa, em especial aquela referente à prestação de 
contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 12-3349. 

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo.  

Gabinete do Relator, em 13 de março de 2020. 

MARCELO MATTOS SCHERRER 

Chefe de Gabinete 
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Processo:010.281/2020-7 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento 

Regional no Estado do Pará - Sesi/PA  

DESPACHO 

 De ordem. 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 Serviço Social da Indústria - Departamento 

Regional no Estado do Pará - Sesi/PA, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se acerca 
das ocorrências indicadas no subitem 21.2, alíneas a a e, da instrução precedente, atinentes à Concorrência 
21/2019. 

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

documentos e informações constantes do subitem 21.3, alíneas a a c, da peça processual acima referenciada.  

3. Outrossim, determino o envio ao Sesi/PA de cópia da Representação que originou os 
presentes autos, da instrução produzida pela unidade técnica e deste Despacho, como subsídio para sua 

resposta. 

 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, 13 de março de 2020 

MARCELO MATTOS SCHERRER 
Chefe de Gabinete 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0149/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 008.111/2015-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Mauro Garcez Mourão, CPF: 044.917.961-30, do Acórdão 1650/2019-TCU-Plenário, Rel. 
Augusto Nardes, Sessão de 17/7/2019, proferido no processo TC 008.111/2015-4, por meio do qual o 

Tribunal conheceu dos recursos de reconsideração interpostos por Cláudia Gomes de Melo e Associação 
Premium Avança Brasil contra o Acórdão 1569/2018-TCU-Plenário, de 11/7/2018, Rel. Ministro Augusto 
Nardes, proferido em processo de Tomada de Contas Especial, TC 008.111/2015-4, para, no mérito, negar-

lhes provimento. 

Dessa forma, fica Mauro Garcez Mourão NOTIFICADO para comprovar, perante o Tribuna l, 

o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional o valor histórico atualizado monetariamente desde a 
respectiva data de ocorrência, acrescido dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-
se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 234.954,44, solidariamente 
com os responsáveis Premium Avança Brasil, CNPJ: 07.435.422/0001-39, Elo Brasil Produções Ltda - ME 

- CNPJ: 10.760.664/0001-02 e Claudia Gomes de Melo. 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 15 (quinze) dias, o recolhimento aos cofres do 

Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 
30.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão 

1569/2018-TCU-Plenário 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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 Seproc ou em 

qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 106) 
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EDITAL 0211/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

TC 007.651/2014-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Vitoria da Gloria de Oliveira Borges Alves, CPF: 165.947.702-68 do Acórdão 5001/2019-

TCU-Segunda Câmara, Rel. Ana Arraes, Sessão de 9/7/2019, proferido no processo TC 007.651/2014-7, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a 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 4/3/2020: R$ 220.891,35. 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$ 130.000,00 
(art. 57 Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 5001/2019-TCU-Segunda 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria 

de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0217/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

TC 022.079/2019-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Comcausa (CNPJ: 05.857.379/0001-74) 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 Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 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 4/3/2020: R$ 504.776,30, em solidariedade com o responsável Adriano Dias de Mello 

(CPF: 836.721.687-34). 

O débito decorre da não comprovação da execução física do objeto do convênio e da 
divergência total ou parcial entre a movimentação financeira e os documentos de despesa apresentados, no 

âmbito do convênio, as quais caracterizam infração aos 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. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008, e Termo do Convênio. 

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 4/3/2020: R$ 573.702,00; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 

responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992), 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), e) declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 

Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0219/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

TC 003.735/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Neuza Dione Goncalves Libório Machado (CPF: 160.318.655-72), na qualidade de sucessora de Paulo 

Batista Machado (CPF: 060.720.205-00), 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 Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde a 

respectiva data 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 

4/3/2020: R$ 167.900,00. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo 
Convênio 733/2010, Siconv 737554/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, e que tinha por objeto 

o apoio à realização do projeto intitulado "Festa do Interior de Senhor do Bonfim-BA", tendo em vista que 
as ocorrências verificadas na prestação de contas oferecida, as quais caracterizam infração aos seguintes 

dispositivos: Constituição Federal art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único; art. 63 da Lei 4320/1964, o 
art. 93, do Decreto Lei 200/1967, e o art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008. 

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 22/11/2019: R$ 1.346.608,78; 

b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais 
do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992), 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), e) declaração de 
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 

Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 

previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

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. 

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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0220/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

TC 003.735/2015-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Camila Maria Libório Machado (CPF: 008.686.695-80), na qualidade de sucessora de Paulo Batista 

Machado (CPF: 060.720.205-00), 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 Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde a 

respectiva data 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 

4/3/2020: R$ 167.900,00. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo 
Convênio 733/2010, Siconv 737554/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, e que tinha por objeto 

o apoio à realização do projeto intitulado "Festa do Interior de Senhor do Bonfim-BA", tendo em vista que 
as ocorrências verificadas na prestação de contas oferecida, as quais caracterizam infração aos seguintes 

dispositivos: Constituição Federal art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único; art. 63 da Lei 4320/1964, o 
art. 93, do Decreto Lei 200/1967, e o art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008. 

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 22/11/2019: R$ 1.346.608,78; 

b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais 
do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992), 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), e) declaração de 
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 

Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 

previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

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. 

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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0221/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE MARÇO DE 2020 

TC 000.962/2016-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Marcelino Hellmann, CPF: 203.326.292-87 do Acórdão 13938/2019-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Weder de Oliveira, Sessão de 19/11/2019, proferido no processo TC 000.962/2016-3, 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 4/3/2020: R$ 259.650,95. 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). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 

Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0274/2020-TCU/SEPROC, DE 11 DE MARÇO DE 2020 

TC 033.689/2015-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
RDM ART SILK SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ: 10.558.934/0001-05), na pessoa de 

seu representante legal, o Sr. Clécio Morais de Souza (CPF 777.146.365-72), 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 Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 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 11/3/2020: R$ 148.070,54, em solidariedade com os seguintes 
responsáveis: Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto - CPF: 310.702.215-20 e Associação Sergipana de 
Blocos de Trio - CNPJ: 32.884.108/0001-80. 

O débito decorre da não comprovação de que os artistas/bandas foram contratados por preços 
de mercado, exigência contida no item “m” da parte II da cláusula terceira do convênio 

MTur/ASBT/732866/2010, e no art. 46, II, da Portaria Interministerial 127/2008, bem como pela existênc ia 
de evidências de superfaturamento, correspondente à diferença entre os valores pagos às empresas que se 
apresentaram como representantes exclusivos e os valores recebidos pelos artistas/bandas, como exigido 

no item “pp” da parte II da cláusula terceira do convênio MTur/ASBT/732866/2010, valores presumidos 
como preços de mercado em razão do contexto em que ocorreram as contratações diretas e da precariedade 

jurídica dos instrumentos de representação. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes 
dispositivos: itens “pp” e “m” da parte II da cláusula terceira do convênio MTur/ASBT/732866/2010, e art. 
46, II, da Portaria Interministerial 127/2008. 

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 22/11/2019: R$ 1.346.608,78; 
b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais 
do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

8.443/1992), 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), e) declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64211390.

http://www.tcu.gov.br/
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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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL N 0275/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE MARÇO DE 2020 

TC 003.993/2014-0 - Em razão do disposto no Artigo 22, Inciso III, da Lei 8.443/1992, fica 
notificado o Senhor Arthur Daniel Pereira de Souza Santos (CPF: 116.927.284-31), do Acórdão nº 

2849/2019-TCU-Plenário, Sessão de 27/11/2019, Rel. Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o 
Tribunal conheceu do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na condição de 

parte, contra o Acórdão 2.377/2015-Plenário, para, no mérito, negar-lhe provimento. Informações 
detalhadas acerca do processo, podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) ou 
Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL N 0276/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE MARÇO DE 2020 

TC 003.993/2014-0 - Em razão do disposto no Artigo 22, Inciso III, da Lei 8.443/1992, fica 
notificado o Senhor Yohann Noan da Silva Castro (CPF: 125.052.366-40), do Acórdão nº 2849/2019-

TCU-Plenário, Sessão de 27/11/2019, Rel. Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribuna l 
conheceu do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na condição de parte, 

contra o Acórdão 2.377/2015-Plenário, para, no mérito, negar-lhe provimento. Informações detalhadas 
acerca do processo, podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) ou Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL N 0277/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE MARÇO DE 2020 

TC 003.993/2014-0 - Em razão do disposto no Artigo 22, Inciso III, da Lei 8.443/1992, fica 
notificado a Senhora Raquel Falcão de Oliveira Beleza (CPF: 823.128.692-68), do Acórdão nº 

2849/2019-TCU-Plenário, Sessão de 27/11/2019, Rel. Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o 
Tribunal conheceu do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na condição de 

parte, contra o Acórdão 2.377/2015-Plenário, para, no mérito, negar-lhe provimento. Informações 
detalhadas acerca do processo, podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) ou 
Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL N 0278/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE MARÇO DE 2020 

TC 003.993/2014-0 - Em razão do disposto no Artigo 22, Inciso III, da Lei 8.443/1992, fica 
notificado o Senhor Petrus Zucarelli Kudlinski (CPF: 344.680.228-25), do Acórdão nº 2849/2019-TCU-

Plenário, Sessão de 27/11/2019, Rel. Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribunal conheceu do 
pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na condição de parte, contra o Acórdão 

2.377/2015-Plenário, para, no mérito, negar-lhe provimento. Informações detalhadas acerca do processo, 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) ou Secretaria de Fiscalização de 
Pessoal (Sefip). 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL 0284/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE MARÇO DE 2020 

TC 018.543/2019-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 
empresa Comercial de Medicamentos e Perfumaria Lírios do Campo Ltda., CNPJ 08.845.585/0001-52, na 

pessoa de seu representante legal, o Sr. Valdeli Arlindo Guideli (CPF 517.725.079-20), para, no prazo de 
quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) 
descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, valor(es) histórico(s ) 

atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) 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 12/3/2020: R$ 845.516,99; sendo, em solidariedade com Fábio 
Kyodi Yamanaka (CPF 036.993.779-11), Cláudia Meira Carmona Maeoka (CPF 025.762.119-92), José 
Paulo Carmona (CPF 209.758.569-87) e Fausto Akyo Yamanaka (CPF 036.993.779-11). 

O débito decorre da falha na dispensação de medicamentos por meio do Programa Farmácia 
Popular do Brasil; a qual caracteriza infração ao 2º e 3º do Artigo 23, Artigo 39 e inciso I do Artigo 40, da 

PT/GM/MS N° 971, de 15/05/2012, e § 2º do Art. 23 e Art. 39 da PT/GM/MS 971 de 15/05/12. 

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 12/3/2020: R$ 
960.085,92; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), 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); e) declaração 

de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

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. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL 0285/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE MARÇO DE 2020 

TC 008.111/2015-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a empresa ELO BRASIL PRODUCOES LTDA - ME, CNPJ: 10.760.664/0001-02, na 

pessoa de seu representante legal, o Sr. Mauro Garcez Mourão (CPF 044.917.961-30), do Acórdão 
1650/2019-TCU-Plenário, Rel. Augusto Nardes, Sessão de 17/7/2019, proferido no processo TC 
008.111/2015-4, por meio do qual o Tribunal conheceu dos recursos de reconsideração interpostos por 

Cláudia Gomes de Melo e Associação Premium Avança Brasil contra o Acórdão 1569/2018-TCU-Plenário, 
de 11/7/2018, Rel. Ministro Augusto Nardes, proferido em processo de Tomada de Contas Especial, TC 

008.111/2015-4, para, no mérito, negar-lhes provimento. 

Dessa forma, fica Elo Brasil Produções Ltda-ME NOTIFICADA para comprovar, perante o 
Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor histórico atualizado monetariamente 

desde a respectiva data de ocorrência, acrescido dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 
abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. Valor 

total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 234.954,44, 
solidariamente com Premium Avança Brasil (CNPJ: 07.435.422/0001-39), Mauro Garcez Mourão (CPF 
044.917.961-30) e Claudia Gomes de Melo (CPF 478.061.091-53). 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 15 (quinze) dias, o recolhimento aos cofres do 

Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 
30.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão 
1569/2018-TCU-Plenário 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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 Seproc ou em 
qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL 0290/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE MARÇO DE 2020 

TC 023.630/2017-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Geraldo Eustáquio Machado (CPF: 470.433.006-06), para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 

publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou 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 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 12/3/2020: R$ 384.582,55. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por 
força do Termo de Compromisso TC/PAC 670/2011 - Siafi 670636, em razão da omissão no dever de 
prestar contas da primeira parcela dos recursos recebidos, cujo prazo expirou em 23/8/2016, bem como a 

constatação de ter sido executado apenas 59,67% das obras previstas, considerando-se os recursos 
repassados, a qual caracteriza infração ao parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do 

Decreto-Lei 200/67; § 3º do art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008, com a redação 
dada pela Portaria 534, de 30/12/2009 e Cláusula Terceira do Termo de Convênio. 

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 12/3/2020: R$ 

428.134,92; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), 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); e) declaração 
de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 

Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 

previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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 a(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir, de forma resumida: não cumprimento 

do prazo estipulado para a prestação de contas da primeira parcela dos recursos recebidos por força do 
Termo de Compromisso TC/PAC 670/2011 - Siafi 670636, expirado em 23/8/2016, a qual caracteriza 

infração ao parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; § 3º do art. 
56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008, com a redação dada pela Portaria 534, de 
30/12/2009 e Cláusula Terceira do Termo de Convênio; 

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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64211390.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 47 | Segunda-feira, 16/03/2020 50 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.  

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 51 de 16/03/2020, Seção 3, p. 109) 
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