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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0869/2022-TCU/SEPROC, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

TC 003.889/2016-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a Fundação José Américo, CNPJ: 08.667.750/0001-23, na pessoa de seu representante 
legal, dos Acórdãos 1903/2020-TCU-Plenário, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 22/7/2020, e 

2530/2021-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 20/10/2021, proferidos no 
processo TC 003.889/2016-5, que conheceram dos recursos interpostos e, no mérito, rejeitou o primeiro e 
negou provimento ao segundo, mantendo inalterado o Acórdão 1270/2020-TCU-Plenário, de relatoria da 

Ministra Ana Arraes, prolatado na sessão de 20/5/2020, retificado pelo Acórdão 2144/2020-TCU-Plenário, 
de mesma relatoria, Sessão de 19/8/2020, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, 

condenando-a a recolher aos cofres da Universidade Federal da Paraíba valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 
o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 13/6/2022: R$ 2.267.118,82; sendo 
parte em solidariedade com os responsáveis Luiz Enok Gomes da Silva (CPF 295.184.154-04) e Eugênio 

Paccelli Trigueiro Pereira (CPF 203.996.854-72), e parte em solidariedade com o responsável Eugênio 
Paccelli Trigueiro Pereira (CPF 203.996.854-72). 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$ 

1.050.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a 
data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 355) 
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EDITAL 0873/2022-TCU/SEPROC, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

TC 005.426/2019-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA REDE DE DROGARIAS ESTAR BEM LTDA, CNPJ: 14.775.585/0001-26, na pessoa de 

seu representante legal, do Acórdão 11243/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, 
Sessão de 17/8/2021, proferido no processo TC 005.426/2019-7, por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s ) 

atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora 
devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação 

em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 13/6/2022: R$ 
159.237,00; em solidariedade com o responsável Roberto Vieira Caixeta, CPF 407.463.738-30. 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$ 15.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 355) 
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EDITAL 0874/2022-TCU/SEPROC, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

TC 005.426/2019-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Roberto Vieira Caixeta, CPF: 407.463.738-30, do Acórdão 11243/2021-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 17/8/2021, proferido no processo TC 005.426/2019-7, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de 

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

acrescido dos juros de mora até 13/6/2022: R$ 159.237,00; em solidariedade com a responsável Rede de 
Drogarias Estar Bem Ltda, CNPJ 14.775.585/0001-26. 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$ 15.000,00 

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

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

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

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

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 355) 
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EDITAL 0876/2022-TCU/SEPROC, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

TC 022.062/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA OSSOS DO OFÍCIO - CONFRARIA DAS ARTES, CNPJ: 05.286.859/0001-22, na pessoa 

de seu representante legal, do Acórdão 1703/2022-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, 
Sessão de 29/3/2022, proferido no processo TC 022.062/2019-0, que conheceu do recurso interposto e, no 
mérito, negou-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 14036/2020-TCU-Primeira Câmara, de 

relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, sessão de 1/12/2020, por meio do qual o 
Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas apreciadas, condenando-a a recolher aos cofres 

do Fundo Nacional da Cultura, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) 
data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 13/6/2022: R$ 544.781,85; em solidariedade com a 
responsável Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva, CPF 552.903.021-15. O ressarcimento deverá ser 

comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 18.000,00 

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

fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 355) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71585199.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 143 | Quarta-feira, 03/08/2022 5 

EDITAL 0880/2022-TCU/SEPROC, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

TC 006.471/2019-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SOLUÇÃO CULTURAL CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA. - ME, 

CNPJ: 07.481.398/0001-74, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 13434/2021-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 14/9/2021, proferido no processo 
TC 006.471/2019-6, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher 

aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 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 14/6/2022: R$ 922.601,31; solidariedade com os 
responsáveis Felipe Vaz Amorim, CPF-692.735.101-91, e Antonio Carlos Belini Amorim, CPF-

039.174.398-83. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar 
da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 100.000,00 
(art. 57, Lei 8.443/1992) a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 

recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial.  

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

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

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

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 355) 
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EDITAL 1000/2022-TCU/SEPROC, DE 20 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 020.968/2014-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Guilherme Francisco Guimarães, CPF: 146.302.061-91, do Acórdão 1746/2020-TCU-

Plenário, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 8/7/2020, proferido no processo 
TC 020.968/2014-0, por meio do qual o Tribunal o condenou a, no prazo de quinze dias a contar da data 
desta publicação, recolher aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, a multa 

aplicada por este Tribunal no valor de R$ 5.000,00 (art. 58, II, Lei 8.443/1992), que será atualizada 
monetariamente 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.  

Ademais, fica o Senhor Guilherme Francisco Guimarães notificado dos Acórdãos 3189/2020, 
2307/2021 e 154/2022-TCU-Plenário, que apreciaram recursos interpostos contra a primeira deliberação. 

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. 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, do 
Regimento Interno do TCU). 

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) 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. 

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 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 354) 
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EDITAL 1006/2022-TCU/SEPROC, DE 22 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 025.465/2021-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADA a empresa Sommar Construtora Eireli, CNPJ: 10.387.484/0001-27, na pessoa de seu 
representante legal, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações 
de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante 
GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 
ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 22/7/2022: R$ 
190.642,84; em solidariedade com o responsável Antônio José Guimarães - CPF: 246.766.401-53. 

O débito decorre da execução parcial das obras objeto do Termo de Compromisso 22/2009, 
registro Siafi 657575, em 71,232% com recebimento de pagamentos por serviços não realizados ou em 
desacordo com o projeto, resultando em dano ao erário equivalente ao valor recebido e não realizado ou 
realizado em desacordo com o projeto. As irregularidades caracterizam infração ao art. 37, caput, c/c o art. 
70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; 
arts. 39 e 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008, alíneas "d", “e” e “f”, da cláusula  
quarta e alínea “b” da cláusula sétima do TC/PAC 22/2009 e arts. 62 e 63 da lei 4.320/1964. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 22/7/2022: R$ 187.218,01; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inclusão do nome do responsável no Cadastro 
informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de 
inadimplentes; d) inscrição de responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).  

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

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

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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à 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. 

RENATO FURTUNATO JACOBS 
Diretor 

(Publicado no DOU Edição nº 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 354) 
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EDITAL 1017/2022-TCU/SEPROC, DE 28 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 027.261/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA AAPEEC-ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS, EDUCADORES E EDUCANDO DO 
CURUMIM VILA PEROLA - CONTAGEM/MG, CNPJ: 04.674.485/0001-50, na pessoa de seu 

representante legal do Acórdão 1535/2022-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 
5/4/2022 - retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2531/2022-TCU-Segunda Câmara, de mesma 

relatoria, Sessão de 17/5/2022 -, proferido no processo TC 027.261/2019-0, por meio do qual o Tribuna l 
excluiu da relação processual a Sra. Yara Lúcia Gomes Chaves, incluiu na relação seus herdeiros, o Sr. 
Pietro Gomes Chaves e Sra. Cássia Gomes Chaves, e determinou sua citação. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 146 de 03/08/2022, Seção 3, p. 354) 
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