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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

Processo: 023.404/2021-3 

Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - 
Campinas/SP 

Responsável(eis): Não há 
Interessado(os): Não há 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Rosemeire Soliani (Peça 13), contra o 
Acórdão 10409/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 8). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do 
Acórdão 10409/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica 

(Peças 14-15). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

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

Gabinete, 13 de setembro de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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Processo: 036.381/2021-7 

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 
Órgão/Entidade: Não há. 

Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Nos termos da análise empreendida pela Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e 
Inteligência para o Controle Externo e o Combate à Corrupção (SOMA) em instrução constante à peça 9 

dos presentes autos, autorizo a concessão de acesso ao TC 040.773/2019-1, sem reserva de sigilo, aos 
servidores do TCU Deane D’abadia Morais (matrícula 8092-6), Erick dos Santos Alves (matrícula 7667-8) 
e José Janaildo dos Santos (matrícula 8170-1). 

À Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o Controle Externo e o 
Combate à Corrupção (SOMA) para providências. 

Brasília, 13 de setembro de 2021 

AUGUSTO NARDES 
Ministro 
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Processo: 017.699/2016-9 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição - PB 

Responsável(eis): Durval Leite da Silva Filho, Italo Oriente, Jose 
Erivan Leite, Anna Thereza Chaves Loureiro, Vani Leite Braga de 
Figueiredo, Maria Cenir Ramalho, Maria Vilma de Oliveira, Inez 

Cristhina Palitot Clementino Remigio Leite, Sergio Pessoa Araujo, 
Flavio Nunes de Sousa, Jose de Anchieta Anastacio Rodrigues de 

Lima, Livramento Construcoes, Servicos e Projetos Eireli, Francisco 
de Oliveira Braga Neto 
Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 1.9.2. do 

Acórdão 2.037/2016-TCU-Primeira Câmara, proferido nos autos de representação (TC 029.469/2011-2), 
em razão de irregularidades na aplicação dos recursos nos seguintes ajustes celebrados entre o municíp io 
de Conceição/PB e o extinto Ministério das Cidades, atualmente incorporado no Ministério do 

Desenvolvimento Regional: 

 contrato de repasse 0213801-87 (Siafi 585065), para construção de complexo hídrico, no 

valor de R$ 1.744.428,60, sendo R$ 1.693.620,00 a cargo do concedente;  

 convênio 218/2011 (Siconv 760305), para construção de 194 módulos sanitários 
domiciliares, no valor de R$ 1.071.428,57, sendo R$ 1.050.000,00 a cargo do concedente 

(apenas R$ 735.000,00 foi repassado ao município) e R$ 21.428,57 a título de contrapartida.  

2. Ao apreciar os presentes autos de TCE, o Tribunal exarou o Acórdão 821/2019-Plenário, da 

relatoria do eminente Ministro Bruno Dantas (peça 476). 

3. Irresignados com a referida deliberação, os responsáveis Durval Leite da Silva Filho e Inez 
Cristhina Palitot Clementino Remígio Leite interpuseram recursos de reconsideração contra o Acórdão 

821/2019-Plenário, os quais foram apreciados pelo Acórdão 323/2021-Plenário, de minha relatoria (peça 
495). 

4. Referida deliberação conheceu e deu provimento integral aos recursos de reconsideração 
interpostos por Durval Leite da Silva Filho e Inez Cristhina Palitot Clementino Remígio Leite para julgar 
regulares as contas desses responsáveis e afastar as sanções a eles aplicadas nos subitens 9.3, 9.4, 9.7 e 9.8 

do Acórdão 821/2019-Plenário. 

5. Examinam-se, neste momento processual, embargos de declaração (peça 567) opostos pelos 

responsáveis empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda. - ME, Flávio Nunes de Sousa e 
José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima em face do Acórdão 821/2019-Plenário, relator Ministro 
Bruno Dantas (peça 476). 

6. Dessa forma, de ordem do Exmo. Sr. Ministro Augusto Nardes, constatado equívoco no 
encaminhamento do presente processo a este Gabinete, com fundamento na PORTARIA-GAB-AN Nº 1, 

de 15 de outubro de 2010, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro Bruno Dantas para 
adoção das providências pertinentes com vistas à apreciação dos embargos opostos em face do Acórdão 
821/2019-Plenário. 

Brasília, 15 de setembro de 2021 

ARTUR ADOLFO COTIAS E SILVA 

Chefe de Gabinete 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0939/2021-TCU/SEPROC, DE 6 DE AGOSTO DE 2021 

TC 024.240/2016-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA INTEGRAÇAO DO PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO NACIONAL, CNPJ: 
00.409.688/0001-68, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 3979/2019-TCU-Primeira Câmara, 

Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 28/5/2019, por inexatidão material pelo Acórdão 
4786/2020-TCUPrimeira Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues, sessão de 28/4/2020, proferidos no 
processo TC 024.240/2016-8, por meio dos quais o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a 

a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados 
monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 

efetivo recolhimento, abatendo-se o montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 6/8/2021: R$ 436.755,47; em 
solidariedade com Wirton Geraldo Damaceno de Araújo (529.070.666-68). 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$ 150.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 3979/2019-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues até a data do efetivo recolhimento, se paga após o 

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 175 de 15/09/2021, Seção 3, p. 164) 
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EDITAL 1173/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 006.366/2019-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Joao Batista Magalhaes, CPF: 625.451.913-53, do Acórdão 7972/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Sessão de 25/5/2021, proferido no processo TC 
006.366/2019-8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados 

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

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 10/9/2021: R$ 1.403.216,84; em 
solidariedade com os responsáveis Eliezer de Araujo Goes Santiago, CPF: 094.145.765-68, Manoel 
Mariano de Sousa, CPF: 021.881.043-15, e Construtora Góes Incorporação Ltda, CNPJ: 

63.445.688/0001-33. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a 
contar da data desta publicação.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 175 de 15/09/2021, Seção 3, p. 164) 
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EDITAL 1174/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 006.418/2019-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Francisco Pestana, CPF: 146.710.343-87, do Acórdão 8109/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 1/6/2021, proferido no processo TC 006.418/2019-8, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as 

respectivas datas de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 
abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 10/9/2021: R$ 1.798.656,24, sendo parte em 
solidariedade com a responsável PLANMETAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 
07.594.706/0001-78. 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$ 160.000,00 
(art. 57, da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do 8109/2021-TCU-Segunda Câmara, Rel. 
Ministro Bruno Dantas até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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 Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 175 de 15/09/2021, Seção 3, p. 165) 
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EDITAL 1175/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 017.288/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Delmar Barros da Silveira Sobrinho, CPF: 522.678.903-30, do Acórdão 4832/2021-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 23/3/2021, proferido 
no processo TC 017.288/2018-5, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-
o a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 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 10/9/2021: R$ 83.366,35. 
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$ 10.000,00 

(art. 57, da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 4832/2021-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti até a data do efetivo recolhimento, se paga 
após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução 

judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 175 de 15/09/2021, Seção 3, p. 165) 
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EDITAL 1177/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 006.258/2016-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica notificada a 
Construtora Ruben & Ruben Ltda - ME, CNPJ: 23.635.469/0001-00, na pessoa de seu representante legal, 

do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão 
de 3/9/2019, proferido no processo TC 006.258/2016-6, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 
contas, condenando-a a recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, 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 10/9/2021: R$ 832.545,34; 
sendo em solidariedade com o responsável Inocêncio Leal Parente; CPF-693.154.423-34. O ressarcimento 
deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 70.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão condenatório até a data do 
efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 
atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 
(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 

Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

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

(Publicado no DOU Edição nº 175 de 15/09/2021, Seção 3, p. 165) 
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EDITAL 1178/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 010.306/2019-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Maria Selma de Araujo Pontes, CPF: 460.792.383-49 do Acórdão 6636/2021-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Sessão de 20/4/2021, proferido no processo 
TC 010.306/2019-6, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher 
aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados 

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

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 10/9/2021: R$ 383.888,59; em 
solidariedade com o responsável Eliseu Barroso de Carvalho Moura, CPF-054.829.413-53. O ressarcimento 
deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 
(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 

Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

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

(Publicado no DOU Edição nº 175 de 15/09/2021, Seção 3, p. 165) 
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EDITAL 1185/2021-TCU/SEPROC, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 016.595/2016-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA CONSTRUIR RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 

05.161.233/0001-90, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 5543/2019-TCU-Primeira Câmara, 
Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 9/7/2019, proferido no processo TC 016.595/2016-5, por meio 
do qual o Tribunal a condenou a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de 
ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 

eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 13/9/2021: R$ 2.165.406,94; sendo, parte em solidariedade com os 
responsáveis Jairo Boechat Júnior (CPF 389.747.896-04) e Wilson Moraes Alvarenga (CPF 

740.860.308-53). 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 quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 150.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 5543/2019-TCU-1ª Câmara, 

Rel. Ministro Benjamin Zymler até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo 
haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 175 de 15/09/2021, Seção 3, p. 165) 
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