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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

TC 011.213/2019-1  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 
Responsáveis:  Dacio Maria de Lacerda (053.262.301-00); San 

Marino-locação de Veículos e Transportes Ltda. 
(26.995.290/0001-44); Vilma Marli Depetris (252.819.419-68).    

DESPACHO 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da 
Saúde (FNS/MS), em desfavor de San Marino - Locação de Veículos e Transportes Ltda., solidariamente 

com o Sr. Dácio Maria de Lacerda, na condição de sócio da mencionada sociedade empresária, e com a 
Sra. Vilma Marli Depetris, na condição de Coordenadora Distrital de Saúde Indígena/PR, em razão de 
sobrepreço no Contrato 10/2013, celebrado entre o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei Litoral 

Sul/PR) e a referida empresa, o que teria ocasionado superfaturamento no valor original de R$ 
7.341.495,73, conforme constatação de auditoria realizada pelo Denasus (versões original e complementa r 

do relatório às peças 9 a 13).  

2.  De acordo com proposta contida na instrução à peça 55, a Secretaria de Controle Externo de 
Tomada de Contas Especial (SecexTCE) propõe o sobrestamento do presente processo até o deslinde do 

TC 027.951/2017-0, também sob minha relatoria, o qual trata do resultado da fiscalização realizada sobre 
a licitação causadora de todas as irregularidades subsequentes (o Pregão Presencial SRP 007/2013, 

realizado pela Dsei/BA e respectivo contrato), sendo o contrato em exame nestes autos oriundo de carona 
daquele pregão realizado. 

3. O referido o processo TC 027.951/2017-0 encontrava-se em meu Gabinete e foi incluído na 

pauta de julgamentos do Plenário em duas oportunidades (25/11/2020 e 27/1/2021), contundo em ambas 
excluído sem apreciação do Colegiado. Nesse interregno foram acostadas diversas peças classificadas como 

“novos elementos/informações adicionais”, as quais motivaram a restituição daqueles autos à unidade 
técnica, em homenagem ao princípio da ampla defesa, para nova manifestação e posterior envio dos autos 
ao Ministério Público junto ao TCU. 

4. Sendo assim, considerando que, para o prosseguimento deste feito, faz-se necessário 
aguardar a decisão de mérito no âmbito do TC 027.951/2017-0, em que se avalia os preços do Pregão 

Presencial SRP 007/2013, autorizo, com fulcro no art. 10, § 1º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 201, § 1º, do 
RITCU, o sobrestamento do presente processo, nos termos propostos pela unidade técnica em instrução à 
peça 55. 

Brasília, 1º de abril de 2021.             

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

Processo:  040.676/2019-6 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional 

DESPACHO 

Ouça-se a douta Procuradoria. 

Brasília, 5 de abril de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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Processo: 000.083/2021-6 

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo - Ceagesp 

DESPACHO 

Ante as razões expostas pela Selog, determino, com fundamento no art. 250, inciso IV, do 

Regimento Interno/TCU, a realização da audiência dos responsáveis indicados nos subitens 17.2 a 17.4 da 
instrução precedente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa para as 

ocorrências descritas pela unidade técnica, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, 
em especial a Resolução/TCU 170/2004. 

À Seproc, para adoção das providências a seu cargo.  

Brasília, 5 de abril de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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Processo:  011.747/2021-8 

Natureza: Solicitação 

DESPACHO 

  Trata-se de solicitação de vista do TC-008.435/2021-9 (Denúncia), de minha Relatoria, 
formulada pelo Sr. José Manoel Ferreira Gonçalves, por meio de seu procurador (Peça 3). 

2. O art. 163 do Regimento Interno/TCU estabelece que “as partes poderão pedir vista ou cópia 

de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator”.  

3. Por seu turno, o art. 144 do aludido regulamento define as partes nos processos desta Corte 

de Contas, nos seguintes termos: 

“Art. 144. São partes no processo o responsável e o interessado. 

§ 1º Responsável é aquele assim qualificado, nos termos da Constituição Federal, da Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União e respectiva legislação aplicável. 

§ 2º Interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo 

relator ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir no processo.”  

4. No caso em tela, o requerente não é responsável ou interessado no feito em questão, motivo 
pelo qual cumpre indeferir o pedido de vista ora apreciado com base nos dispositivos regimentais supra, 

consoante sugerido pela unidade técnica. 

5. Embora o pleito não tenha mencionado como fundamento a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso 

à Informação), saliento que o TC-008.435/2021-9 ainda não foi apreciado, no mérito, pelo TCU. 

6. O art. 7º, § 3º, da Lei 12.527/2011 dispõe que “o direito de acesso aos documentos ou às 
informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrat ivo será 

assegurado com a edição do ato decisório respectivo”. A regulamentação da referida norma legal, no 
âmbito desta Casa, ocorreu mediante a Resolução 249/2012, que, em seu art. 4º, § 1º, estabelece que o ato 

decisório “no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com 
decisão de mérito”. 

7. Dessa forma, não tendo o processo sido julgado, em definitivo, por este Tribunal, o acesso 

às informações demandadas pelo solicitante somente deve ser permitido após a edição do ato decisório, in 

casu, o acórdão de colegiado com decisão de mérito. 

8. Assim, ante as razões acima expostas, determino o retorno dos autos à unidade técnica, para 
que seja dada ciência ao requerente das informações constantes deste Despacho. 

  À Selog, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 5 de abril de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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Processo:  015.076/2020-2 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Unidade Jurisdicionada: Município de Parintins/AM 

DESPACHO 

Ante as razões aduzidas pela Secex-TCE, determino, com fundamento no art. 157 do Regimento 
Interno/TCU, o envio dos autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc, com vistas à promoção de 

diligência junto ao Serviço de Auditoria do Denasus no Estado do Amazonas, nos termos do item 50, alíneas 
a a c, da instrução precedente (Peça 632), observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, 

em especial a Resolução/TCU 170/2004. 

À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 5 de abril de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0322/2021-TCU/SEPROC, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

TC 015.227/2018-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a SARAIVA E SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 11.964.271/0001-83, 
representada pelo Sr. Geraldo Pereira de Matos Filho, OAB: 2.952/BA, do Acórdão 13440/2020-TCU-

Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 1/12/2020, proferido no processo TC 
015.227/2018-9, por meio do qual o Tribunal recepcionou o expediente (peça 63) como mera petição, nos 
termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014; e (ii) indeferiu o pedido de 

prorrogação do prazo recursal, em razão da impossibilidade jurídica decorrente da ausência de previsão 
normativa. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 
Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

LUCIANE VIDAL FERNANDES 
Chefe de Serviço - Substituta 

(Publicado no DOU Edição nº 63 de 06/04/2021, Seção 3, p. 164) 
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EDITAL 0343/2021-TCU/SEPROC, DE 30 DE MARÇO DE 2021 

TC 040.046/2020-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Francisco de Assis Teixeira Lopes, CPF 059.841.063-53, 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 da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE, 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 30/3/2021: R$ 5.640.946,73; sendo, R$ 863.064,85 em solidariedade com 

os responsáveis: Associação dos Municípios do Estado do Ceará - CNPJ 01.769.435/0001-68, Julio Cesar 
Lima Batista - CPF 051.679.063-34, Ana Gabriela Meneses Pimenta Kruse - CPF 769.671.153-91; R$ 
1.678.181,65 em solidariedade com os responsáveis: Associação dos Municípios do Estado do Ceará - 

CNPJ 01.769.435/0001-68, Julio Cesar Lima Batista - CPF: 051.679.063-34, Dimas de Oliveira Costa - 
CPF: 370.334.333-87; R$ 143.844,14 em solidariedade com os responsáveis: Associação dos Municíp ios 

do Estado do Ceará - CNPJ 01.769.435/0001-68, Julio Cesar Lima Batista - CPF 051.679.063-34, Francisco 
Carlos Machado da Ponte - CPF 733.376.503-25; R$ 431.532,43 em solidariedade com os responsáveis : 
Associação dos Municípios do Estado do Ceará - CNPJ 01.769.435/0001-68, Julio Cesar Lima Batista - 

CPF 051.679.063-34, Thales Catunda de Castro - CPF 714.453.823-34; R$ 1.678.181,65 em solidariedade 
com os responsáveis: Associação dos Municípios do Estado do Ceará - CNPJ 01.769.435/0001-68, Julio 

Cesar Lima Batista - CPF 051.679.063-34, Zuellington Queiroga Freire - CPF 120.123.783-15; e R$ 
846.142,01 em solidariedade com os responsáveis: Associação dos Municípios do Estado do Ceará - CNPJ 
01.769.435/0001-68, Julio Cesar Lima Batista - CPF: 051.679.063-34. 

O débito decorre do atendimento aos subitens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2820/2020-TCU-
Plenário, bem como da orientação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário; além da 

vedação constitucional e legal à utilização dos recursos dos precatórios do Fundef para pagamento dos 
honorários advocatícios, a nulidade desses contratos, a falta de cláusula a estabelecer preço certo e o 
recebimento de valor muito acima dos valores de mercado. 

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 30/3/2021: R$ 
5.998.395,32; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992).  

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

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

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedir á 
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). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67658546.
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A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), 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.b r, 
ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)  

(Publicado no DOU Edição nº 63 de 06/04/2021, Seção 3, p. 163) 
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EDITAL 0345/2021-TCU/SEPROC, DE 31 DE MARÇO DE 2021 

TC 008.465/2016-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP, CNPJ: 01.034.895/0001-48, 

representada pela Sra. Luciana do Vale Mascarenhas, OAB: 19638/GO e pela Sra. Alessandra Kelly Chaves 
Sbrissa, OAB: 8963/MT, do Acórdão 14913/2018-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, 
Sessão de 20/11/2018, proferido no processo TC 008.465/2016-9, por meio do qual o Tribunal julgou 

irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro Oeste - Sudeco, 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 31/3/2021: R$ 956.750,57; em solidariedade com o responsável Odoni 

Mesquita Coelho; CPF- 424.622.901-68. 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, 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.  

Fica ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP NOTIFICADA também do 
Acórdão 11462/2019-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 8/10/2019, por meio 
do qual o Tribunal de Contas da União conheceu do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 

14.913/2018 para, no mérito, negar-lhe provimento. 

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 aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 63 de 06/04/2021, Seção 3, p. 163) 
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EDITAL 0346/2021-TCU/SEPROC, DE 31 DE MARÇO DE 2021 

TC 009.250/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Jose Alencar Pereira, CPF: 056.479.833-91 do Acórdão 4000/2020-TCU-Segunda Câmara, 

Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 16/4/2020, proferido no processo TC 
009.250/2019-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 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 31/3/2021: R$ 143.558,45. 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$ 12.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 4000/2020-TCU-2ª Câmara até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 63 de 06/04/2021, Seção 3, p. 164) 
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ATAS 
 

PLENÁRIO 
 

ATA Nº 9, DE 24 DE MARÇO DE 2021 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

Presidência: Ministra Ana Arraes (Presidente) 
Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

Secretário das Sessões: AUFC Alden Mangueira de Oliveira 
Subsecretária do Plenário: AUFC Lorena Medeiros Bastos Correa 
Às 14 horas e 30 minutos, a Presidente declarou aberta a sessão telepresencial do Plenário, com a 

presença dos Ministros Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, 
Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira; dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti, 

Marcos Bemquerer Costa (convocado para substituir o Ministro Benjamin Zymler), André Luís de 
Carvalho, e Weder de Oliveira; e da Representante do Ministério Público, Procuradora-Geral Cristina 
Machado da Costa e Silva. 

Ausente o Ministro Benjamin Zymler, em férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

O Plenário homologou a Ata nº 8, referente à sessão telepresencial realizada em 17 de março de 2021. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 
Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 

de Contas da União na Internet. 

COMUNICAÇÕES (v. inteiro teor no Anexo I desta Ata) 

Da Presidência:  
Criação de grupo de trabalho, sob a coordenação da Secretaria das Sessões e participação das 

secretarias de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, de Soluções de Tecnologia da Informação, de 

Engenharia e de Serviços de Apoio, de Comunicação, de Planejamento, Governança e Gestão, e da 
Secretaria-Geral Adjunta da Presidência, para desenvolver, no prazo de trinta dias, o Plano de Resposta a 

Incidentes das Sessões Colegiadas, com vistas a mapear riscos associados a incidentes e indicar medidas 
mitigadoras, bem como informar sobre situações em que será necessário interromper a sessão e comunica r 
aos participantes e espectadores o tempo previsto de retorno. 

Proposta para aprovar, ad referendum, a Decisão Normativa-TCU nº 192, publicada no dia 22 de 
março do mês corrente, que prorroga o prazo para divulgação, nos sítios oficiais das unidades prestadoras 

de contas, as informações dispostas nas alíneas “a” a “e” do inciso I do art. 8º da Decisão Normativa nº 84, 
de 22 de abril de 2020, que compõem as prestações de contas anuais. Aprovada 

Do Ministro Raimundo Carreiro: 

Durante a discussão do processo TC 008.992/2021-5, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer Costa, atuando em substituição ao Ministro Benjamin Zymler, o Ministro Raimundo Carreiro 

apresentou proposta para que a Segecex requeira informações ao Ministério da Saúde, no prazo de 10 dias, 
sem prejuízo de outras que porventura entenda convenientes e necessárias, a fim de apurar as causas e as 
responsabilidades dos gestores pelo desativamento dos hospitais de campanha montados pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. Aprovada. 
Do Ministro Jorge Oliveira: 

Homenagem ao Major Olímpio, Senador da República pelo Estado de São Paulo, por ocasião de seu 
falecimento. 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 

Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 
TC-012.967/2019-0, TC-021.297/2020-7, TC-021.403/2020-1 e TC-032.829/2016-7, cujo relator é o 

Ministro Augusto Nardes; 
TC-031.800/2016-5 e TC-034.400/2013-3, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro; 
TC-014.624/2014-1, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas; 
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TC-014.246/2005-3, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira; 

TC-017.469/2016-3, cujo relator é o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; e 
TC-028.842/2017-0 e TC-036.690/2018-0, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de 

Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
O Plenário aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 576 a 604. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 
Por meio de apreciação unitária de processos, o Plenário proferiu os Acórdãos de nºs 605 a 636, 

incluídos no Anexo II desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÕES ORAIS 
Na apreciação do processo TC-027.765/2019-9, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, o Dr. 

Marcelo Cama Proença Fernandes produziu sustentação oral em nome do Distrito Federal. O processo foi 
objeto de pedido de vista. 

Na apreciação do processo TC-017.775/2014-0, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo, o Dr. Bruno 
Zeferino do Carmo Teixeira não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido em nome 
de Marnes Costa Machado Gomes.  

Na apreciação do processo TC-012.197/2019-0, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira, os Drs. 
Thiago de Oliveira e Marcelo Augusto Puzone Gonçalves produziram sustentação oral em nome de Carlos 

Eugênio Melro Silva da Ressurreição e José Antônio de Figueiredo e da UTC Engenharia, respectivamente.  
Na apreciação do processo TC-013.366/2015-7, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira, os Drs. 

Beatriz Brito Santana, Gabriel Mascarenhas Monteiro e Gabriela Grasel Bittencourt produziram 

sustentação oral em nome de Carlos Roberto de Almeida Bastos, de Alderley Pedrosa de Menezs, Fernando 
Jota Spohr, Gleidson Fernandes Mesquita, José Ayres Brum Bencardino e Thais Claro Florêncio de Assis 

e da Rodoplex Engenharia, respectivamente.  

PEDIDOS DE VISTA 
Com base no artigo 112 do Regimento Interno, foi adiada a discussão dos seguintes processos: 

TC-029.632/2020-0, cujo relator é o Ministro Aroldo Cedraz, ante pedido de vista formulado pelo 
Ministro Jorge Oliveira. A apreciação foi adiada para a sessão telepresencial do Plenário de 28 de abril de 

2021. Já votou o relator (v. Anexo IV desta Ata). 
TC-027.765/2019-9, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, ante pedido de vista formulado 

pelo Ministro Bruno Dantas após a produção de sustentação oral que estava prevista. A apreciação foi 

adiada para a sessão telepresencial do Plenário de 02 de junho de 2021. Já votou o relator (v. Anexo IV 
desta Ata).  

TC-018.681/2020-4, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo, ante pedido de vista formulado pelo 
Ministro Aroldo Cedraz. A apreciação foi adiada para a sessão telepresencial do Plenário de 28 de abril de 
2021. Já votou o relator (v. Anexo IV desta Ata), no que foi  acompanhado pelo Ministro Bruno Dantas. 

TC-027.101/2020-7, cujo relator é o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, ante pedido de 
vista formulado pelo Ministro Raimundo Carreiro. A apreciação foi adiada para a sessão telepresencial do 

Plenário de 02 de junho de 2021.  
TC-041.213/2018-1, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho ante pedido de vista 

formulado pelo Ministro Augusto Nardes. A apreciação foi adiada para a sessão telepresencial do Plenário 

de 28 de abril de 2021.  
TC-020.056/2020-6, cujo relator é o Ministro-Substituto Weder de Oliveira ante pedido de vista 

formulado pelo Ministro Augusto Nardes. A apreciação foi adiada para a sessão telepresencial do Plenário 
de 28 de abril de 2021.  

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão dos seguintes processos: 
TC-029.628/2020-2 (Ata nº 7/2021), cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues e revisor é 

o Ministro Aroldo Cedraz. O Tribunal aprovou o Acórdão nº 608, sendo vencedora, por unanimidade, a 
proposta apresentada pelo relator. 
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TC-017.064/2020-1 (Ata nº 44/2020), cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho e 

revisor é o Ministro Vital do Rêgo. O Tribunal aprovou o Acórdão nº 609, sendo vencedora, por 
unanimidade, a proposta apresentada pelo revisor. 

ATO NORMATIVO APROVADO (v. inteiro teor no Anexo III desta Ata) 
TC-006.772/2021-8 - Relator Ministro Vital do Rêgo - Acórdão 625. 
DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 193, DE 24 DE MARÇO DE 2021 - “Aprova, para o exercício 

de 2022, os coeficientes individuais de participação dos estados e do Distrito Federal nos recursos previstos 
no art. 159, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal (FPE).”  

COMUNICAÇÃO AO COLEGIADO 
Nos termos do art. 8º da Resolução-TCU 315/2020, ao apreciar o processo TC-031.061/2019-2, o 

relator, Ministro Bruno Dantas, registrou que as deliberações proferidas no Acórdão nº 622 serão 

oportunamente objeto de acompanhamento pela SecexFinanças. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 576/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que o responsável interpõe recurso de revisão contra o Acórdão 4.790/2014-TCU-1ª 

Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes débito solidário e multa, 

relativamente à tomada de contas simplificada do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Rondônia 
(NEMS/RO), relativa ao exercício de 2005; 

Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos 
incisos do art. 35 da Lei 8.443/92: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que 
se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre 

a prova produzida; 
Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente 

justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 
8.443/1992, a qual já foi utilizada pelo recorrente; 

Considerando que, portanto, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade do 

recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/92; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ACORDAM, por unanimidade, 

com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo 
a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão e determinar o arquivamento dos autos, dando-
se ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos 

nos autos. 
1. Processo TC-011.240/2006-4 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2005) 

1.1. Apensos: 027.053/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); 027.054/2016-0 (COBRANÇA 
EXECUTIVA); 027.052/2016-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); 027.055/2016-7 (COBRANÇA 
EXECUTIVA) 

1.2. Responsáveis: Ambiental Comércio Transporte e Serviços Ltda (15.833.551/0001-03); Cleonice 
Maria Ribeiro da Silva (272.377.292-68); Dilson Juarez Abreu (269.431.153-91); Diogo Nogueira do Casal 

(035.926.502-20); Dorasonia Alves dos Anjos (108.610.502-82); Hamilton Costa Pinheiro Filho 
(090.947.172-04); José Menezes Neto (182.714.131-04); João Paulo Baccara Araújo (097.966.816-68); 
João Teofilo da Silva (096.812.131-49); Lourenço Antônio Sávio Rebello das Chagas (051.904.012-00); 

Maria Janete Pinheiro da Silva (107.044.692-00); Maria das Graças de Oliveira Condere (035.752.332-68); 
Maria de Fátima Soares (106.733.932-91); Marimilson Nazareth Leite do Nascimento (162.849.412-34); 

Natalino José da Costa (048.287.202-00); Onesimo Guedes Ferro (256.204.281-68); Raimundo Robson 
Martins de Sales (115.261.492-49); Rozângela Maria Melo Régis (161.978.602-87); Vania Rita Andrade 
Fronho (035.789.172-49); Ângela Pinto de Carvalho (203.093.092-04) 

1.3. Recorrente: Diogo Nogueira do Casal (035.926.502-20) 
1.4. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Rondônia 

1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 
1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 
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1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 
1.9. Representação legal: José Girão Machado Neto (2664/OAB-RO) e outros, representando Diogo 

Nogueira do Casal. 
1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 577/2021 - TCU - Plenário 

Trata-se de monitoramento do item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário, por meio do qual esta 
Corte de Contas determinou  à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com fundamento no art. 

250, inciso II, do RI/TCU, que realize, até o final do ano de 2020, avaliação do modelo de segurança adotado 
por meio do Convênio UFES 1017/2018, abordando a sua economicidade, seus resultados e impactos, os 
riscos relevantes, as oportunidades de melhoria e a percepção da comunidade acadêmica, encaminhando o 

respectivo relatório ao Tribunal 
Considerando que exercício do ano de 2020 foi atípico em razão contexto da pandemia provocada 

pelo novo coronavírus (COVID-19), afetando diretamente as conclusões do relatório de avaliação do 
modelo de segurança da UFES; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões do 

relator e da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc); 
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar 

não-atendido o item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário e prorrogar o prazo para o seu atendimento 
até o final do ano letivo imediato à retomada das aulas presenciais da Universidade Federal do Espírito 
Santo; b) autorizar o sobrestamento dos autos até 31/3/2022, quando a SecexEduc deverá apresentar 

informações atualizadas ao relator; c) dar ciência do acórdão à Universidade Federal do Espírito Santo. 
1. Processo TC-033.269/2019-0 (MONITORAMENTO) 

1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
1.6. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (OAB/DF 13.802). 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 578/2021 - TCU - Plenário 
Trata-se de monitoramento de Monitoramento do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário, proferido em 

Relatório de Auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada (TC 017.690/2017-0), realizada com o 
objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Governo do 

Estado do Amapá, nos exercícios de 2016 e 2017. 
Considerando que, por meio do item 9.1 do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário, este Tribunal expediu 

uma série determinações à Secretaria de Estado de Educação do Amapá para adoção de medidas necessárias 
à correta gestão dos recursos federais transferidos pelo FNDE ao ente subnacional, à conta do PNAE, 
observadas as disposições específicas contidas na Lei 11.947/2009, Lei 8.666/1993, Decreto 7.507/2011, 

Resolução FNDE 26/2013, Resolução CFN 465/2010 e Resolução RDC 216/2014 - ANVISA; 
Considerando que não foram plenamente apresentadas, pela Secretaria de Estado de Educação do 

Amapá, as informações requeridas em diligências realizadas por esta Corte de Contas (peças 28 e 30), com 
vistas a verificar o efetivo cumprimento das medidas monitoradas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões do 

relator e da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc); 
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, III, do RI/TCU, em fixar novo e 

improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que a Secretaria de Estado de Educação 
do Amapá atenda ao Ofício 67426/2020-TCU/ Seproc, de 3/12/2020 (peça 28), no sentido de: 
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- apresentar informações complementares e atualizadas, além de elementos probatórios quanto ao 

cumprimento integral das determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5.1, 9.1.5.3, 9.1.5.4, 
9.1.5.5, 9.1.6.2, 9.1.6.3, 9.1.6.4, 9.1.6.5, 9.1.6.6, 9.1.6.8, 9.1.6.9, 9.1.6.10, 9.1.6.11, 9.1.6.12, 9.1.6.13 e 

9.1.6.14, do item 9.1 do Acórdão 1383/2018-TCU-Plenário, sem prejuízo de que o gestor da unidade 
jurisdicionada seja informado de que um novo descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada 
no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, 

inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, 
§3.º, do Regimento Interno do TCU. 

1. Processo TC-039.470/2019-9 (MONITORAMENTO) 
1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 579/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que, regularmente notificado, em 19/7/2019, da deliberação recorrida, o Acórdão 

nº 827/2019-TCU-Plenário, prolatado na Sessão Ordinária de 10/4/2019, inserido na Ata nº 11/2019-
Plenário, o interessado somente compareceu aos autos em 16/12/2020, oportunidade em que protocolizou 
seu Recurso de Reconsideração; 

Considerando que o prazo para a interposição daquele recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do 
art. 285 do Regimento Interno do TCU; 

Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos pela 
Unidade Técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU convergem pelo não-conhecimento do citado 
recurso; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, 

caput e §2º, e 143, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo 
relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração por restar intempestivo em período superior a 180 
dias, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 

1. Processo TC-005.048/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 037.044/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); 037.045/2019-9 (COBRANÇA 

EXECUTIVA); 037.046/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); 037.047/2019-1 (COBRANÇA 
EXECUTIVA). 

1.2. Responsáveis: Francisco Assis de Lima (474.961.779-20); Lacir Mascari Filho 

(463.259.219-68); Nivaldo Batista de Souza (515.428.389-91); Solange Cristina Potechi Suriano 
(115.426.388-60). 

1.3. Recorrente: Nivaldo Batista de Souza (515.428.389-91). 
1.4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Londrina/PR - INSS/MPS. 
1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (SecexTCE). 

1.9. Representação legal: Fernando Rosa Fortes (OAB 48296/PR), representando o Sr. Nivaldo 

Batista de Souza. 
1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 580/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do TCU, c/c 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67658546.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 61 | Terça-feira, 06/04/2021 16 

o Enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão 

material, o Acórdão nº 425/2021-TCU-Plenário, prolatado na Sessão de 3/3/2021-Telepresencial, inserido 
na Ata nº 6/2021-Plenário, relativamente ao seu item 9, onde se lê: “VISTOS, relatados e discutidos estes 

autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Uilton Pereira dos 
Santos contra o Acórdão 3.092/2019-TCU-2ª Câmara, por meio do qual este Tribunal (...)”, leia-se: 
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de 

revisão interposto por Uilton Pereira dos Santos contra o Acórdão 3.065/2017-TCU-2ª Câmara, por meio 
do qual este Tribunal (...)” e ao subitem 9.1, onde se lê: “nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 

8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem 
efeito os termos do Acórdão 3.092/2019- TCU-2ª Câmara, e julgar as contas do responsável regulares com 
ressalvas;”, leia-se: “nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente 

recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito os termos do Acórdão 
3.065/2017- TCU-2ª Câmara, e julgar as contas do responsável regulares com ressalvas;”, mantendo-se 

inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-019.334/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 017.582/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); 033.604/2020-7 (SOLICITAÇÃO DE 

CERTIDÃO). 
1.2. Responsáveis: Município de Teresópolis de Goiás - GO (36.985.455/0001-50); Uilton Pereira 

dos Santos (508.837.801-78). 
1.3. Órgão/Entidade: Município de Teresópolis de Goiás - GO. 
1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.7. Representação legal: Thays Lorrayne Belarmino Araujo (52.707/OAB-GO) e outros, 
representando Uilton Pereira dos Santos; Joao Batista Torres Pinheiro (26819/OAB-GO), representando 
Município de Teresópolis de Goiás - GO. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 581/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do Plenário, quanto ao 
processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento 
Interno do TCU c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos 

(peças 59 e 60), em determinar o sobrestamento da apreciação do presente processo, até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança 37.602/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 

1. Processo TC-045.703/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério - Fundef; Governo do Estado do Piauí. 

1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - 
SecexEducação. 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 582/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso II, e 11 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento 
Interno/TCU, em levantar o sobrestamento destes autos e em considerar cumpridos os itens 9.2.1 e 9.2.2.3 

do Acórdão 502/2009-TCU-Plenário, haja vista a modulação de efeitos determinada por meio do item 9.4 
do Acórdão 2.879/2012-TCU-Plenário, e redação dada pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1.546/2014-TCU-

Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-023.181/2008-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
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1.1. Apensos: 009.174/2012-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); 021.280/2016-9 

(RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); 028.234/2008-9 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO 
NACIONAL) 

1.2. Responsáveis: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (131.849.541-53); Fausto Pereira dos 
Santos (341.674.631-72); Hélio Verdussen de Andrade Filho (996.051.807-82); José Leôncio de Andrade 
Feitosa (311.058.747-53); Jussara Macedo Pinho Rotzsch (387.757.607-97) 

1.3. Interessado: Agência Nacional de Saúde Suplementar (03.589.068/0001-46) 
1.4. Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar 

1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 

1.8. Representação legal: não há. 
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 583/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que se trata de representação oriunda do Ministério Público Federal a respeito de 

possíveis irregularidades no âmbito do Contrato 123-SF/2012/0001, no valor de R$ 141.026.604,60, 

celebrado entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a Iveco Latin America 
Ltda. (atual CNH Industrial Brasil Ltda.) para aquisição de oitenta Carros Contraincêndio (CCI); 

Considerando que foram dirimidas dúvidas relativas ao cumprimento de especificações técnicas dos 
veículos adquiridos, à luz do edital, em relação à: suspensão e capacidade de vencer obstáculos; utilização 
de pneus indisponíveis para pronta entrega no mercado local e não produzidos por fábricas brasileiras ; 

atendimento da altura livre mínima entre os pontos da parte inferior dos chassis e o plano de deslocamento 
dos veículos; e atendimento de velocidade máxima exigida; 

Considerando, no entanto, que a impropriedade relativa aos pneus não atenderem os limites 
estabelecidos pelo fabricante não foi afastada, tendo sido constatado que a comissão de recebimento 
responsável pela verificação da adequação do veículo ao Termo de Referência atestou, em 26/7/2013, pneus 

fora dos limites estabelecidos pelo fabricante, em desacordo com o item 3.1.5 do Termo de Referência; 
Considerando que a contratada CNH Industrial Brasil Ltda., apesar de ter obtido isenção de tributos 

incidentes sobre a importação dos veículos, não repassou o correspondente desconto aos preços dos 
veículos, o que pode configurar dano ao erário, tendo em vista a ausência de revisão contratual conforme 
exigência legal e jurisprudencial, ex vi do § 5º art. 65 da Lei 8.666/1993; 

Considerando que a Infraero adotou providências após o conhecimento do fato e realizou 
administrativamente a glosa de 35% (R$ 37.681.149,04) referente à isenção do imposto de importação, bem 

como enviou expediente à Iveco solicitando assinatura de termo aditivo, mas não houve aceitação dos 
termos por parte da contratada, que decidiu judicializar a questão; 

Considerando que, por meio de decisão judicial, a Iveco obteve liminar e levantou o valor de R$ 

26.441.491,11 então glosado, por meio do Agravo de Instrumento nº 10000030-62.2014.4.01.0000; 
Considerando que a atuação desta Corte de Contas deve se guiar pela defesa do patrimônio público e 

pela legalidade dos atos e contratos, ante a possibilidade de não resolução da questão em outras esferas em 
tempo hábil, de forma a evitar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; 

Considerando que, por racionalidade e eficiência processuais, se mostra conveniente apurar os fatos 

relativos à conduta da contratada em processo apartado, oportunidade em que será novamente oportunizado 
o exercício do contraditório e da ampla defesa para apuração dos indícios de dano ao erário, que se mostram 

suficientes para instauração de TCE; 
Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu (peça 72) à proposta preliminar da 

unidade instrutora (peças 66-68); 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 47 da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso V, alíneas “c” e “g”, em conhecer da presente representação, 

satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno 
deste Tribunal (RI/TCU), c/c o art. 8º, § 4º, da Lei Complementar 75/1993, e no art. 103, § 1º, da Resolução-
TCU 259/2014, e adotar as medidas discriminadas no subitem 1.7 deste acórdão. 

1. Processo TC-014.727/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 
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1.1. Interessado: CNH Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82). 

1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRodoviaAviação). 

1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha (462.208.101-63) e outros, 
representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 

(6.546/OAB-DF) e outros, representando CNH Industrial Brasil Ltda. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, a 

audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de 
justificativa pelas irregularidades indicadas: 

1.7.1.1. Leonardo Gonçalves Marini e Souza (599.327.591-04), na qualidade de Gerente de 
Salvamento e Combate a Incêndio e membro da comissão de recebimento, por ter atestado que as 
características estabelecidas para o veículo (CCI) encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, 

carga e pressão estabelecidos pelo fabricante do pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser 
ultrapassados, contrariando o item 3.10.5 do Termo de Referência da Concorrência Internaciona l 

5/DALC/SEDE/2010; 
1.7.1.2. Sr. Fabiano Fujiwara Santana (712.279.031-20), na qualidade de Coordenador de Combate a 

Incêndio e membro da comissão de recebimento, por ter atestado que as características estabelecidas para 

o veículo (CCI) encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, carga e pressão estabelecidos pelo 
fabricante do pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser ultrapassados, contrariando o item 3.10.5 

do Termo de Referência da Concorrência Internacional 5/DALC/SEDE/2010; 
1.7.1.3. Vitor Trindade Camacho (766.972.150-0), na qualidade de Coordenador de Manutenção e 

Sistemas de Segurança e membro da comissão de recebimento, por ter atestado que as características 

estabelecidas para o veículo (CCI) encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, carga e pressão 
estabelecidos pelo fabricante do pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser ultrapassados, 

contrariando o item 3.10.5 do Termo de Referência da Concorrência Internacional 5/DALC/SEDE/2010; 
1.7.1.4. Geferson Gilberto Santos (771.759.306-82), na qualidade de PSA Bombeiro e membro da 

comissão de recebimento, por ter atestado que as características estabelecidas para o veículo (CCI) 

encontravam-se de acordo com os índices de velocidade, carga e pressão estabelecidos pelo fabricante do 
pneu, quando na verdade esses limites poderiam ser ultrapassados, contrariando o item 3.10.5 do Termo de 

Referência da Concorrência Internacional 5/DALC/SEDE/2010; 
1.7.2. autuar processo apartado de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 

8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, e: 

1.7.2.1. determinar a realização, na TCE a ser autuada, de citação, como responsável, da empresa 
Iveco (CNH Industrial Brasil Ltda., CNPJ 01.844.555/0001-82), nos termos do inciso II do art. 202 do 

RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresente alegações de defesa quanto à ausência de repasse, no 
valor dos carros contraincêndio adquiridos pela Infraero, da isenção tributária referente ao imposto de 
importação, contrariando o § 5º art. 65 da Lei 8.666/1993 e/ou recolha aos cofres da Infraero a quantia 

abaixo indicada, referente à irregularidade descrita, atualizada monetariamente a partir da respectiva data 
até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da 

legislação em vigor: 
  

Valor Original (R$) Data da Ocorrência 

37.681.149,04 8/12/2014 

1.7.2.2. informar à responsável que, caso venha a ser condenada pelo Tribunal, o débito apurado será 
acrescido de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do Regimento Interno do TCU; 

1.7.3. encaminhar cópia deste acordão à Infraero e aos responsáveis, bem como ao Ministério Público 
Federal, por meio da Procuradoria da República no Distrito Federal, com vistas a subsidiar o Inquérito Civil 

Público 1.16.000.002147/2013-41; 
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1.7.4. informar o Ministério da Infraestrutura acerca da instauração de processo apartado de tomada 

de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal; 
1.7.5. encaminhar cópia da instrução (peça 66) aos responsáveis e à Iveco (CNH Industrial Brasil 

Ltda.) a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas. 

ACÓRDÃO Nº 584/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pelo 

Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, com o objetivo de que 
esta Corte acompanhe a operação destinada a possível transferência da reserva de resultado financeiro do 

Banco Central do Brasil (Bacen) em favor do Tesouro Nacional; 
Considerando que o TCU, no exercício de suas competências constitucionais, vem acompanhando os 

movimentos dos diversos atores que exercem papel relevante para as finanças públicas da União, desde o 

início da pandemia causada pela Covid-19, e que no âmbito do processo TC 016.873/2020-3 já estão sendo 
adotadas medidas visando ao devido acompanhamento das ações que objetivem transferir os resultados 

decorrentes da equalização cambial do Bacen em favor do Tesouro Nacional; 
Considerando a conexão entre os processos, a economia processual e que o TC 016.873/2020-3 

aborda o objeto em exame, conforme assinalado na instrução técnica; 

Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, 
nos termos da análise empreendida na peça 5; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento 
Interno/TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em 

conhecer da representação, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, 
considerá-la improcedente, em razão da prévia existência de processo de fiscalização que trata do tema; 

indeferir o pedido de cautelar; apensar definitivamente estes autos ao processo TC 016.873/2020-3; e 
encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 5), ao representante. 

1. Processo TC-029.382/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Entidade: Banco Central do Brasil 
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional 

(SecexFinanças). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6.1. Orientar a Semag a abordar o tema no âmbito do TC 016.873/2020-3, caso o Tribunal seja 
provocado sobre essa questão. 

ACÓRDÃO Nº 585/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao 
monitoramento do Acórdão 577/2014-TCU-Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do 

Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7; 
b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das instruções da unidade técnica (peças 81 e 

82), à Universidade Federal da Paraíba e à sra. Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, ex-reitora; e 
c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 

1. Processo TC-006.600/2011-5 (DENÚNCIA) 
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 

1.3. Entidade: Hospital Universitario Lauro Wanderley/ufpb - Ebserh; Universidade Federal da 
Paraíba. 

1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEducação). 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 586/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao 

monitoramento do Acórdão 2.510/2018-TCU-Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do 
Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1; 
b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria 

Nacional de Aviação Civil e à Secretaria de Transportes do estado do Rio Grande do Sul; e 

c) apensar o presente processo ao TC 023.484/2018-7, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento 
Interno. 

1. Processo TC-005.512/2021-2 (MONITORAMENTO) 
1.1. Responsáveis: Dario Rais Lopes (976.825.438-68); Humberto Brandao Canuso 

(224.990.080-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Secretaria 
Nacional de Aviação Civil. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRodoviaAviação). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 587/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 146, § 2º, 
168, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em: 
a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014; 

b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista 
a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 

c) indeferir o pedido formulado pela representante, de ser considerada como parte interessada, sem 
prejuízo de autorizar desde já, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 

d) indeferir o pedido de sustentação oral formulado pela representante, visto não ser parte interessada 

no processo; 
e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto de 

Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into e à representante; e 
f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-006.198/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: Rogério David Carneiro (OAB/RJ 106.005) e outros. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 588/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, 
inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
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a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no 

mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda do objeto; 
b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, 

tendo em vista a perda do objeto; 
c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) e à representante; e 

d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 
TCU. 

1. Processo TC-006.797/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: Não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 589/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a 
seguir relacionado, com fundamento no art. 1º, inciso I; 10, § 1º e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso 

I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em adotar as seguintes medidas, conforme os pareceres 
emitidos nos autos: 

1. Processo TC-034.669/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apensos: 035.279/2012-5 (MONITORAMENTO) 
1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Encalso 

Construções Ltda. (55.333.769/0001-13); Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15) 
1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPet). 
1.7. Representação legal: Claudia Maria de Freitas Chagas (6.253/OAB-DF) e outros, representando 

Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A; Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR) e outros, 

representando Pedro José Barusco Filho; Wagner Duarte de Souza Junior e outros, representando Encalso 
Construções Ltda; Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo 

Brasileiro S.A. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.8.1. diligenciar à Petrobras para que forneça o Ofício nº GAPRE 0046/2017 acompanhado da 

respectiva Nota Técnica e todos os documentos e informações contidos em arquivos em mídia - CD, 
indicando de forma motivada os trechos que eventualmente necessitem de resguardo do sigilo, e facultar às 

empresas Encalso e Carioca o acesso à referida documentação; 
1.8.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Petrobras analise o memorial de cálculo de peça 

108, fornecido pela empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., em face das ponderações 

levantadas pela empresa, solicitando a apresentação dos dados em formato de planilha eletrônica, se 
necessário, de modo a apurar o valor pago indevidamente a título de ressarcimento dos custos das 

contratadas por paralisações decorrentes de chuvas e descargas atmosféricas nos contratos 
0802.0045378.08.2 (Empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A.) e 0802.0046859.08.2 (empresa 
Encalso Construções Ltda.); 

1.8.3. dar ciência desta deliberação aos interessados. 

ACÓRDÃO Nº 590/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
artigos 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar 
cumprida a determinação contida no Acórdão 1.882/2016-2ª Câmara e, em cumprimento, a determinação 
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contida no item 9.3 do Acórdão 1.479/2019-Plenário, e adotar as providências abaixo, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-008.480/2019-2 (ACOMPANHAMENTO) 

1.1. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU) 
1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU) e à 

Controladoria Geral da União (CGU) cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, informando que 

a deliberação poderá ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 
1.6.2 apensar definitivamente estes autos ao TC 000.051/2012- 8 

ACÓRDÃO Nº 591/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

artigos 243, 250, II e III, 254 e 143, inciso V, "c”, do Regimento Interno/TCU, em considerar em 

cumprimento as determinações contidas no item 9.5 do Acórdão. 2.763/2012 - Plenário, visto que a 
Confederação Brasileira de Canoagem recolheu até a parcela 24 de 52 do Termo de Parcelamento 

nº 03/2019, mas está inadimplente com relação às parcelas 25 e 26, vencidas em 31/12/2020 e 29/01/2021, 
bem como determinar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-001.117/2015-7 (MONITORAMENTO) 

1.1. Apensos: 012.668/2017-6 (Solicitação); 043.220/2018-5 (Solicitação) e 028.934/2017-2 
(Solicitação) 

1.2. Responsável: Confederação Brasileira de Canoagem (92.893.155/0001-12) 
1.3. Interessados: Ministério da Cidadania e Secretaria Especial do Esporte (02.973.091/0001-77). 
1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
1.7. Representação legal: Jean Gorski Cordeiro (53.818/OAB-PR) e André Luís Tisi Ribeiro 

(OAB/PR 52.439). 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.8.1 dar ciência à Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa para que regularize o pagamento 

do parcelamento referente ao convênio 752247, sob pena deste Tribunal considerar descumprida a 
determinação do item 9.5 do Acórdão 2.763/2012-TCU-Plenário; 

1.9. levantar o sobrestamento determinado pelo Acórdão n. 268/2017 - Plenário, visto que tal 

sobrestamento se embasava na necessidade de deslinde de questão judicial, para viabilizar a quitação do 
débito, mas a CBCa optou por regularizar sua situação junto à Secretaria Especial do Esporte e solicitar o 

parcelamento da dívida; 
1.10. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e à Confederação Brasileira de 

Canoagem - CBCa, destacando que este pode ser acessados por meio do endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos; 
1.11.  restituir o processo à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, 

para que prossiga com o monitoramento. 

ACÓRDÃO Nº 592/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, que tem como objeto monitoramento do Acórdão 2.957/2015-Plenário, com 
fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 250, III, do Regimento 

Interno/TCU, ACORDAM em fazer as determinações abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-006.727/2017-4 (MONITORAMENTO) 
1.1. Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas 
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1.2. Órgão: Ministério da Integração Nacional (extinta). 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 

(SeinfraCOM). 

1.6. Representação legal: Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (342.501/OAB-SP). 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. considerar em cumprimento as determinações dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2.957/2015-
Plenário; 

1.7.2. encaminhar esta deliberação e a instrução que a suporta à Secretaria de Estado da Infraestrutura 

de Alagoas; e 
1.7.3. restituir os autos à SeinfraCOM, para continuidade do monitoramento. 

ACÓRDÃO Nº 593/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

artigos 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 243, 250, I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida 

a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1.171/2018-TCU-Plenário e a determinação inserta no item 
9.6 do Acórdão 215/2019-TCU-Plenário, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos. 
1. Processo TC-006.755/2019-4 (MONITORAMENTO) 
1.1. Entidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Autoridade Portuária de Santos S.A e 

Ministério da Infraestrutura 
1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPor). 

1.5. Representação legal: 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério da Infraestrutura 
e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, informando- lhes que o conteúdo da deliberação, pode 
ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 

1.7. apensar definitivamente este monitoramento ao processo TC 024.631/2016-7. 

ACÓRDÃO Nº 594/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que não há necessidade da apreciação do pedido de medida cautelar, nesta fase 
processual, ante a decisão de mérito proferida por meio desta deliberação, bem assim, demonstrada a falta 
da plausibilidade jurídica para a adoção daquela medida; 

Considerando que as justificativas apresentadas pela unidade jurisdicionada demonstram que a 
continuidade da adoção do software escolhido foi a alternativa mais vantajosa, dos pontos de vista técnico 

e econômico; 
Considerando que, no caso concreto, houve a participação de sete empresas no certame, 

demonstrando que não houve prejuízo à competitividade do certame; e 

Considerando ser necessária a ciência para que, nas próximas licitações, a unidade jurisdicionada 
priorize a pesquisa de preços junto ao painel de preços e contratações similares de outros entes públicos , 

justificando quando não for possível, e comprovando a tentativa de realização da pesquisa, utilizando-se da 
pesquisa com fornecedores somente de forma subsidiária. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235; 237, VII, do 
Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em 

conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, mandando fazer as 
determinações abaixo, conforme os pareceres emitidos. 

1. Processo TC-047.720/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 
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1.1. Interessado: Felipe Romério Silva Pereira, brasileiro (CPF nº 036.340.701-45) 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1 dar ciência ao Comando da Aeronáutica - Centro de Aquisições Específicas, com fundamento 

no art. 9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no 
pregão 267/CAE/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras 
ocorrências semelhantes: 

1.7.1.1 a exigência disposta no item 26.2 do termo de referência, de que a contratada possua parceria 
com a fabricante de software VMware, como requisito para a assinatura do contrato, contraria os Acórdãos 

847/2012 e 3.018/2020, ambos do Plenário; 
1.7.1.2.a pesquisa de preços realizada somente junto a potenciais fornecedores, sem demonstrar que 

foi realizada pesquisa de preços junto ao painel de preços e contratações similares de outros entes públicos, 

contraria o § 1º do artigo 2º da IN SLTI/MP 5/2014, vigente à época do certame, atualizada pelo § 1º do 
artigo 5º da IN Seges/MPDG 73/2020, e os Acórdãos 1.445/2015 e 3.351/2015, ambos do Plenário. 

1.8. encaminhar ao Comando da Aeronáutica - Centro de Aquisições Específicas e ao representante, 
cópia desta deliberação bem como da instrução que a suporta, destacando que a deliberação pode ser 
acessada, por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 

1.9. arquivar este processo, nos termos art. 169, III, do RI/TCU 

ACÓRDÃO Nº 595/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudênc ia 

predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 
4.220/2020-Plenário, para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 
1. Processo TC-038.944/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Laura Lins Rosa (005.822.321-55); Anellys Emilia Lourenco da Costa Moreira 

(127.800.238-30); Carolina Meyer Alves Gois (040.317.296-93); Cesar Augusto Ames (452.545.590-04); 
Cynara Martinho Filizzola (034.750.236-95); Deborah Elmor Faraco Coelho (018.020.847-03); Flávio 

Carlos Abdou Obeid (629.440.536-04); João Batista Bandeira Ramos (517.319.750-15); Juliana Chiarelli 
Mascia (730.557.510-00); Jun Okada (501.955.577-00) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. fazer a seguinte retificação de erro material no Acórdão 4.220/2020-Plenário: 
1.7.1.1. Onde se lê: “Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, 

c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos aos 

servidores Cynara Martinho Filizzola e sr. João Batista Ferreira Ramos” leia-se “Os Ministros do Tribuna l 
de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em 

considerar legal para fins de registro o de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os 
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pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos aos servidores Cynara Martinho Filizzola e João 

Batista Bandeira Ramos” 
1.7.1.2. onde se lê: “1.7.2. determinar o sobrestamento do exame do ato de admissão do sr. João 

Batista Ferreira Ramos até o julgamento definitivo do TC 000.690/2020-1” leia-se“1.7.2. determinar o 
sobrestamento do exame do ato de admissão do sr. João Batista Bandeira Ramos até o julgamento definit ivo 
do TC 000.690/2020-1”. 

ACÓRDÃO Nº 596/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 143, inciso I, alínea “a”, e 218 do Regimento Interno do TCU em: 

1. Processo TC-027.922/2011-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 

1.1. Responsáveis: Alecsandro Monteiro Kramer (674.663.974-68); Alessandro da Cunha Diniz 
(035.414.434-05); Alexandre Jose Alves (509.768.694-20); Antonio Eustaquio Resende Travassos 

(160.676.654-68); Antônio Borba Guimarães (160.163.354-87); Antônio José Creão Duarte 
(028.776.602-06); Ariosvaldo da Silva Diniz (634.410.478-34); Chateaubriand Pinto Bandeira Junior 
(131.423.804-34); Clivaldo Silva de Araújo (204.778.484-00); Djail Santos (558.373.109-59); Eduardo 

Ramalho Rabenhorst (395.404.304-10); Emidio Vasconcelos Leitao da Cunha (181.104.794-72); Fabio 
Firmino Machado (569.757.914-49); Geraldo Alexandre de Oliveira Gomes (953.851.424-68); Guilherme 

de Albuquerque Cavalcanti (181.113.514-53); Isac Almeida de Medeiros (396.664.414-20); Jose Ivanildo 
de Vasconcelos (097.532.814-04); Jose Marcelino Oliveira Cavalheiro (441.572.074-91); Jose Roberto 
Soares do Nascimento (141.053.654-87); José de Arimatéa Menezes Lucena (131.370.344-34); João 

Batista da Silva (099.112.514-20); João Flavio Paiva (069.846.064-20); Marcelo de Figueiredo Lopes 
(095.515.907-59); Marco Antonio de Vivo Barros (414.524.884-87); Margareth de Fatima Formiga Melo 

Diniz (323.157.164-20); Maria Aparecida Ramos de Meneses (690.881.524-20); Maria Luiza Pereira de 
Alencar Mayer Feitosa (424.214.974-34); Maria Yara Campos Matos (114.527.654-72); Newton Cesar 
Viana Costa (032.826.603-59); Otávio Machado Lopes de Mendonça (160.462.344-68); Paulo Fernando 

de Moura Bezerra Cavalcanti Filho (493.552.444-87); Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante 
(113.874.324-00); Rômulo Soares Polari (003.406.424-91); Silvana Teresa Lacerda Jales 

(977.396.007-25); Sonia Suely Araujo Pessoa (137.107.294-91); Tereza Helena Tavares Mauricio 
(203.077.304-25); Terezinha Domiciano Dantas Martins (725.924.944-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 

1.6. Representação legal: Miguel Moura Lins Silva (13.682/OAB-PB) e outros, representando João 
Batista da Silva; Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Rômulo Soares Polari; 

Fenelon Medeiros Filho (1.632/OAB-PB) e outros, representando João Flavio Paiva. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. expedir quitação da multa cominada aos Srs. João Batista da Silva (CPF 099.112.514-20) e 

João Flávio Paiva (CPF 069.846.064-20) por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1.659/2015 - Plenário, 
ajustado pelo Acórdão 2588/2018 - Plenário; 

1.7.2. reconhecer a existência de crédito perante a fazenda pública em favor do Sr. João Flávio Paiva 
(CPF 069.846.064-20), em razão do recolhimento a maior do débito aplicado por meio dos Acórdãos 
1.659/2015 - Plenário e 2588/2018 - Plenário, conforme documentado nos autos; e em 

1.7.3. determinar ao Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc/Secef) a adoção dos 
procedimentos previstos na Portaria Conjunta - Segecex/Segedam nº 1, de 28/5/2014, com vistas à 

restituição dos valores recolhidos a maior pelo responsável. 
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ACÓRDÃO Nº 597/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso 

I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1º, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente 
representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à 
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e ao representante, promovendo-se, em seguida, o 

arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 
1. Processo TC-005.375/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Representante: Neomed Atendimento Hospitalar - Eireli - ME (22.079.423/0001-81). 
1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES/MT. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.6. Representação legal: Priscila Gonçalves de Arruda OAB/MT 20.310. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 598/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da 

Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, do 
Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos 
autos, em: 

1. Processo TC-007.503/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 

Executivo 
1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: Aline Matias de Oliveira Martins e outros, representando Bitencourt Central 
dos Exames de Brasilia Ltda. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 
1.6.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2º, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela 

empresa Bitencourt Central dos Exames de Brasília Ltda. (CNPJ 05.663.326/0001-12) de ser considerado 
como parte interessada, mas lhe autorizando, conforme requerido, vista e cópia às peças não sigilosas dos 
presentes autos, considerando que a pleiteante, por intermédio de seus procuradores advogados, figura 

dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada 
pela Resolução-TCU 316/2020; 

1.6.3. dar ciência deste acórdão à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) e ao representante; e em 

1.6.4. arquivar os presentes autos. 

ACÓRDÃO Nº 599/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 
inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo 
a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

1. Processo TC-039.333/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 

1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
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1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. conhecer da presente representação; 

1.6.2. apensar o presente processo ao TC 035.190/2020-5, com fundamento no art. 36 da Resolução-
TCU 259/2014, para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; 

1.6.3. dar ciência deste acórdão aos representantes. 

ACÓRDÃO Nº 600/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso 
I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1º, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente 
representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à 

representante e à Coordenação Regional do Vale do Javari/Fundação Nacional do Índio, promovendo-se, 
em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 

1. Processo TC-039.336/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Millenium Segurança Patrimonial - Eireli. (25.084.798/0001-28). 
1.2. Órgão/Entidade: Coordenação Regional do Vale do Javari/Fundação Nacional do Índio - 

CRVJ/Funai. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Fernanda Couto de Oliveira (11413/OAB-AM) e outros, representando 

Autentica Segurança Patrimonial Eireli. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 601/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os supostos indícios de irregularidade 

no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA a partir de práticas lesivas 

cometidas pela Markel Seguradora do Brasil S.A. (atual NEWE Seguros S.A.) e desfavor dos agricultores 
beneficiários do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - PSR; 

Considerando que, excepcionalmente, o TCU pode promover o conhecimento da presente denúncia, 
em face de as falhas ora anunciadas poderem comprometer a efetividade da correspondente política pública 
desenvolvida a partir da aplicação dos recursos federais; 

Considerando que o ora denunciante alegou, em síntese, que os agricultores beneficiários do PSR 
seriam lesados nas indenizações pagas pela aludida seguradora em face das análises dos Sinistros 

1000100014359 e 1000100014358 ante as vinculações com as Apólices de Seguro Agrícola 
10001010009607 e 10001010009609 a partir do recebimento de subsídios no âmbito do PSR; 

Considerando, ainda, que o ora denunciante acrescentou que teria registrado o Pedido de Acesso à 

Informação 21900.004381/2019-41 junto ao MAPA em face dos sinistros registrados junto à Seguradora 
Markel, em 2018 e 2019, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), tendo o aludido ministério não 

disponibilizado, todavia, as informações solicitadas; 
Considerando que o denunciante requereu a adoção das seguintes providências: 
(a) suspensão da habilitação da Markel Seguradora do Brasil S.A. (atual NEWE Seguros S.A.) no 

PSR do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento até que a aprofundada investigação esclareça 
as indenizações pagas por essa seguradora; 

(b) promover a diligência junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSER para averiguar se 
o Ministério da Agricultura enviou o processo à superintendência ante as denunciadas; 

(c) determinar ao Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural que promova a revisão de todos os 

sinistros junto à Markel Seguradora do Brasil S.A. (atual NEWE Seguros S.A.) no âmbito do PSR, em 2018 
e 2019; 

(d) analisar os fundamentos da recusa ao Pedido de Acesso à Informação 21900.004381/2019-41 pelo 
MAPA com a anuência da Controladoria-Geral da União - CGU; e 
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(e) avaliar se as condutas dos gestores do PSR no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

e dos integrantes do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural caracterizariam a omissão no dever de 
fiscalizar; 

Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente 
denúncia ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do 
RITCU; 

Considerando que, para tanto, a SecexAgroAmbiental destacou que, ao criar o Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o art. 1º, § 5º, da Lei nº 10.823, de 2003, teria fixado a seguinte 

premissa: “(...) § 5º As formas de concessão da subvenção econômica de que trata este artigo deverão 
preservar o direito de livre escolha dos produtores rurais pelas apólices, natureza dos riscos cobertos e 
seguradoras de seu interesse. (Incluído pela Lei nº 13.195, de 2015)”; 

Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica ressaltou que, pela referida lei, o produtor rural 
seria o beneficiário do referido programa, podendo escolher o seguro rural entre as seguradoras habilitadas 

no PSR, e, assim, a relação entre segurador e segurado teria natureza privada, em sintonia com o Capítulo 
XV do Código Civil Brasileiro (arts. 757 a 802); 

Considerando que, a partir da resposta ao aludido pedido de informação formulado pelo ora 

denunciante e encaminhada pelo MAPA, com a anuência da CGU, a SecexAgroAmbiental assinalou que o 
aludido ministério teria franqueado os dados e as informações ao ora denunciante, salientando que 

determinada parcela das informações requeridas não existiria no ministério; 
Considerando, ainda, que a unidade técnica destacou não ter o ora denunciante interposto o devido 

recurso perante a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, nos termos do art. art. 16, § 3º, da Lei 

nº 12.527, de 201, quando teve o acesso à informação negado pela CGU; 
Considerando que não caberia ao TCU atuar como instância recursal sobre as decisões tomadas 

internamente pela administração pública, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual 
prejuízo ao erário a partir da suscitada denúncia; 

Considerando que presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, 

diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos 
interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças 

processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3º e 4º, e 108, § 1º, da Lei nº 8.443, de 
1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; 

Considerando, portanto, que o TCU pode promover o conhecimento da presente denúncia para, no 

mérito, assinalar como prejudicada, diante da mera tentativa de transformar o TCU em instância recursal 
sobre as decisões tomadas internamente pela administração pública, sem prejuízo, contudo, de enviar a 

cópia do processo aos órgãos competentes para a adoção das medidas porventura cabíveis e, especialmente, 
ao MAPA para a adoção das medidas cabíveis com vistas à devida apuração e à efetiva solução das falhas 
anunciadas pelo ora denunciante, até porque podem vir a comprometer a efetividade da correspondente 

política pública; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso 
I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em conhecer da presente 
denúncia para, no mérito, assinalar como prejudicada, mantendo legalmente o sigilo sobre a autoria da 

denúncia, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências 
abaixo indicadas: 

1. Processo TC-017.192/2020-0 (DENÚNCIA) 
1.1. Denunciante: identidade preservada por força do art. 55 da Lei nº 8.443, de 1992. 
1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 
(SecexAgroAmbiental). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providências: 
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1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão ao ora denunciante, para ciência, e ao órgão competente do 

Ministério Público Federal, para ciência e eventuais providências; 
1.7.2. enviar a cópia eletrônica do presente processo, com a cópia deste Acórdão, ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e adoção das medidas cabíveis com vistas à devida 
apuração e à efetiva solução das falhas anunciadas pelo ora denunciante, até porque podem vir a 
comprometer a efetividade da correspondente política pública desenvolvida a partir da aplicação dos 

recursos federais, devendo a unidade técnica adotar, nesse envio da cópia eletrônica do processo, as medidas 
para a salvaguarda do sigilo em relação à autoria da denúncia; e 

1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças 
gravadas com essa chancela, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos 
dos arts. 53, §§ 3º e 4º, e 108, § 1º, da Lei nº 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88. 

ACÓRDÃO Nº 602/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelo 

Acórdão 2.880/2013-TCU-Plenário, ao apreciar a auditoria realizada sobre a administração do Tribuna l 
Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), no período de 14/3 a 3/6/2011, com o objetivo de verifica r 
a conformidade de pagamentos efetuados a magistrados e servidores no aludido TRT-10; 

Considerando que as determinações prolatadas pelos itens 9.3.3 a 9.3.8 do Acórdão 2.880/2013-TCU-
Plenário estariam relacionadas com a averbação do tempo de advocacia em face, apenas, da certidão da 

OAB, sem a efetiva comprovação, contudo, do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias ;  
Considerando, todavia, que o monitoramento dos aludidos itens do acórdão estaria temporariamente 

prejudicado, diante dos recursos interpostos contra o Acórdão 1.435/2019, quando o Plenário do TCU teria 

modificado o correspondente posicionamento sobre a suscitada matéria; 
Considerando que, por intermédio do Acórdão 6.778, em 30/7/2019, a 2ª Câmara do TCU determinou 

o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Acórdão 1.435/2019-Plenário, e, posteriormente, 
em 22/4/2020, o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 965/2020, renovando o referido sobrestamento, sem 
prejuízo, contudo, de determinar que a unidade técnica submetesse o feito ao Ministro-Relator no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, diante do eventual transcurso desse prazo sem a superveniente decisão definit iva 
do TCU no recurso interposto contra o referido Acórdão 1.435/2019-Plenário; 

Considerando, assim, que, tendo expirado o aludido prazo de 180 dias fixado pelo aludido Acórdão 
965/2020-Plenário sem a prolação, todavia, da superveniente decisão definitiva do TCU no recurso 
interposto contra o referido Acórdão 1.435/2019-Plenário, a unidade técnica apresentou o seu parecer às 

Peças 237 a 239, no sentido de renovar o sobrestamento do feito; 
Considerando, então, que seria necessária a renovação do suscitado sobrestamento em face da 

ausência, até o presente momento, da esperada decisão definitiva do TCU no recurso interposto contra o 
referido Acórdão 1.435/2019-Plenário; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução nº 246, de 2011, e no art. 47 da Resolução TCU nº 259, de 2014, em determinar o sobrestamento 

do presente processo até o efetivo trânsito em julgado do Acórdão 1.435/2019-Plenário, sem prejuízo, 
contudo, de determinar que a unidade técnica submeta o feito ao Ministro-Relator no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, diante da eventual ausência da aludida decisão definitiva no recurso interposto contra o 

referido Acórdão 1.435/2019-Plenário, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, 
prolatar as providências abaixo indicadas: 

1. Processo TC-000.688/2011-8 (AUDITORIA) 
1.1. Responsáveis: Flávia Simões Falcão (CPF 318.912.419-15); Maria Coeli Cabral de Araújo (CPF 

114.095.501-25); Marysol Bertolin Damasceno (CPF 416.411.161-53); Mário Macedo Fernandes Caron 

(CPF 151.448.281-91) e Ricardo Alencar Machado (CPF 198.428.801-68). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - DF-TO. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

1.6. Representação legal: 
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1.6.1. Moacir Akira Yamakawa (OAB/DF 1.937-A), entre outros, representando Mário Macedo 

Fernandes Caron; 
1.6.2. Márcia Guasti Almeida (OAB/DF 12.523), entre outros, representando Anna Keyla Moreira; e 

1.6.3. Tiago Cardoso Penna (OAB/MG 83.514), entre outros, representando a Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 10ª Região; 

1.7. Providências: 

1.7.1. determinar o retorno do presente processo à unidade técnica para o cumprimento do presente 
sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Acórdão 1.435/2019-TCU-Plenário ou até o transcurso 

do referido prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ante a eventual ausência da aludida decisão definitiva no 
mencionado recurso; e 

1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração 

do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), para ciência. 

ACÓRDÃO Nº 603/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que o presente processo trata de auditoria operacional realizada sobre o registro de 
agrotóxicos como atividade desempenhada conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováve is 

(Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com vistas a compreender a 
sistemática federal para o registro de agrotóxicos e a identificar as eventuais necessidades de correções em 

face das disfunções burocráticas; 
Considerando que o Plenário do TCU prolatou o item 9.1 do Acórdão 2.848/2020 nos seguintes 

termos: 

“(...) 9.1. promover a oitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em face da possibilidade de, conjuntamente, atuarem em 
construção participativa perante o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.º 315, de 2020, fixando, 
para tanto, o prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência da presente deliberação, para que, em conjunto, 

apresentem as suas manifestações adicionais sobre a eventual solução de cada necessidade e sobre a adoção 
de todas as medidas ora sugeridas pela SecexAgroAmbiental, com a apresentação, ainda, da correspondente 

proposta conjunta de plano de ação em prol da efetiva implementação dessas medidas e de cada solução, 
dentro do prazo máximo de 455 dias contados da ciência da presente deliberação, a partir, entre outros 
elementos necessários, da definição de cada ação e de cada responsável pela respectiva ação, com o 

correspondente cronograma de implementação dessa ação, em face, entre outras medidas, das seguintes 
premissas: 

9.1.1. necessidade, nos termos do art. 5º da Lei n.º 12.527, de 2011, do art. 4º da Lei n.º da Lei 13.460, 
de 2017, e do art. 3º, VI, do Decreto n.º 9.203, de 2017, de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, adotarem 
os padrões e critérios comuns na construção e na divulgação da fila de registros, identificando os pleitos 

descritos na Lista de Prioridades, além de incluir, no mínimo, a informação sobre andamento da análise; 
9.1.2. necessidade, nos termos do art. 5º, XI, da Lei n.º 13.460, de 2017, e do art. 4º, II, do Decreto 

n.º 9.203, de 2017, de, em conjunto, o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, definirem a sistemática única 
para o recebimento e o tratamento dos dados sobre as quantidades de agrotóxicos importados, exportados, 
produzidos, formulados e comercializados, ante o art. 41 do Decreto n.º 4.074, com o intuito de evitar a 

desnecessária duplicidade de esforços das aludidas instituições e das empresas registrantes nessas tarefas; 
9.1.3. necessidade, nos termos do art. 3º, VI, do Decreto n.º 9.203, de 2017, de o MAPA promover a 

ampla e tempestiva publicidade do cronograma, do conteúdo e das motivações para as etapas, os 
procedimentos e as decisões no fluxo de construção das Listas de Prioridades a serem elaboradas pelo 
aludido órgão; 

9.1.4. necessidade, nos termos do art. 4º, III, do Decreto n.º 9.203, de 2017, de o MAPA desenvolver, 
com a subsequente publicidade, os indicadores gerenciais tendentes a mensurar o cumprimento das 

premissas indicadas pela Portaria MAPA n.º 163, de 11/8/2015, quando justificaram a criação da Lista de 
Prioridades, consistindo no controle mais adequado de pragas em maior risco fitossanitário, na ampliação 
da competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas e no incentivo à fabricação e à 

formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro; 
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9.1.5. necessidade, nos termos do art. 10, X, da Lei n.º 8.429, de 1992, de o Ibama desenvolver a 

eficaz sistemática de controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual de registro de 
agrotóxicos; 

9.1.6. necessidade, nos termos do Decreto n.º 10.139, de 2019, de a Anvisa proceder à revisão dos 
seus normativos e, ao examinar a Resolução de Diretoria Colegiada n.º 184, de 2017, avaliar a efetividade 
de permanente vinculação entre as petições simplificadas e a respectiva petição matriz prevista nos arts. 9º 

e 15 do aludido normativo, ante as evidências de subutilização do Sistema de Peticionamento da 
Toxicologia (Siptox); 

9.1.7. necessidade, nos termos do art. 5º, XI, da Lei n.º 13.460, de 2017, de o MAPA passar a permit ir 
que as alterações de marca comercial e razão social ou as transferências de titularidade de registro sejam, 
em consonância com o art. 22, § 1º, do Decreto n.º 4.074, de 2002, realizadas diretamente pelas empresas 

registrantes no sistema Agrofit ou em outro sistema a substituí-lo; 
9.1.8. necessidade, nos termos do Acórdão 2.303/2013-TCU-Plenário, de o MAPA e o Ibama, além 

da Anvisa, adotarem as providências cabíveis com vistas à efetiva conclusão do Sistema de Informações 
sobre Agrotóxicos (SIA) em face de a ausência do aludido sistema impactar negativamente todos os 
processos no registro federal de agrotóxicos, tendo, em dezembro de 2018, o MAPA, o Ibama e a Anvisa 

assinado o superveniente acordo de cooperação técnica em prol do desenvolvimento do aludido sistema, já 
que essa medida poderá contribuir para a redução do prazo de registro de novas substâncias e produtos 

genéricos; 
9.1.9. necessidade, nos termos do art. 15 do Decreto n.º 4.074, de 2002, de o MAPA e o Ibama, além 

da Anvisa e, também, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, 

promoverem a revisão do atual prazo fixado para o registro de agrotóxicos, já que o prazo de 120 dias 
fixado pelo art. 15 do Decreto n.º 4.074, de 2002, não seria compatível com a realidade brasileira, resultando 

em elevado volume de decisões judiciais tendentes a, negativamente, impactar as atividades dos órgãos 
registrantes; 

9.1.10. necessidade, por analogia ao art. 15 do Decreto n.º 4.074, de 2002, de o MAPA e o Ibama, 

além da Anvisa e, também, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, 
promoverem a designação de entidade ou instância coordenadora para gerenciar e desenvolver o 

planejamento estratégico destinado a abranger as atividades comuns do ciclo regulatório em prol do 
registro, da reavaliação, do monitoramento e da fiscalização, destacando, também, a necessidade de 
funcionamento do eventual colegiado destinado a racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico -

científico-administrativos nos processos de registro e adaptação do registro de agrotóxicos, a exemplo do 
Comitê Técnico de Assessoramento (CTA - recentemente extinto)”; 

Considerando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada sobre o aludido 
acórdão por intermédio do Ofício 63866/2020-TCU/Seproc (Peça 260), tendo a ciência do expediente 
ocorrido em 20/11/2020 (Peça 276); 

Considerando que, em 10/2/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) compareceu 
à Peça 303, por intermédio de Karin Schuck Hemesath Mendes como Chefe de Gabinete da Anvisa, e 

solicitou a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das 
determinações prolatadas pelo item 9.1 do Acórdão 2.848/2020-TCU-Plenário, ao ter, para tanto, 
apresentado a seguinte motivação: “Considerando (...) : I - período de recesso e férias dos servidores das 

áreas técnicas dos três órgãos envolvidos no processo; II - a criação de um grupo de discussão, o qual, a 
partir da segunda quinzena de janeiro, reunir-se-á semanalmente para discutir propostas e prazos para ações 

visando atendimento das medidas sugeridas no Acórdão; III - a quantidade e complexidade das 
necessidades apontadas, bem como o alinhamento entre as áreas técnicas, serão requeridos mais encontros 
do referido grupo até se concluir o plano de ação; e IV - e que, após conclusão da proposta, haverá 

tramitações internas em cada um dos órgãos para aprovação por parte da(s) autoridade(s) superior(es). 4. A 
Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX) solicita dilação do referido prazo por mais 60 dias, considerando 

as razões apresentadas”; 
Considerando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováve is 

(Ibama) foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 63865/2020-TCU/Seproc (Peça 

259), tendo a ciência do expediente ocorrido em 20/11/2020 (Peça 269); 
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Considerando que, em 17/2/2021, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) compareceu à Peça 305, por intermédio de Eduardo Fortunato Bim como Presidente 
do Ibama, e solicitou a dilação do prazo para a entrega dos planos de ação, além do integral cumprimento 

das determinações proferidas pelo item 9.1 do Acórdão 2.848/2020-TCU-Plenário, ao ter, para tanto, 
apresentado a seguinte motivação: “(...) Considerando que se tratam de Planos separados, a Diretoria de 
Qualidade Ambiental solicita a dilação por mais 60 dias, conforme Despacho DIQUA 9319653, enquanto 

a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística solicita a dilação por mais 90 dias, conforme 
Despacho DIPLAN 9307924, ambos em anexo, contendo as respectivas justificativas”; 

Considerando que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) foi notificado 
sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 63864/2020-TCU/Seproc (Peça 258), tendo a ciência do 
expediente ocorrido em 20/11/2020 (Peça 278); 

Considerando que, em 18/2/2021, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
compareceu à Peça 306, por intermédio de Marcio Rezende Evaristo Carlos, como Secretário Adjunto de 

Defesa Agropecuária do MAPA, e solicitou a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o 
integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.1 do Acórdão 2.848/2020-TCU-Plenário, 
ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: “(...) período de recesso e férias dos servidores das 

áreas técnicas dos três órgãos envolvidos no processo; 2. foi criado um grupo de discussão, o qual, a parGr 
da segunda quinzena de janeiro, se reunirá semanalmente para discuGr propostas e prazos para ações 

visando atendimento das medidas sugeridas no Acórdão; 3. considerando a quanGdade e complexidade das 
necessidades apontadas, bem como o alinhamento entre as áreas técnicas envolvidas, serão necessários 
mais encontros do referido grupo até a apresentação do plano de ação; e 4. após conclusão da proposta, 

haverá tramitações internas em cada um dos órgãos para aprovação da(s) autoridade(s) superior(es)”; 
Considerando, que, à Peça 304, a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento do pedido 

apresentado pela Anvisa (60 dias), iniciando o novo prazo a contar do vencimento do prazo anteriormente 
concedido, além de, à Peça 307, ter pugnado pelo deferimento parcial dos pedidos apresentados pelo Ibama 
e pelo MAPA, unificando a prorrogação dos prazos solicitados para 60 dias, em função de o prazo fixado 

pelo item 9.1 do Acórdão 2.848/2020-TCU-Plenário ser único em 90 dias para o Ibama; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução nº 246, de 2011, em deferir as solicitações apresentadas à Peça 303 por Karin Schuck 
Hemesath Mendes, como Chefe de Gabinete da Anvisa, e à Peça 305 por  Eduardo Fortunato Bim, como 

Presidente do Ibama, além da solicitação à Peça 306 por Marcio Rezende Evaristo Carlos, como Secretário 
Adjunto de Defesa Agropecuária do MAPA, e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 60 

(sessenta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2.848/2020-TCU-
Plenário, devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, 
em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 

1. Processo TC-007.951/2019-1 (AUDITORIA) 
1.1. Apensos: TC-006.890/2019-9 (ADMINISTRATIVO) e TC-028.540/2014-0 

(REPRESENTAÇÃO). 
1.2. Instituições: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para 
ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado. 
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ACÓRDÃO Nº 604/2021 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos 
arts. 1º, XXIV, 235, parágrafo único, e  na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os 

pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: não conhecer da 
presente denúncia; determinar à Sefip que retifique o tipo de processo de “representação” para “denúncia”; 
encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade 

técnica (peça 4), ao denúncia. 
1. Processo TC-000.723/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 605/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 017.775/2014-0. 
1.1. Apenso: 008.101/2015-9. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60); Eudócia Maria Holanda de 

Araujo Caldas (360.429.604-82); Francisco de Sousa Ferraz (070.690.494-04); Jayme Adolfo de Oliveira 

Carneiro (047.107.705-49); Marnes Costa Machado Gomes (025.434.934-09). 
4. Entidade: Município de Ibateguara/AL. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Eduardo Luiz de Paiva Lima Marinho (OAB/AL 7.963); Patrícia Guercio 
Teixeira Delage (OAB/MG 90459); José de Barros Lima Neto (OAB/AL 7274); e Bruno Zeferino do 

Carmo Teixeira (OAB/AL 7.617). 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 

Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Estado do Rio 
Grande do Norte (Dnit/RN), em razão de irregularidades na gestão dos recursos repassados por meio do 

Convênio de Delegação TT-366/2005 (Siafi 562055), que tinha por objeto a construção de trechos 
rodoviários na região Norte da Zona da Mata Alagoana (Região Serrana) - BR 416/AL; 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas 

(360.429.604-82), do Sr. Marnes Costa Machado Gomes (025.434.934-09) e do Sr. Jayme Adolfo de 
Oliveira Carneiro (047.107.705-49), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da 
Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 

9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Sousa Ferraz (070.690.494-04), com fundamento 
nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 209, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, e aplicar-lhe multa de R$ 15.000,00, com base no art. 58, inciso II, da mesma 
lei. 

9.3. julgar irregulares as contas da Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60), com 

fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e §2º da Lei 8.443/1992, c/c os arts.  1º, 
inciso I, 209, incisos II e III, e §5º, do Regimento Interno do TCU; 

9.4. condenar a Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60), com fundamento no art. 19, 
caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a segui 
especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante 

o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do 
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Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 

e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das indicadas, até a data dos recolhimentos, na forma 
prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventual quantia já ressarcida: 

9.4.1. Débito relacionado utilização de patrulha de equipamentos distinta da atestada e paga: 
  

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

14/11/2006 125.767,18 

22/12/2006 204.259,64 

26/1/2007 211.055,70 

30/8/2007 66.905,12 

14/11/2007 142.467,97 

21/12/2007 136.426,41 

22/10/2009 40.801,60 

22/10/2009 52.340,31 

22/10/2009 (245.008,57) 

22/10/2009 472,11 

 

9.4.2. Débito relacionado à adoção de DMT superiores às efetivamente praticadas na obra: 
  

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

22/12/2006 58.258,08 

26/1/2007 161.691,04 

9/2/2007 82.440,24 

30/8/2007 19.855,12 

22/10/2009 10.376,27 

22/10/2009 37.545,66 

22/10/2009 59.867,21 

22/10/2009 102.721,98 

22/10/2009 74.483,44 

22/10/2009 45.484,61 

22/10/2009 116.031,23 

 

9.5. aplicar à Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60) a multa prevista no art. 57 da 
Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o 
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 

“a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na 

forma da legislação em vigor; 
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicia l, 
o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre 
cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem 

prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.8. dar ciência desta deliberação ao Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA), ao 
Delegado de Polícia Federal Roberto Laureano Curi, ao Ministério Público de Alagoas e à Procuradoria 
Geral da União, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno 

do TCU, para adoção das medidas que entenderem cabíveis; e 
9.9. dar ciência desta decisão Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transporte no Estado do Rio Grande do Norte - Dnit/RN e aos responsáveis, para ciência. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0605-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 606/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 012.197/2019-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição (129.546.244-34); José Antônio de 
Figueiredo (507.172.357-34); UTC Engenharia S/A (44.023.661/0001-08). 

4. Unidade: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPetróleo) 

8. Representação legal: 
8.1. Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF) e outros, representando José Antônio de 

Figueiredo e Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição 

8.2. Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (272.153/OAB-SP) e outros, representando UTC 
Engenharia S/A 

8.3. Rodrigo Guimarães Simas (167.789/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S/A 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento 

ao Acórdão 1.633/2018-Plenário, para apurar prejuízos ocorridos no âmbito do contrato 160.2.049.04-1, 
celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A e a empresa UTC Engenharia S.A, o qual teve por objeto a 

prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da  Unidade de 
Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e §§2º 
e 3º, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 

210, 214, inciso III, alínea “a”, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 
9.1. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, Gerente-Geral da 

UNBC - Petrobras, de José Antonio de Figueiredo, Gerente Executivo da Petrobras, e da empresa UTC 

Engenharia S.A.; 
9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, de José Antonio de 

Figueiredo e da empresa UTC Engenharia S.A., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres 
da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros 
de mora a partir da data discriminada até o pagamento: 

  
Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

1º/2/2010 595.180,01 

9.3. aplicar à empresa UTC Engenharia S.A. a multa individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste 

acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 
9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 

do recolhimento das dívidas acima imputadas; 

9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a 

ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 
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9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das 

notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o 
valor de cada prestação; 

9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento 
antecipado do saldo devedor; 

9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do 

Rio de Janeiro, para as providências cabíveis. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0606-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Aroldo Cedraz, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 607/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 013.366/2015-7. 
1.1. Apenso: 015.949/2012-5 
2. Grupo I - Classe de Assunto: Recurso de reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Recorrentes: Alderley Pedrosa de Menezes (905.748.697-00); Carlos Roberto de Almeida Bastos 

(607.695.487-68); Fernando Jota Spohr (820.152.100-59); Gleidson Fernandes Mesquita 
(092.406.617-27); Jose Ayres Brum Bencardino (760.815.407-15); José Jorge Blanco da Fonseca Junior 
(056.092.077-62); Rodoplex Engenharia Ltda. (01.950.243/0001-53); Thais Claro Florêncio de Assis 

(084.765.127-40) 
4. Unidade: Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador. 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: 
8.1. Gabriela Grasel Bittencourt (208515/OAB-RJ) e outros, representando Rodoplex Engenhar ia 

Ltda.. 

8.2. Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ) e outros, representando Alderley Pedrosa de 
Menezes, Fernando Jota Spohr, Gleidson Fernandes Mesquita, Jose Ayres Brum Bencardino e Thais Claro 

Florêncio de Assis; 
8.3. Pedro Rezende Marinho Nunes (60.604/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Roberto de 

Almeida Bastos. 

8.4. Henrique Ferreira Costa e outros, representando Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 
Governador. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase 

processual, de recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 913/2020 - Plenário, que tratou 

de irregularidades na contratação e execução de obras pela Base de Fuzileiros Navais na Ilha do 
Governador. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados por Alderley Pedrosa de Menezes, Carlos 

Roberto de Almeida Bastos, Fernando Jota Spohr, Gleidson Fernandes Mesquita, Jose Ayres Brum 
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Bencardino, José Jorge Blanco da Fonseca Junior, Rodoplex Engenharia Ltda. e Thais Claro Florêncio de 

Assis e negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, 

em complemento ao Ofício 19221/2020-Seproc, de 30/4/2020, com a informação de que o inteiro teor desta 
deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; 

9.3. dar ciência à Secretaria-Geral da Marinha de que as disposições contidas no item 1.4.8 da SGM-
102 colidem com a orientação contida na Súmula-TCU 248. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0607-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 608/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 029.628/2020-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Desestatização 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

5.1. Revisor: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor).  

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de 
arrendamento portuário, do Terminal MUC01, localizado no Porto de Fortaleza/CE, 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
9.1. determinar ao Ministério de Infraestrutura que, previamente à publicação do edital de 

desestatização do terminal MUC01, caso opte por utilizar a Movimentação Mínima Exigida e seu fator 
redutor alpha para incentivar a atratividade do leilão, em detrimento da função de indicador operacional 
atualmente constante dos estudos, que ajuste o Ato Justificatório da Licitação, Nota Técnica 

51/2020/CGMP/DNOP-SNPTA/SNPTA, Nota Técnica 113/2020/CGMP/DNOP-SNPTA/SNPTA e 
demais documentos pertinentes, de forma a tornar transparente para a sociedade e para os licitantes 

tal  pretensão, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/1999; 
9.2. recomendar ao Ministério da Infraestrutura que elabore nota técnica, ou instrumento similar, que 

descreva os objetivos pretendidos ao estabelecer a Movimentação Mínima Exigida (MME) e as 

metodologias de apuração da MME e de seu fator redutor escolhidas para atingir essa política pública, 
acompanhadas das devidas justificativas técnicas a amparar essas medidas, bem como defina os dados de 

entrada do modelo e possíveis limites superiores e/ou inferiores a serem aplicados na MME dos próximos 
leilões de arrendamentos portuário; 

9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0608-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Augusto 

Nardes, Aroldo Cedraz (Revisor), Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira.  
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 609/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 017.064/2020-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00); Alto Impacto 

Entretenimento Ltda. - EPP (03.970.827/0001-16); Cetap Centro Técnico de Assessoria e Planej 

Comunitário (00.148.580/0001-69); Ernane de Aguiar Gomes (015.851.344-49); Hebron Costa Cruz de 
Oliveira (585.153.054-53); Idea Locação de Estruturas e Iluminação - Eireli (15.417.088/0001-19); Idea 

Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda. (12.924.119/0001-30); Instituto Origami 
(08.469.619/0001-51); Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (880.205.924-15); Luiz Otávio Gomes Vieira da 
Silva (864.226.004-10); Marcos Tadeu de Siqueira (945.554.198-04); Rafael Esmeraldo Lucchesi 

Ramacciotti (431.712.655-91); Ricardo Essinger (000.475.704-15); Romero Neves Silveira Souza Filho 
(021.346.124-28); S X Brasil Comunicação Digital Ltda. (04.130.406/0001-40); Sérgio Luís de Carvalho 

Xavier (326.520.704-87). 
4. Entidades: Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco; Serviço Social da Indústria 

- Departamento Nacional. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
5.1. Revisor: Ministro Vital do Rego. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais 

(SecexTrab). 

8. Representação legal: Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (OAB/PE 14.265). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude de 
dano aos cofres do Sesi na aplicação de recursos aportados, a título de patrocínio, ao projeto “Relix - 
Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle” por parte do Departamento Regional do Serviço Social da 

Indústria de Pernambuco no exercício de 2014; 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Revisor, em: 
9.1. promover a desconsideração da personalidade jurídica de Aliança Comunicação e Cultura Ltda. 

com vistas a permitir que os seus representantes legais (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otávio 

Gomes Vieira da Silva) passem a figurar como responsáveis neste processo em solidariedade com a aludida 
empresa, em face do eventual abuso da correspondente personalidade jurídica a partir do desvio de 

finalidade ou da confusão patrimonial, com o subsequente dano causado ao erário; 
9.2. promover a desconsideração da personalidade jurídica de SX Brasil Comunicação Digital Ltda. 

com vistas a permitir que o seu representante legal (Sérgio Luís de Carvalho Xavier) passe a figurar como 

responsável neste processo em solidariedade com a aludida empresa, em face do eventual abuso da 
correspondente personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, com o 

subsequente dano causado ao erário; 
9.3. promover, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, I e II, da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 202, I e 

II, do RITCU, a citação solidária dos responsáveis para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as 

suas alegações de defesa ou recolham o correspondente débito em favor do Departamento Nacional do 
Serviço Social da Indústria, com a atualização monetária a partir das respectivas datas até o efetivo 

recolhimento, abatendo na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em 
vigor, em função das seguintes irregularidades: 

9.3.1. débito em desfavor dos responsáveis (Centro Técnico de Assessoria e Planejamento 

Comunitário - Cetap, Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, como sócia-

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67658546.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 61 | Terça-feira, 06/04/2021 39 

administradora da Aliança e diretora de criação da empresa, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, como 

sócio-administrador da Aliança, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, como presidente do 
Instituto Origami, Romero Neves Silveira Souza Filho, como diretor sociocultural do Instituto Origami, 

Ricardo Essinger, como diretor regional do Sesi-PE, Ernane de Aguiar Gomes, como superintendente do 
Sesi-PE, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, como diretor superintendente do Sesi-DN, e Marcos 
Tadeu de Siqueira, como diretor de Operações do Sesi-DN) sob as seguintes condições: 

  
Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 

  5.909,09  11/8/2014 

96.256,68 20/10/2014 

 

Irregularidade: indevido repasse dos recursos a título de taxa de administração e dos valores sem a 
vinculação aos serviços supostamente prestados no âmbito do projeto entre a Aliança Comunicação e 
Cultura Ltda. e o Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário - Cetap ante a ausência de 

efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal 
entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 

9.3.2. débito em desfavor dos responsáveis (Idea Locação de Estruturas e Iluminação - Eireli, Aliança 
Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, 
Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, 

Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as 
seguintes condições: 

  
Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 

3.475,94 25/8/2014 

9.683,96 2/9/2014 

11.157,76 1º/10/2014 

9.433,69 17/11/2014 

 
Irregularidade: indevido repasse dos valores a título de taxa de administração, com a intermediação 

da Idea Locação de Estruturas e Iluminação - Eireli, ante a ausência de efetiva comprovação dos 

subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais 
aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 

9.3.3. débito em desfavor dos responsáveis (Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação 
Ltda., Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira 
da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo 

Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) 
sob as seguintes condições: 

  
Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 

9.922,41 15/10/2014 

 
Irregularidade: indevido repasse de recursos federais a título de taxa de administração (6,95%) entre 

o Instituto Origami e a Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação Ltda. ante a ausência de efetiva 
comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os 
valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 

9.3.4. débito em desfavor dos responsáveis (Alto Impacto Entretenimento Ltda., Aliança 
Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, 

Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, 
Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as 
seguintes condições: 

  
Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 

49.750,00 16/1/2015 
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Irregularidade: valor recebido e não aplicado no projeto pela Alto Impacto Entretenimento Ltda. ante 

a ausência de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário 
nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa 

9.3.5. débito em desfavor dos responsáveis (SX Brasil Comunicação Digital Ltda., Sérgio Luís de 
Carvalho Xavier, como sócio da SX Brasil, quando ainda ocupava o cargo de secretário de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade de Pernambuco, Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da 

Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Romero 
Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo Lucchesi 

Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as seguintes condições: 
  

Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 

147.000,00 17/10/2014 

210.000,00 15/12/2014 

 

Irregularidade: indevido repasse de recursos a Sérgio Luís de Carvalho Xavier, como então secretário 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, por intermédio de pagamentos fictícios realizados 

pela Aliança Comunicação e Cultura Ltda. em favor da SX Brasil Comunicação Digital Ltda., ante a 
ausência, ainda, de efetiva comprovação dos subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do 
necessário nexo causal entre os valores federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa;  

9.3.6. débito em desfavor dos responsáveis (Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes 
Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, 

Romero Neves Silveira Souza Filho, Ricardo Essinger, Ernane de Aguiar Gomes, Rafael Esmeraldo 
Lucchesi Ramacciotti e Marcos Tadeu de Siqueira) sob as seguintes condições: 
  

Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 

1.966.255,80 17/12/2014 

 

Irregularidade: inadequada celebração do contrato de patrocínio entre o Sesi-PE e o Instituto Origami 
a partir do custeio pelo Sesi-DN ante o subjacente sobrepreço, além da sub-rogação integral do objeto à 

Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e diante da ausência, ainda, de efetiva comprovação dos 
subsequentes dispêndios diante, por exemplo, da falta do necessário nexo causal entre os valores federais 
aportados e os supostos dispêndios incorridos no programa; 

9.4. informar a todos os responsáveis que, diante da eventual condenação posterior pelo Tribunal, os 
correspondentes valores de débito serão acrescidos dos juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do 

RITCU; 
9.5. esclarecer aos responsáveis, entre outros, os seguintes aspectos: 
9.5.1. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo diante do reconhecimento da 

boa-fé em prol dos responsáveis e da ausência de outra irregularidade nas contas, em obediência ao art. 12, 
§ 2º, da Lei n.º 8.443, de 1992, e ao art. 12, VI, da Resolução TCU n.º 170, de 2004; 

9.5.2. a falta de atendimento à citação resultará na revelia do respectivo responsável, para todos os 
efeitos, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 
12, VII, da Resolução TCU n.º 170, de 2004; 

9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, a todos os responsáveis 
para facilitar a correspondente manifestação neste processo; 

9.7. promover o prosseguimento do presente feito, por meio da unidade técnica, com vistas ao 
saneamento deste processo pela adoção, entre outras medidas, das seguintes providências: 

9.7.1. realização da citação determinada pelo item 9.3 deste Acórdão; e 

9.7.2. realização da superveniente análise sobre o presente feito, com a emissão do subjacente parecer 
conclusivo, e subsequente envio do processo ao MPTCU para colher a manifestação escrita do Parquet 

especial. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0609-09/21-P. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Revisor) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes (Presidente). 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho 

(Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 610/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 014.319/2016-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto VII - Representação 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessada: Procuradoria Regional do Trabalho 21ª Região. 
3.2. Responsáveis: David Paulino do Nascimento (CPF 130.***.***-68), Elves Jone Santos Sampaio 

(CPF 798.***.***-72), Josemar de Vasconcelos Virgínio (CPF 358.***.***-49), Ney Faria Argolo (CPF 
103.***.***-53) e Rodrigo Santos Silva Bastos (CPF 786.***.***-34). 

4. Órgãos/Entidades: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: 
8.1. Ozéas da Silva Melo, OAB/RJ 113.647, representando a Cooperativa dos Trabalhadores 

Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro Ltda. (procuração à peça 5); 
8.2. Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros, representando a Petrobras (procurações e 

substabelecimentos às peças 10, 21 a 23, 27); e 
8.3. Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015), Mariana Macedo Pessanha Fernandes 

(OAB/RJ 158.482) e outros, representando Ney Faria Argolo (procurações às peças 37 e 39), Rodrigo 

Santos Silva Bastos (procuração à peça 87), Josemar de Vasconcelos Virgínio (procuração à peça 88), 
David Paulino do Nascimento (procuração à peça 89) e Elves Jone Santos Sampaio (procuração à peça 90).  

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada em atendimento ao item 9.3.1 

do Acórdão 1.063/2016-TCU-Plenário com o objetivo de apurar a responsabilização dos agentes da 

Petróleo Brasileiro S.A. envolvidos na contratação da Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos do 
Estado do Rio de Janeiro (Cootramerj), o que acabou por caracterizar mera intermediação de mão de obra, 

resultando em prejuízos à aludida empresa estatal, que veio a ser condenada, no bojo da Ação Civil Pública 
143600-68.2011.5.21.0007, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 
500.000,00; 

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

9.1. rejeitar as razões de justificativa trazidas aos autos pelos Srs. Ney Faria Argolo e David Paulino 
do Nascimento, bem como parte daquelas apresentadas pelos Srs. Elves Jone Santos Sampaio, Josemar de 
Vasconcelos Virgínio e Rodrigo Santos Silva Bastos, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, 

da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 268, inciso II, do Regimento Interno-TCU, nos valores 
individuais abaixo especificados, fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que 

cada responsável comprove perante este Tribunal, em consonância com o art. 214, inciso III, alínea “a”, do 
Regimento Interno-TCU, o recolhimento da respectiva dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencime nto, 

na forma da legislação em vigor: 
  

Responsável Valor da multa 

Ney Faria Argolo R$ 10.000,00 

David Paulino do Nascimento R$ 6.500,00 

Elves Jone Santos Sampaio R$ 6.500,00 
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Responsável Valor da multa 

Josemar de Vasconcelos Virgínio R$ 6.500,00 

Rodrigo Santos Silva Bastos  R$ 6.500,00 

9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 

9.2.1. o pagamento das dívidas referentes ao subitem 9.1 supra em até 36 (trinta e seis) parcelas 
mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido 

para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento 
da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos 
legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo 

devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 
2º, do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.2.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, determinar à estatal Petróleo 

Brasileiro S.A. que, quando da satisfação do pagamento da indenização por dano moral coletivo fixada pela 

Justiça do Trabalho, na esfera da Ação Civil Pública 143600-68.2011.5.21.0007: 
9.3.1. promova, caso ainda não o tenha feito, as devidas apurações internas visando à reposição ao 

erário do prejuízo verificado nesta Representação, instalando, se for o caso, a competente tomada de contas 
especial, nos termos do art. 8º da Lei 8.443/1992; 

9.3.2. no prazo de 60 (sessenta) dias contados do marco temporal estipulado acima no subitem 9.3 

desta deliberação, informe a esta Corte de Contas os encaminhamentos adotados em cumprimento ao 
subitem 9.3.1 precedente; 

9.4. apensar os presentes autos ao processo principal, TC 037.357/2011-5, nos termos dos arts. 250, 
inciso I, e 169, inciso I, do Regimento Interno-TCU, combinados com o art. 36 da Resolução-TCU nº 259, 
de 7/5/2014, sem prejuízo ao monitoramento, pela Selog, das determinações ora expedidas pelo Tribunal; 

9.5. dar ciência dessa decisão, mediante encaminhamento de cópia deste Acórdão, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam, aos responsáveis em epígrafe, à Petrobras e ao Procurador-Chefe 

da Procuradoria Regional do Trabalho 21ª Região. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0610-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 611/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 002.905/2017-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto I:  Pedido de Reexame em Relatório de Monitoramento. 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Recorrente: Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01). 

4. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 

5.2. Revisor: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de 
Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 

8. Representação legal: Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611 OAB/RJ) e Rodrigo 

Guimarães Simas (167.789 OAB/RJ). 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Petróleo Brasile iro 

S/A contra o subitem 9.4.2 do Acórdão 2726/2018-TCU-Plenário. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2 dar a seguinte redação ao subitem 9.4.2 do Acórdão 2.726/2018-TCU-Plenário, relator Ministro 

Aroldo Cedraz: 
“9.4. determinar à Petrobras, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 e art. 250, inciso II, do 

Regimento Interno, sob pena de incorrer na hipótese do art. 58, inciso IV, da mesma lei: 
(...) 
9.4.2. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, encaminhe ao Tribunal rotina de fiscalizações prévias e 

concomitantes nas instalações offshore das operadoras parceiras da Petrobras que tenham por finalidade a 
exploração e produção de óleo e gás, com o objetivo de verificar se as empresas parceiras atendem aos 

padrões de segurança operacional e se possuem condições de detecção e resposta a incidentes ambienta is, 
a fim de evitar danos à imagem e ao patrimônio da estatal; 

(...)” 

9.3 dar ciência da deliberação à recorrente, bem como aos demais interessados. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0611-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Augusto 
Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 612/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 038.129/2019-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto V: Relatório de Levantamento. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
4. Órgãos/Entidades: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima;  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto 
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Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul -rio-grandense; Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de de levantamento cujo objeto é conhecer e avaliar os 

indicadores construídos no âmbito da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), com base em dados relativos às 

instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), a fim 
de a subsidiar o TCU quanto a novo modelo de Indicadores de Gestão dessas Instituições. 

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

9.1. alterar os indicadores constantes do subitem 9.1.1 do Acórdão 2.267/2005-TCU-Plenário para 

refletir as exigências do novo marco legal aplicável à atuação da Rede Federal de Educação Profissiona l, 
Científica e Tecnológica e à dinâmica de atuação dessas entidades, conforme descrição abaixo, sem prejuízo 

de que sejam introduzidos novos indicadores: 
9.1.1. relação de inscritos por vagas; 
9.1.2. ingressantes e matrículas; 

9.1.3. conclusão por ciclo; 
9.1.4. eficiência acadêmica por ciclo; 

9.1.5. retenção por ciclo; 
9.1.6. matrícula/professor; 
9.1.7. titulação docente; 

9.1.8. gasto corrente por matrícula; 
9.1.9. gastos com pessoal; 

9.1.10. gastos com outros custeios; 
9.1.11. gastos com investimentos; e 
9.1.12. informações de matrículas por cor/renda. 

9.2. determinar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
(Setec/MEC), com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), que elabore e 

encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias, podendo contar, a seu critério, com a articulação com os 
institutos federais ou com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissiona l, 
Científica e Tecnológica (Conif), plano de ação que inclua cronograma detalhado, com descrição das etapas 

e definição de responsabilidades, bem como cópia de estudos e/ou atas de reunião que justifiquem as 
decisões e limitações, para implantação dos seguintes itens: 

9.2.1. sistema ou solução de tecnologia de informação que atenda aos objetivos descritos na meta 19 
do Termo de Acordo de Metas e Compromissos de 2010 (adesão ao sistema SIGA-EPCT ou compromisso 
com a transferência para sua base de dados, via digital, das informações mínimas solicitadas pelo 

MEC/Setec), em especial no que diz respeito a automatização da relação entre os diversos sistemas 
necessários ao controle e gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

9.2.2. indicadores das atividades de pesquisa e extensão e de empregabilidade de egressos das 
instituições que compõem a Rede Federal de Educação profissional, Científica e Tecnológica. 

9.2.3. encaminhar ao Ministério da Educação (MEC), ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), bem como à Comissão Externa do Ministério da Educação da Câmara 
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dos Deputados cópia do relatório, voto e acórdão proferido, tendo em vista o relato sobre a ausência de um 

sistema nacional de avaliação da educação profissional e de um censo da educação profissional, de modo a 
permitir que o MEC avalie a conveniência e oportunidade de criar agenda de discussões sobre o tema com 

os principais atores do setor, a exemplo de entidades do Sistema S; e 
9.2.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0612-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Augusto 

Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 613/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 010.656/2018-9. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Relatório de Acompanhamento. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado junto ao Comitê de 

Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde (CGRC-Funasa), realizada no período de 

24/4/2019 a 16/12/2019, com o objetivo de acompanhar e avaliar sua atuação no cumprimento de seu 
mister, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, em: 
9.1. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ao Ministério da Saúde e 

ao Comitê Interministerial de Governança (CIG), por meio da Secretaria-Executiva da Casa Civil da 

Presidência da República, com fundamento no art. 2º, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020; 
9.2. arquivar o presente processo, após as comunicações devidas, em face de ter cumprido os objetivos 

delineados no item 9.3 do Acórdão-TCU-Plenário 705/2019. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0613-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes 
(Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 614/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 007.184/2021-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  VII - Representação 

3. Representante: AJ Refeições Eireli (CNPJ 10.539/0001-95) 
4. Órgão/Entidade: Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (Brigada Lobo D’Almada - 

Roraima) 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: Zaila Omena Bonates de Almeida (não advogado), representando AJ 
Refeições Eireli (CNPJ 10.539/0001-95) 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pela empresa AJ 

Refeições Ltda. sobre supostas irregularidades na condução de licitação eletrônica para o registro de preços 

de serviços de confecção de alimentação para refugiados oriundos da Venezuela e pessoal empregado no 
apoio à atividade de recepção, bem como nas atividades demandadas pelas operações da 1ª Brigada de 

Infantaria de Selva/RR, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de 
cocção, fornecimento e distribuição das refeições, com valor homologado em R$ 158.818.680,00. 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. não conhecer da Representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste 
Tribunal e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

9.2. dar ciência do presente Acórdão para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, ao Ministério da Defesa 

e à empresa representante, informando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora 
encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 

9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.  
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0614-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 615/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo: TC-009.292/2012-8 
2. Grupo II, Classe de Assunto V - Auditoria 

3. Interessado: Consórcio Loctec/Construmil (CNPJ 10.941.048/0001-58) 
4. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria (Fiscobras 2012) no Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit), relativa às obras de duplicação e adequação de capacidade e 
segurança de trecho de 25 km da Rodovia BR-153/GO, em que foram aplicados valores federais no 

montante de R$ 124.386.900,45, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1 determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 e do art. 252 do Regimento Interno do TCU, 

a conversão do presente processo de auditoria em tomada de contas especial; 

9.2 autorizar, com base no art. 12, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, II, do Regimento Interno do 
TCU, a citação do Consórcio Loctec/Construmil, quanto ao valor pago a maior alusivo ao Contrato 

0280/2009-00, no montante de R$ 405.757,83 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais 
e oitenta e três centavos), valor de maio de 2008, conforme cálculo referenciado nas Tabelas 12 a 14 da 
instrução de peça 38 da SeinfraRodoviaAviação, transcrita no relatório que acompanha esta deliberação; 
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9.3 encaminhar o presente acórdão ao Consórcio Loctec/Construmil e ao Dnit, informando que a 

presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a 
consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá 

fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0615-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 616/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC-026.468/2011-5 
2. Grupo II, Classe de Assunto I - Pedido de Reexame (Auditoria) 

3. Recorrentes: Mário Augusto Lopes Moysés (CPF 953.055.648-91), Marta Feitosa Lima Rodrigues 
(CPF 232.407.093-68), Carlos Paulo de Sousa (CPF 054.498.208-87), Francisca Regina Magalhães 

Cavalcante (CPF 142.838.833-87), Márcio Ferreira do Nascimento (CPF 075.580.448-12), Jurema 
Camargo Monteiro (CPF 174.060.558-62) e Freda Azevedo Dias (CPF 782.175.556-72) 

4. Unidades: Ministério do Turismo, Associação Brasileira de Agências de Viagens-Ceará e 

Fundação XXVII de Setembro 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman 
6. Representante do Ministério Público: não autou 
7. Unidade Técnica: Serur 

8. Representação legal: 
8.1. Flavio Schegerin Ribeiro (21.451/OAB-DF), representando Jurema Camargo Monteiro e Márcio 

Ferreira do Nascimento; 
8.2. Otavio Reisen Casotti (43.344/OAB-DF) e outros, representando Carlos Paulo de Sousa; 
8.3. Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Sérgio Flores de 

Albuquerque; 
8.4. Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e outros, representando José Colombo de Almeida 

Cialdini Neto; 
8.5. Daniela Soares da Cruz (337.401/OAB-SP) e outros, representando Mário Augusto Lopes 

Moysés; 

8.6. Francisca Regina Magalhaes Cavalcante e outros, representando Luciano Paixão Costa. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria, em que se apreciam Pedidos de Reexame 
interpostos por ex-gestores do Ministério do Turismo contra o Acórdão 2.991/2018-TCU-Plenário, mantido 
Acórdão 867/2020-TCU-Plenário (embargos de declaração), por meio do qual este Tribunal rejeitou as 

razões de justificativa dos ora recorrentes e aplicou-lhes multas, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 
286 do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1 conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Carlos Paulo de Sousa, Francisca Regina 

Magalhães Cavalcante e Freda Azevedo Dias para, no mérito, negar-lhes provimento; 
9.2 conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Mário Augusto Lopes Moysés, Marta Feitosa 

Lima Rodrigues, Márcio Ferreira do Nascimento e Jurema Camargo Monteiro, para, no mérito, dar-lhes 
provimento parcial para reduzir o valor das multas aplicadas, modificando o item 9.1 do Acórdão 
2.991/2018-TCU-Plenário, que passa a apresentar a seguinte redação: 
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“9.1. aplicar aos responsáveis abaixo indicados, com fundamento nos arts. 1º, inciso IX, e 58, inciso  

II, da Lei 8.443/1992, as respectivas multas individuais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das 
notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do 

RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a 
data do presente acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da 
legislação em vigor: 

  
Responsável Valor da multa (R$) 

Mário Augusto Lopes Moysés  45.000,00 

Frederico Silva Costa 20.000,00 

Francisca Regina Magalhães  20.000,00 

Márcio Ferreira do Nascimento 5.000,00 

Freda Azevedo Dias 8.000,00 

Carlos Paulo de Souza 8.000,00 

Jurema Camargo Monteiro 4.000,00 

Luciano Paixão 8.000,00 

Marta Feitosa Lima Rodrigues 4.000,00 

 

9.3 dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0616-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 617/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 026.678/2020-9. 
1.1. Apenso: 039.549/2019-4 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Denúncia 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia a respeito de possíveis 
irregularidades na execução de empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de 

Barra do Garças - MT. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente 
Denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. acatar as razões de justificativas apresentadas pela Caixa Econômica Federal; 
9.3.  enviar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao denunciante, ao Ministé r io 

Público Federal no Estado do Mato Grosso, às as compromissárias Águas de Barra do Garças e Resecom 

Construtora Ltda e ao Município de Barra do Garças/MT, informando que a presente deliberação, 
acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço 
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www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as 

correspondentes cópias, de forma impressa; 
9.4. levantar a chancela de sigilo aposta aos autos; 

9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do 
TCU. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0617-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 618/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 031.113/2019-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Monitoramento 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  
8. Representação legal: 

8.1. Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica 
Federal. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do 
Acórdão 1.232/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do  TC 

035.244/2017-8 (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, diante das 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar integralmente cumpridas as determinações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 
1.232/2019-TCU-Plenário; 

9.2. dispensar do presente monitoramento o item 9.2.3 do Acórdão 1.232/2019-TCU-Plenário, por 

força do art. 17, §3º, a da Resolução 315/2020 TCU; 
9.3. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, destacando que o Relatório e o Voto que 

o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 
9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do 

Tribunal. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0618-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 619/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 015.000/2019-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria. 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de 

Pensão (SecexFinanças). 
8. Representação legal: 
8.1. Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos 

Economiários Federais - Funcef. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos este relatório de auditoria integrada, aliando aspectos operacionais e 
de conformidade, que teve por objetivo avaliar os controles internos das Entidades Fechadas de Previdênc ia 
Complementar (EFPC ou fundos de pensão), notadamente o processo de seleção, aprovação e 

acompanhamento dos investimentos em operações estruturadas, especificamente Fundos de Investimento 
em Participações (FIP), empreendido pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e pela Fundação 

Petrobrás de Seguridade Social (Petros), 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. recomendar à Petros, nos termos do disposto no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que ajuste 
seu Ciclo de Mapeamento de Riscos Operacionais e de Controles Internos (ou instrumento congênere) para 

que seja realizado com periodicidade anual, bem como sejam estabelecidos prazos para os planos de ação, 
implementando controles que efetivamente tratem os riscos que não estejam em níveis aceitáveis, conforme 
as melhores práticas exaradas no “Referencial Básico de Gestão de Riscos” do TCU, no “Roteiro de 

Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos” do TCU, na IN MP/CGU 1/2016, no “Guia Previc - 
Melhores Práticas em Fundos de Pensão” e no “Guia Previc - Melhores Práticas de Governança para 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar”; 
9.2. recomendar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, nos termos do 

disposto no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote medidas para o desenvolvimento interno de 

ferramenta capaz de realizar a cobrança automática dos demonstrativos contábeis, atuariais e de 
investimentos, de modo a possibilitar o exercício pleno de suas competências, em linha com o disposto na 

cadeia de valor da instituição e no Decreto 8.992/2017; 
9.3. dar ciência à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Funcef, responsáveis pela 

implementação do sistema de gestão de riscos, nos termos do disposto no art. 9º da Resolução-TCU 

315/2020, de que as impropriedades identificadas já foram objeto de Representação específica 
(TC 031.061/2019-2), e que a não adoção de medidas efetivas para saneá-las afronta o disposto na 

Resolução CMN 4.661/2018 e na Resolução CGPC 13/2004 e pode comprometer a missão institucional do 
fundo; 

9.4. dar ciência à Previc, nos termos do disposto no art. 9º da Resolução-TCU 315/2020, de que a 

manutenção da prática de não aplicação das penalidades às EFPC em caso de intempestividade ou de 
ausência de envio de informações pode distorcer o seu processo de planejamento de fiscalização, o que 

afronta o pleno exercício de suas competências, nos termos do Decreto 8.992/2017, bem como do art. 82 
do Decreto 4.942/2003; 

9.5. dar ciência ao Ministério da Economia, nos termos do disposto no art. 9º da Resolução-TCU 

315/2020, que: 
9.5.1. segundo a Previc, o corte orçamentário promovido pelo Governo Federal impossibilitou a 

continuidade dos sistemas de TI responsáveis pela recepção de arquivos atuariais, contábeis e de 
investimento enviados pelas EFPC, o que prejudicou o exercício de suas competências, previstas no Decreto 
8.992/2017; 
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9.5.2. a manutenção da prática de não aplicação das penalidades às EFPC em caso de 

intempestividade ou de ausência de envio de informações pode distorcer o processo de planejamento de 
fiscalização da Previc, o que afronta o pleno exercício de suas competências, nos termos do Decreto 

8.992/2017, bem como do art. 82 do Decreto 4.942/03; 
9.6. considerar sigilosas as peças 21, 22 e 23, nos termos do art. 6º da Resolução-TCU 294/2018, ante 

a possibilidade de conterem informações estratégicas que, se tornadas públicas, são capazes de revelar as 

práticas internas atualmente adotadas pelas entidades e comprometer sua atuação no mercado financeiro; 
9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Previc, para que a autarquia avalie a conveniência e a 

oportunidade de incluir os aspectos aqui mencionados em futuras ações de fiscalização; 
9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e à Petrobras, para que, no 

exercício do dever de supervisão, na condição de entidade patrocinadora, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei 

Complementar 109/2001, tome conhecimento dos fatos; 
9.9. arquivar o presente processo. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0619-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 620/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 024.247/2020-0. 
1.1. Apenso: 033.752/2020-6 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Denúncia) 

3. Recorrente: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91). 
4. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças).  
8. Representação legal: Caroline Seopel Cecatto (OAB/RS 64.878) e outros, representando o Banco 

do Brasil S.A. (peça 62) 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. 

contra o Acórdão 3.119/2020-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal conheceu e considerou 
parcialmente procedente denúncia acerca de possíveis falhas de natureza operacional em práticas judicia is 

ocorridas no Comitê de Administração da Assessoria Jurídica Regional do Banco do Brasil em São 
Paulo/SP. 

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

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes 

embargos de declaração. 
9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0620-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 621/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 028.502/2006-5. 
1.1. Apensos: 017.789/2015-0; 005.961/2011-4; 030.703/2008-7; 019.907/2009-9; 029.916/2008-3; 

003.076/2009-6; 013.514/2008-6. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Representação). 
3. Recorrentes: Fernando José Carvalho Nunes (903.090.494-15); Marco Antônio de Araújo Fireman 

(410.988.204-44). 
4. Órgão: Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 
Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 

8. Representação legal: 

8.1. Jamile Duarte Coelho Vieira (5.868/OAB-AL) e outros, representando Marco Antônio de Araújo 
Fireman e Fernando José Carvalho Nunes. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por 

Fernando José Carvalho Nunes e Marco Antônio de Araújo Fireman contra o Acórdão 2.874/2019-TCU-

Plenário, por meio do qual o Tribunal julgou representação a respeito de irregularidades nas obras de 
construção do Canal do Sertão Alagoano e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes multas individua is 

com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame interposto por Fernando José Carvalho 
Nunes, mantendo-se inalterado o Acórdão 2.874/2019-TCU-Plenário em relação ao recorrente; 

9.2. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto por Marco Antônio de Araújo 
Fireman para excluir a multa a ele aplicada por meio do subitem 9.4 do o Acórdão 2.874/2019-TCU-
Plenário; 

9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0621-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 622/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 031.061/2019-2. 

1.1. Apenso: 025.595/2020-2 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundação dos Economiários Federais - Funcef (00.436.923/0001-90). 
4. Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças).  
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8. Representação legal: 

8.1. Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos 
Economiários Federais - Funcef. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a 

respeito de risco iminente nos investimentos realizados pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) 

relacionados à possibilidade de novos aportes em Fundos de Investimento em Participação (FIP) - similares 
aos que geraram perdas bilionárias identificadas como irregulares pela Operação Greenfield - a serem 

realizados em condições análogas às que levaram aos mencionados prejuízos, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 
arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 103, § 1º, da 

Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 
9.2. recomendar à Funcef, nos termos do disposto no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que: 
9.2.1. ajuste seu Ciclo de Mapeamento de Riscos Operacionais e de Controles Internos para que seja 

realizado com periodicidade anual, bem como sejam estabelecidos prazos para os planos de ação, 
implementando controles que efetivamente tratem os riscos que não estejam em níveis aceitáveis, conforme 

as melhores práticas exaradas no “Referencial Básico de Gestão de Riscos” do TCU, no “Roteiro de 
Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos” do TCU, na IN MP/CGU 1/2016, no “Guia Previc - 
Melhores Práticas em Fundos de Pensão” e no “Guia Previc - Melhores Práticas de Governança para 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar”; 
9.2.2. realize os devidos ajustes no seu processo de seleção de novos investimentos em private equity, 

de modo a considerar a atratividade setorial, o risco de concentração por safra, os aportes em gestores que 
possuam prazo de captação inferior a três meses em sua avaliação, conforme as melhores práticas exaradas 
na Resolução CMN 4.661/2018 e na Instrução Previc 1/2019; 

9.2.3. aprimore o processo interno de seleção de gestores terceirizados de modo a não o concentrar 
em um único período do ano, fato potencialmente prejudicial à seleção das melhores oportunidades de 

investimentos; 
9.3. dar ciência à Funcef, nos termos do disposto no inciso II do art. 9º da Resolução-TCU 315/2020, 

de que: 

9.3.1. a não implementação do Projeto de Desenvolvimento Organizacional em sua completude (ou 
intempestivamente) pode representar afronta aos arts. 12 a 15 da Resolução CGPC 13/2004, bem como ao 

disposto no art. 10 da Resolução CMN 4.661/2018; 
9.3.2. a possível não atualização tempestiva dos normativos internos estaria em descompasso com o 

disposto no MEG 001, e com os arts. 14 e 15 da Resolução CGPC 13/2004, gerando riscos operacionais 

para a Fundação; 
9.4. nos termos do art. 8º da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, que as 

deliberações ora proferidas serão oportunamente objeto de acompanhamento pela SecexFinanças; 
9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0622-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 623/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 033.628/2020-3. 
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2. Grupo I - Classe de Assunto:  VII - Representação 

3. Interessados: 
3.1. Interessados: Implementos Gualter e Equipamentos Agrícolas Zona da Mata Ltda. 

(34.625.995/0001-06); Triama BD Pecas e Serviços Automotivos Ltda. (11.078.678/0001-03). 
4. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: 
8.1. Carlos Magno Vaz Gontijo (38.676/OAB-MG) e outros, representando Implementos Gualter e 

Equipamentos Agricolas Zona da Mata Ltda. 

8.2. Bianca Belotti (48.870/OAB-PR) e outros, representando CNH Industrial Brasil Ltda. 
9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços 4/2020, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba, tendo como objeto a aquisição de tratores; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 87, § 2º, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do 
Regimento Interno deste Tribunal, conhecer e considerar procedente a representação; 

9.2. revogar a medida cautelar adotada; 

9.3. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Implementos 
Gualter e Equipamentos Agrícolas Zona da Mata Ltda. (34.625.995/0001-06), pelo prazo de 6 (seis) meses, 

para participar de licitações na administração pública federal, bem como nos certames promovidos nas 
esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de 
convênios ou instrumentos congêneres; 

9.4. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias 
relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis); 
9.5. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar à Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que, caso ainda haja interesse em prosseguir com a 

contratação dos itens 1 a 6 do Pregão 4/2020, retorne esses itens à fase de julgamento de propostas, 
inabilitando a empresa Implementos Gualter e Equipamentos Agrícolas Zona da Mata Ltda. 

(34.625.995/0001-06), e informe este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar das medidas adotadas, 
os encaminhamentos realizados; 

9.6. encaminhar cópia integral destes autos, inclusive deste acórdão, à Receita Federal do Brasil, para 

as ações que entender cabíveis; 
9.7. dar ciência deste acórdão à Codevasf e à representante. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0623-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 624/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 037.076/2020-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 
3. Interessados: Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da 

Economia; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. 
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4. Unidade Jurisdicionada: Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta representação, formulada pela Secretaria de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação (Sefti) deste Tribunal, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis 

irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico (PE) 917/2020, conduzido pela Regional São Paulo do 
Serviço Federal de Processamento de Dados, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 

87, § 2º, da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e 
considerá-la procedente; 

9.2. com fundamento no art. 4º, I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, II, do Regimento 

Interno do TCU, determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados que, no prazo de cinco dias, 
anule os atos administrativos do Pregão Eletrônico 917/2020, uma vez que os autos da contratação não 

foram submetidos previamente ao Conselho Nacional de Desestatização e ao Ministro de Estado da 
Economia, em afronta às disposições dos arts. 47 e 59 do Decreto 2.594/1998, encaminhando a este 
Tribunal, no prazo máximo de dez dias, as providências tomadas, acompanhadas das evidências, para 

comprovação do efetivo cumprimento desta determinação; 
9.3. com fundamento no art. 9º, I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Serviço Federal de 

Processamento de Dados, de que a não submissão prévia do processo de licitação que deu origem ao Pregão 
Eletrônico 917/2020 ao Conselho Nacional de Desestatização e ao Ministro de Estado da Economia afronta 
o disposto nos arts. 47 e 59 do Decreto 2.594/1998; 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação (inteiro teor) e das peças 60, 63, 86 e 89 ao Serviço Federal 
de Processamento de Dados, à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (na condição 

de Secretaria-Executiva do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos), à Secretaria Especial de 
Desestatização, Desinvestimento e Mercados e à Controladoria-Geral da União a fim de subsidiar análise 
de eventual futura contratação. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0624-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 625/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 006.772/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Administrativo. 

3. Interessada: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 
4. Órgão: Tribunal de Contas da União (TCU). 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam da fixação dos coeficientes de participação 

individuais no FPE, relativos ao exercício de 2022; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67658546.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 61 | Terça-feira, 06/04/2021 56 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. aprovar o projeto de decisão normativa que fixa os coeficientes individuais de participação no 

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), previsto na alínea “a” do inciso I do art. 
159 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a legislação pertinente, para vigorar no exercício de 
2022, acompanhado dos seguintes anexos: 

Anexo I - FPE - Coeficientes de participação dos Estados e do Distrito Federal; 
Anexo II - FPE - Memória de cálculo dos coeficientes; 

Anexo III - FPE - Nota explicativa; 
9.2. encaminhar cópia deste acórdão e da decisão normativa ora aprovada aos presidentes do Senado 

Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Economia, ao presidente do Banco do Brasil 

S/A e à presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 
9.3. determinar a publicação no Diário Oficial da União da decisão normativa ora aprovada, a fim de 

dar amplo conhecimento à sociedade; 
9.4. orientar à Segecex para que alerte as Secretarias do Tribunal nos estados sobre a necessidade de 

encaminhar imediatamente à Secretaria de Macroavaliação Governamental eventuais contestações 

apresentadas, com base no art. 292 do Regimento Interno do Tribunal, para retificação dos coeficientes 
individuais de participação publicados, relativos ao FPE do exercício de 2022, independentemente da data 

de recebimento; 
9.5. arquivar o processo. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0625-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 626/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 009.147/2017-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/A (17.262.213/0001-94); Andrade Gutierrez S/A 

(17.262.197/0001-30); Antonio Pedro Campello de Souza Dias (263.182.617-53); Consorcio Techint - 
Andrade Gutierrez (TE-AG) (11.663.724/0001-31); Elton Negrão de Azevedo Junior (384.710.866-20); 
Guilherme Pires de Mello (380.697.416-00); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72); Otávio 

Marques de Azevedo (129.364.566-49); Paulo Roberto Costa (302.612.879-15); Paulo Roberto Dalmazzo 
(246.255.568-48); Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15); Renato de Souza Duque (510.515.167-49); 

Ricardo Ourique Marques (788.622.057-91); Rogério Nora de Sá (189.039.917-53); Techint Engenharia e 
Construção S/A (61.575.775/0001-80). 

4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 
(SeinfraOperações). 

8. Representação legal: Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115.408) e outros, representando 

Petróleo Brasileiro S.A, e Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros, representando 
Andrade Gutierrez Engenharia S/A. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial constituída em 

atendimento ao Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito do 

Contrato 0800.0057282.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Techint -
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Andrade Gutierrez (TE-AG), para a construção e montagem da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) 

do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, 

incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze ) 

dias, apresentem alegações de defesa quanto ao superfaturamento decorrente das fraudes na licitação da 
Unidade de Coqueamento Retardo do Comperj (UCR-Comperj) e da consequente diferença de desconto 

médio que seria obtido caso não houvesse a atuação do cartel no certame, conforme estudo econométrico 
resultante do Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário, e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de 
R$ 239.812.628,94 (data-base: 20/8/2009), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, 

calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia 
eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 

9.1.1. Sr. Paulo Roberto Costa (CPF 302.612.879-15), na condição de Diretor de Abastecimento da 
Petrobras, por: 

9.1.1.1 aprovar a contratação direta das obras da UCR-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 

4.799, de 11/03/2010; e 
9.1.1.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa 

contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, 
permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de 
informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de 

formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando 
o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, 

inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49), na condição de Diretor de Serviços da 

Petrobras, por: 

9.1.2.1 aprovar a contratação direta das obras da UCR-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 
4.799, de 11/03/2010; e 

9.1.2.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa 
contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, 
permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de 

informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de 
formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando 

o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, 
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF 987.145.708-15), na condição de Gerente Executivo de 

Engenharia da Petrobras, por: 
9.1.3.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 148/2010, datado de 5/3/2010, que propôs a 

contratação direta do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) para execução das obras da UCR-
Comperj com preços excessivos; e 

9.1.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa 

contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, 
permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de 

informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de 
formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando 
o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, 

inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.4. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), na condição de Presidente da 

Petrobras, por: 
9.1.4.1. aprovar a contratação direta das obras da UCR-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 

4.799, de 11/03/2010; 
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9.1.4.2. inobservar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da 

Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros 
administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; 

9.1.4.3. falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976 e supervisionar e 
controlar de forma deficiente os atos praticados por seus subordinados; 

9.1.4.4. por obstruir os trabalhos de fiscalização do TCU e falhar no seu dever de investigar, uma vez 

que não adotou as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de 
irregularidades apontados pela auditoria do TCU no empreendimento; - sendo que do conjunto de condutas 

resultou a ocorrência de formalização do Contrato UCR-Comperj com sobrepreço e consequente 
superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da 
Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

9.1.5. Consórcio Techint - Andrade Gutierrez (CNPJ 11.663.724/0001-31), na condição de signatár io 
do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que 

resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e 
com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e 
item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.6. Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), na condição de integrante 
do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-

Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultou no superfaturamento detectado 
no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da 
Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.7. Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), na condição de integrante do 
Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-

Comperj), por agir diretamente, com abuso da personalidade jurídica, por intermédio dos seus presidentes, 
diretores e/ou empresas, de forma a contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou 
no superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição 

Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, 
pelos atos ilícitos praticados por sua controlada a partir de 29/1/2014, conforme art. 4º, §2º, c/c o art. 5º, 

incisos I e IV, alínea “a”, da Lei 12.846/2013; 
9.1.8. TEI&C S/A, empresa estrangeira com sede no Uruguai, holding do Grupo Techint, na condição 

de controladora da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), 

constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 
(UCR-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao 

cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculp ida 
no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares 
praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos 10 

anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, por deixar de agir para impedir 
a sua prática, contribuindo assim para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao no 

art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada, conforme art. 4º, §2º, c/c o art. 5º, incisos 
I e IV, alínea “a”, da Lei 12.846/2013; 

9.1.9. San Faustin S/A, empresa estrangeira com sede em Luxemburgo, holding do Grupo Techint, 
na condição de controladora indireta da empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 

61.575.775/0001-80), constituinte do Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do 
Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de suas 
controladas, orientando-as ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, 

responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; pela conivência ou negligênc ia 
na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante 

formação de cartel por ao menos 10 anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo 
conhecimento, por deixar de agir para impedir a sua prática, contribuindo assim para o superfaturamento 
detectado no referido ajuste, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, 

inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos 
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praticados por suas controladas, conforme art. 4º, §2º, c/c o art. 5º, incisos I e IV, alínea “a”, da Lei 

12.846/2013; 
9.1.10. Andrade Gutierrez S/A (CNPJ 17.262.197/0001-30), na condição de controladora da empresa 

Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), constituinte do Consórcio Techint-
Andrade Gutierrez (TE-AG) signatário do Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por agir com 
abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a 

contribuir para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no 
referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da 

Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.11. Sr. Elton Negrão de Azevedo Júnior (CPF 384.710.866-20), na condição de Diretor da 

Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94) e signatário do Contrato 

0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou 
pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato 

e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), 
de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da 
Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da 

Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.12. Sr. Paulo Roberto Dalmazzo (CPF 246.255.568-48), na condição de Diretor da Construtora 

Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de 
cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e 
obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 

(UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando 
o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, 

inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.13. Sr. Antônio Pedro Campello de Souza Dias (CPF 263.182.617-53), na condição de Diretor da 

Construtora Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante 

formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da 
Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 

0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade 
Gutierrez, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos no art. 37 da 
Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.14. Sr. Rogério Nora de Sá (CPF 189.039.917-53), na condição de Presidente da Construtora 
Andrade Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de 

cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e 
obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 
(UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando 

o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, 
inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.15. Sr. Otávio Marques de Azevedo (CPF 129.364.566-49), na condição de Presidente da Holding 
do Grupo Andrade Gutierrez (CNPJ 17.262.197/0001-30), controladora da empresa Construtora Andrade 
Gutierrez S.A (CNPJ 17.262.213/0001-94), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou 

pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato 
e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), 

de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez, contrariando o Princípio da 
Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da 
Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 

9.1.16. Sr. Ricardo Ourique Marques (CPF 788.622.057-91), na condição de diretor da empresa 
Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), por participar de atos ilícitos, mediante 

formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da 
Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 
0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade 
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empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art.37 da 

Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
9.1.17. Sr. Guilherme Pires de Mello (CPF 380.697.416-00), na condição de diretor da empresa 

Techint Engenharia e Construção S.A. (CNPJ 61.575.775/0001-80), por participar de atos ilícitos, mediante 
formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da 
Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 

0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade 
empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da 

Constituição Federal, arts. 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 
Valor Original do Débito: 
R$ 239.812.628,94 (data-base 20/8/2009) 

9.2. promover a citação das empresas TEI&C S/A e San Faustin S/A, holdings do Grupo Techint, 
com sede no Uruguai e em Luxemburgo, respectivamente, conforme itens “9.1.8” e”9.1.9” precedentes, 

nos mesmos moldes adotados por esta Corte de Contas no âmbito do Acórdão 2.937/2016-TCU-Plenário 
(subitens 9.1 a 9.3.2); 

9.3. autorizar a realização de fiscalização de conformidade na Petrobras, com fundamento no art. 249, 

inciso I, do RI/TCU, com vistas a examinar a legalidade e economicidade dos termos aditivos do Contrato 
0800.0057282.10.2, firmados entre a Petrobras e o Consórcio Techint-Andrade Gutierrez para a execução 

das obras da UCR-Comperj, em virtude dos indícios de acréscimos indevidos de prazo e custos durante a 
execução contratual, envolvendo indícios de pagamento de propina a agente públicos e privados, incluindo 
a possibilidade de se analisar os preços contratados com base nas notas fiscais que porventura o TCU tenha 

acesso por meio de diligências autorizadas pelo Ministro-Relator; e 
9.4. dar ciência desta decisão aos responsáveis e a Petróleo Brasileira S/A. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0626-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 627/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 012.161/2018-7 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria 

3. Interessado/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Congresso Nacional 

3.2. Responsáveis: Carlos Wagner Briglia Rocha (046.621.562-20); Cláudio Belmino Rabelo 
Evangelista (767.313.831-04); Francisco Flamarion Portela (081.646.303-49); Gregório Almeida Junior 
(382.402.702-04); Maria Francisca Freitas Uchoa (228.854.123-72); Mivanildo da Silva Matos Neto 

(028.889.442-19); Venilson Batista da Mata (455.895.262-72); Architech Consultoria e Planejamento Ltda. 
(84.030.964/0001-72) e Renovo Engenharia Ltda. (05.483.072/0001-50) 

4. Unidades: Governo do Estado de Roraima e Ministério das Cidades (extinto) 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) 
8. Representação legal: 

8.1. Cássio Augusto Muniz Borges (OAB/RJ 91.152 e OAB/DF 20.016-A) e Letícia de Oliveira 
Lourenço (OAB/MG 104.144), representando Renovo Engenharia Ltda. 

8.2. Sérgio Antônio Gonçalves Junior (OAB/DF 39.788), representando Architech Consultoria e 

Planejamento Ltda. 
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9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada com objetivo de avaliar a legalidade 
e a legitimidade da utilização dos recursos referentes ao Termo de Compromisso 408.688-42, celebrado 

entre a União e o Estado de Roraima para a execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário do município de Boa Vista/RR. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, e com fundamento no arts. 26; 28, II; 45; 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 
62 e 63 da Lei 4.320/1964, em: 

9.1. determinar ao Governo do Estado de Roraima que: 
9.1.1. no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias para a elisão do sobrepreço do 

Contrato 183/2013, calculado em R$ 6.192.808,28, em infração aos arts. 3º e 6º do Decreto 7.983/2013, 

com a celebração do devido aditivo contratual corrigindo os preços unitários e as especificações dos 
serviços contratados, conforme detalhado no relatório e voto que integram essa decisão; 

9.1.2. no prazo de 90 dias, realize glosas ou outros atos necessários ao ressarcimento dos valores 
relativos a itens de serviços que tenham sido pagos indevidamente, em valores superiores aos parâmetros 
de mercado, como indicado no relatório e voto que integram essa decisão, autorizando a possibilidade de 

que as glosas sejam realizadas de forma parcelada nas faturas vincendas, projetando-as até o fim da vigênc ia 
do contrato, sem prejuízo do integral ressarcimento; 

9.1.3. retenha, até completa elisão do superfaturamento constatado no Contrato 183/2013, a garantia 
contratual prestada pela empresa Renovo Engenharia Ltda., nos termos do art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993; 

9.1.4. instaure procedimento administrativo para apuração de descumprimento e falhas na execução 

do Contrato 37/2014 por parte da empresa Architech Consultoria e Planejamento Ltda.; 
9.2. dar ciência ao Governo do Estado de Roraima dos seguintes fatos constatados na execução do 

Contrato 183/2013: 
as alterações de serviços promovidas durante a execução contratual (que até o 8º aditivo somavam, 

aproximadamente, 44% de acréscimos e 43% de supressões, em relação ao valor inicial contratado) não se 

enquadram nas exceções estipuladas pela Decisão 215/1999-TCU-Plenário, caracterizando, portanto, 
descumprimento dos limites máximos permitidos pelos art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993; 

as análises relativas aos aditivos que promoveram alterações dos serviços contratados não adotaram 
as premissas estabelecidas pela legislação e jurisprudência aplicáveis, visto que (i) a cada aditivo não foram 
computadas, para fins de verificação dos limites legais, o montante de alterações contratuais que já haviam 

sido realizadas anteriormente, em descumprimento ao estipulado no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993; 
(ii) não consideraram, separadamente e sem qualquer compensação, os acréscimos e supressões de itens ao 

contrato, em desrespeito à jurisprudência sedimentada deste TCU, a exemplo dos Acórdãos 749/2010-TCU-
Plenário e 1.733/2009-TCU-Plenário; 

o descumprimento reiterado do cronograma do contrato implica infração ao art. 66 da Lei 8.666/1993, 

podendo sujeitar a contratada à aplicação das penalidades previstas em contrato e nos arts. 86 e 87 da citada 
Lei de Licitações; 

a possibilidade de medição de itens de administração local de forma dissociada da evolução físico -
financeira das obras civis infringe a jurisprudência do TCU, notadamente em função da regra estipulada no 
item 9.3.2.2 do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, podendo resultar em prejuízo ao equilíbrio econômico 

do Contrato 183/2013 e em pagamentos indevidos à contratada; 
a não utilização de critérios e procedimentos com vistas a compatibilizar a remuneração pelos serviços 

de gerenciamento, objeto do Contrato 37/2014, com a evolução físico-financeira das respectivas obras civis 
gerenciadas, representa situação destoante da jurisprudência deste TCU, a exemplo dos acórdãos do 
Plenário ns. 1.136/2004, 1.906/2009, 2.454/2016, 508/2018 e 84/2020; 

dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional de que a desconsideração injustificada de 
parecer técnico contrário à seleção de empreendimento a ser custeado com recurso de transferências, fato 

constatado em relação à carta consulta da qual decorreu o Termo de Compromisso 408.688-42 
(Siafi 676857), além de expor o erário a riscos relevantes, representa descumprimento ao inciso VII do 
art. 50 da Lei 9.784/1999, podendo vir a ensejar a responsabilização dos agentes envolvidos; 
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acolher as razões de justificativas apresentadas por Carlos Wagner Briglia Rocha e, parcialmente, 

aquelas aduzidas por Maria Francisca Freitas Uchôa; 
rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Maria Francisca Freitas Uchôa em razão do ateste, 

na qualidade de fiscal do Contrato 183/2013, de medições de serviços não executados e de serviços 
executados de forma divergente da especificada; 

aplicar multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Maria Francisca Freitas Uchôa, fixando-lhe o prazo 

de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida 
ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se 

for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais e sucessivas, 

informando à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 

antecipado do saldo devedor; 
autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

informar ao Governo do Estado de Roraima e aos responsáveis que a frustração da devolução integra l 
dos pagamentos indevidos e da regularização do sobrepreço praticado no Contrato 183/2013 pode dar 
ensejo à instauração de tomada de contas especial, em que a responsabilidade dos envolvidos será apurada 

para promover o completo ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, com possibilidade adicional de 
aplicação de multa proporcional ao débito, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992; 

cientificar o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Caixa Econômica Federal e o Governo do 
Estado de Roraima desta decisão, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser 
acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0627-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 628/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 029.594/2020-0. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação. 
3. Responsáveis: Filipe Araújo Reul (051.405.774-29) e sociedade empresária Rubem & Medeiros 

Produtos para Saúde Ltda. (14.487.679/0001-08). 

4. Unidade: Município de Campina Grande - PB. 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de 

Aquisições Logísticas (Selog) no âmbito do Programa especial de atuação no enfrentamento à crise da 
Covid-19 (Coopera), para tratar da aquisição de álcool em gel, por dispensa de licitação, pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Campina Grande/PB. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do 

Regimento Interno/TCU, em: 
9.1. converter o presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 41 da Resolução -

TCU 259, de 7/5/2014, para que seja calculado o valor do dano ao erário decorrente da aquisição de álcool 

em gel pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, por dispensa de licitação, por valores 
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superiores aos praticados no Estado da Paraíba no mesmo período, e realizada a citação solidária de Filipe 

Araújo Reul, então Secretário Municipal de Saúde, e da sociedade empresária Rubem & Medeiros Produtos 
para Saúde Ltda.; 

9.2. apensar estes autos à tomada de contas especial que vier a ser constituída. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0628-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 629/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC-000.040/2016-9. 
2. Grupo: I - Classe: VII - Assunto: Representação. 

3. Representante: Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região.  
4. Órgão/Entidade/Unidade(s): Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Banco 

Central do Brasil (Bacen), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Banco do Brasil (BB). 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 
(SecexAgroAmbiental). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de documentação 

encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho - MPT, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no 
Município de São Miguel do Tapuio/PI, relacionadas à concessão fraudulenta de financiamentos no âmbito 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos termos arts. 237, 243 e 169, inciso III, do 

Regimento Interno deste Tribunal em: 
9.1. considerar, no mérito, parcialmente procedente a representação conhecida pelo Acórdão 

952/2016-Plenário; 
9.2. considerar cumpridos os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 952/2016-Plenário; 
9.3. considerar prejudicada a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 952/2016-Plenário até 

que o TCU se pronuncie em definitivo quanto ao cumprimento, por parte da Secretaria do Tesouro 
Nacional, do subitem 9.6 do Acórdão 2.029/2011-Plenário, na redação dada pelo Acórdão 850/2020-

Plenário; 
9.4. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí, à 

Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 

(SAF/MAPA), ao Banco do Brasil, ao Banco Central do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional; e 
9.5. arquivar os presentes autos. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0629-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 

Carvalho e Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 630/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 007.481/2014-4. 
2. Grupo: I - Classe: V - Assunto:  Relatório de Levantamento de Auditoria. 

3. Responsável: não há. 
4. Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional 

(SecexFinanças); e  Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (Secex-
EstataisRJ). 

8. Representantes legais: Ana Carolina Nunes Queiroz (OAB-RJ 148.975); João Guilherme Coelho 

Duprat Avellar (OAB-RJ 94.387); Geide Daiana Conceição Marques (OAB-DF 51.910) e outros. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria cujo objeto consistiu na 
obtenção, tratamento e análise de dados, com o objetivo de mapear a alocação de recursos à disposição do 
BNDES entre as suas diversas áreas de atuação e os postulantes de apoio financeiro, bem como avaliar a 

aderência desta alocação às políticas públicas governamentais, de forma a permitir a identificação de 
possíveis ações de controle, nas modalidades conformidade ou operacional, a serem conduzidas nas áreas 

de atuação do Banco, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar integralmente cumpridos os objetivos do presente processo; 
9.2. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com fundamento no 

art. 250, inciso III, do RI/TCU, que dê seguimento às ações constantes dos quadros 27 (§ 608), 60 (Anexo 
6) e 61 (Anexo 7) do relatório de auditoria, decorrentes de sugestões apresentadas em audiência pública, 
oportunidade na qual deverá atentar para as lacunas e inconsistências identificadas e reportadas no Anexo 

3 do mesmo relatório; 
9.3. determinar à SecexFinanças, com fulcro no art. 243 do Regimento Interno/TCU, que monitore o 

cumprimento da recomendação constante do item 9.2, retro, no prazo de dois anos; e 
9.4. arquivar os presentes autos. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0630-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 

Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 631/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 021.005/2020-6. 

2. Grupo: I - Classe: V -  Assunto:  Relatório de Auditoria de Conformidade. 
3. Responsável:  não há. 

4. Órgão/Entidade/Unidade(s): Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A; e Ministério da 
Infraestrutura. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPortoFerrovia). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada na Valec 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), no período compreendido entre 29/6/2020 e 3/7/2020, 
com o objetivo de fiscalizar as obras de construção dos Lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste-

Leste (Fiol), trecho Ilhéus - Caetité, no Estado da Bahia, em cumprimento ao Acórdão 1.010/2020-TCU-
Plenário, focalizando, em especial, as principais alterações contratuais realizadas entre dezembro de 2018 
e julho de 2020, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento 

Interno, em: 
9.1. determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias (CNPJ 42.150.664/0001-87), com 

fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que adote, em até 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias 

para garantir a preservação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no trecho compreendido entre os lotes 
1F a 4F, por meio de contratação de empresa especializada nesse serviço ou outra forma adequada, sob o 

risco de omissão no seu dever de zelar pelo patrimônio público sob sua cautela, conforme o art. 10, caput, 
da Lei 8.429/1992. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0631-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 

Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 632/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 027.601/2018-8. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Relatório de Auditoria. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgãos/Entidades: Fundação Nacional do Índio; e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica).  

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada no Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e na Fundação Nacional do 
Índio (Funai), tendo por objetivo avaliar os procedimentos adotados pela Funai e pelo Ibama relativos ao 

licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Fundação Nacional do Índio (Funai) , 
com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU que, conjuntamente, promovam uma reavaliação dos 

atos normativos relacionados à participação da Funai no licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, 
inclusive da participação da Diretoria de Proteção Territorial (DPT), bem como dos procedimentos de 
delimitação e demarcação de TIs subjacentes ao licenciamento dos referidos empreendimentos, 

confrontando tais expedientes com (i) as atuais disposições constitucionais, (ii) a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e (iii) a legislação aplicável; 

9.2. determinar à SeinfraElétrica que autue processo apartado, a fim de aprofundar o exame quanto à 
atuação do Sr. Deuzivaldo Saw Munduruku no processo de licenciamento socioambiental do AHE São Luiz 
do Tapajós na autarquia, tendo atuado como titular da Coordenação Regional do Tapajós (escritório 
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competente para tratar de assuntos da Fundação na localidade) em aparente situação de conflito de 

interesses, autorizando-se oitivas e diligências que se fizerem necessárias; 
9.3. reencaminhar o diagnóstico da atual situação do licenciamento de empreendimentos 

hidrelétricos, notadamente quanto à necessidade de reformulação do atual modelo decisório-licenciatór io 
em matéria de expansão da geração de energia elétrica, bem como da recomendação constante do item 9.8 
do Acórdão 1.631/2018-Plenário, no sentido de se criar instância decisória formal, supra e 

interinstitucional, que, subsidiada por avaliações sobre cada uma das dimensões da decisão (técnica, 
econômica, ambiental e social) e sobre as alternativas possíveis, elaboradas pelos órgãos e instituições 

competentes, decida, com base no menor impacto econômico, social e ambiental; 
9.4. encaminhar os elementos apontados no item 9.3 supra à Presidência de Senado Federal, à 

Presidência da Câmara dos Deputados e aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, do Meio Ambiente, 

de Minas e Energia, da Infraestrutura; 
9.5. encaminhar cópia deste Acórdão às seguintes organizações públicas, a fim de que tomem 

conhecimento das constatações obtidas com o presente trabalho: 
9.5.1. Casa Civil da Presidência da República; 
9.5.2. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 

9.5.3. Fundação Nacional do Índio; 
9.5.4. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

9.5.5. Comissão de Minas e Energia, da Câmara dos Deputados; e 
9.5.6. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0632-09/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 

Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 633/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 008.992/2021-5. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgãos/Entidades: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; 
Ministério da Defesa; Ministério da Saúde. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 
(SecexDefes). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada para apurar possíveis 

irregularidades no Ministério da Defesa, no Comando da Aeronáutica, no Comando do Exército e no 
Comando da Marinha, relacionadas com a não oferta ao público civil de leitos disponíveis em unidades 
militares de saúde durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internaciona l 

decorrente do novo coronavírus (Lei 13.979/2020), 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões 

expostas pelo relator, em: 
9.1. com fulcro no art. 276, § 1º, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a 

respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo ministro Benjamin Zymler por meio 
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do despacho contido na peça 10 destes autos, com a prorrogação dos prazos para seu atendimento, 

consoante transcrito no relatório e voto que acompanham este acórdão; 
9.2. determinar ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica, Exército e Marinha que, no 

prazo de 10 dias, informem a este Tribunal: 
9.2.1 a quantidade e localização de leitos clínicos e de UTI que podem ser imediatamente 

disponibilizados à população em geral; 

9.2.2 a quantidade e localização de leitos clínicos e de UTI, existentes nos últimos 24 meses, 
discriminando aqueles utilizados para o tratamento de pacientes acometidos pela covid-19 e os demais; 

9.3. determinar à Segecex que, no prazo de 15 dias, autue novo processo de fiscalização (ou nova 
ação de controle), com a finalidade específica de apurar as causas e as responsabilidades dos gestores pelo 
desativamento dos hospitais de campanha montados pelos entes subnacionais para o tratamento de 

pacientes acometidos pela covid-19; 
9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica, ao Comando da Marinha, ao Comando 

do Exército e ao Ministério da Defesa; e 
9.5. retornar os presentes autos à SecexDefesa para adoção das providências cabíveis e 

prosseguimento do feito. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0633-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO N. 634/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo: TC-017.929/2020-2. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: I - Agravo. 

3. Agravante: Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 
4. Entidade:  Agência Nacional de Águas - ANA. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 
8. Representação legal: João Batista Lira Rodrigues Junior, OAB/DF 15.180; Djane Lima Coutinho, 

OAB/DF 12.053; Bernardo Felipe Fonseca Iunes, OAB/DF 25.374; Benedito Eugênio de Almeida 

Siciliano, OAB/DF 53.803; Felipe Aguiar Costa Luz, OAB/DF 25.374; Marcony Francisco Pereira Macial, 
OAB/DF 35.362. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo interposto pela firma Seal Telecom Comércio 

e Serviços de Telecomunicações Ltda. contra os termos do Despacho monocrático de 8/2/2021, o qual 

manteve a suspensão cautelar de novas adesões à Ata de Registro de Preços 1/2020, originada do Pregão 
Eletrônico 6/2020, levado a efeito pela Agência Nacional de Águas - ANA, até que o Tribunal se manifes te 

de forma conclusiva sobre este feito. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do presente Agravo, para, no 
mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. deferir à empresa Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. e à Agência 
Brasileira de Inteligência - Abin o acesso aos presentes autos, à exceção das peças que contenham a 
identificação do denunciante; 

9.3. dar ciência desta deliberação à agravante e à Agência Nacional de Águas; 
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9.4. retornar os autos à Selog para adoção das providências a seu cargo, em especial, o exame de 

mérito da presente Denúncia. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0634-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 635/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC-029.521/2020-3. 

2. Grupo I; Classe de Assunto: VII - Representação. 
3. Representante: Tersan Construções e Comércio Ltda. (00.560.759/0001-29). 
4. Entidade: Município de Itaguaçu da Bahia/BA. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de 
Mineração (SeinfraCOM). 

8. Representação legal: Eraldo Ramos Tavares Júnior (21.078/OAB-BA) e outros, representando 

Tersan Construções e Comércio Ltda. (00.560.759/0001-29). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação noticiando pretensas irregularidades 
havidas na Concorrência Pública 2/2020, promovida pelo Município de Itaguaçu da Bahia/BA, que tem por 
objeto a pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoado de Lages do Baixio de Irecê, com a utilização 

de recursos federais transferidos ao ente municipal mencionado no item precedente por força do Convênio 
236200/2019, celebrado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

- Codevasf. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo, em: 

9.1. com fulcro no art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada 
pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a Peça 48 destes autos, bem como as medidas acessórias 

constantes do mencionado documento; 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Itaguaçu da Bahia/BA e à Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. 

10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0635-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 

Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 636/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 033.637/2020-2. 
2. Grupo I - Classe VII - Assunto: Denúncia. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67658546.
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4. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na 
contratação de serviços advocatícios externos, com especialidade em direito criminal, por inexigibilidade 

de licitação, no âmbito do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp). 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões 

expostas pelo relator, em: 

9.1. com fulcro no art. 276, caput, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a 
respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido 

na peça 23 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias 
constantes no mencionado despacho; 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Cremesp, ao escritório de advocacia Camargo Milani 

Sociedade Individual de Advocacia e ao denunciante. 
10. Ata nº 9/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 24/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0636-09/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, 
Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira (Relator). 

ENCERRAMENTO 
Às 19 horas e 57 minutos, a Presidência convocou sessão extraordinária de caráter reservado do 

Plenário de que trata o 8º da Resolução-TCU nº 273/ 2015, a ser realizada a seguir, e encerrou a sessão, da 
qual foi lavrada esta ata, aprovada pela Presidente e homologada pelo Plenário. 

LORENA MEDEIROS BASTOS CORREA 

Subsecretária do Plenário 

Aprovada em 31 de março de 2021. 

ANA ARRAES 
Presidente 

 

 
ANEXO I DA ATA Nº 9, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

(Sessão Telepresencial do Plenário) 

COMUNICAÇÕES 
Comunicações proferidas pela Presidência. 

Comunicação proferida pelo Ministro Raimundo Carreiro 
Comunicação proferida pelo Ministro Jorge Oliveira. 

 
ANEXO II DA ATA Nº 9, DE 24 DE MARÇO DE 2021 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

ACÓRDÃOS PROFERIDOS DE FORMA UNITÁRIA 
Relatórios, Propostas de Deliberação e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos 

de nºs 605 a 636, aprovados pelo Plenário. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67658546.
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ANEXO III DA ATA Nº 9, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

(Sessão Telepresencial do Plenário) 

ATO NORMATIVO APROVADO 

 
 

ANEXO IV DA ATA Nº 9, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

(Sessão Telepresencial do Plenário) 
RELATÓRIOS, VOTOS E MINUTAS DE ACÓRDÃO PROFERIDOS NOS PROCESSOS TC-

029.632/2020-0, TC-027.765/2019-9 E TC-018.681/2020-4. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67658546.
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