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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 
CODMATERI A=41068 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 18/09/2019, às 14h30 

 
A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou 

incluídos processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 

http://portal.tcu.gov.br/sessoes-pautas-e-atas/pautas. 

 

PROCESSOS RELACIONADOS 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
015.680/2019-3 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União 
Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Representação legal: não há 
  

020.760/2019-1 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Ministério Público do Trabalho/Procurador ia 
Regional do Trabalho da 10ª. Região 

Órgão/Entidade/Unidade: Associação das Pioneiras Sociais 
Representação legal: não há 

  
024.781/2016-9 - 

 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Responsáveis: Ademar Madeira da Silva; Alfonso Bentes; Altina 

Lopes dos Passos; Antônio Luiz Miranda Rosa; Dulcinéia Cardoso; 
Eliana Silva de Souza; José Jorge Cabral; João Batista Santos 

Pacheco; Nilza Pinto de Almeida; Sueli Alves Carvalho; Vera Lúcia 
Rimoli da Silva 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Representação legal: não há 
  

029.544/2014-9 - 
 

  

Natureza: Auditoria 
Responsável: Florivaldo Vieira Martins 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde; Prefeitura 

Municipal de Ananindeua/PA; Prefeitura Municipal de 
Marituba/PA; Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA; 

Prefeitura Municipal de Pau D'arco/PA; Prefeitura Municipal de São 
João de Pirabas/PA; Superintendência Estadual da Funasa no Estado 
do Pará 

Representação legal: não há 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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034.723/2018-8 - 
 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2017 
Responsáveis: Adeildo Sotero da Silva, Altemir João Secco, Ana 
Luiza Araújo Freire Soares, Carlos Alexandre Nunes Melo, Cícera 

Silva de Paiva, Edgar Barros dos Santos, Edileide Sales de Oliveira 
Santos, Fabio Luiz Ferreira Cavalcanti, Gilvanete Francisco 

Oliveira, Israel Wanderley Maux Lessa, José Gilton Pereira Lima, 
Manoel Baia Siqueira Neto, Maria Ivanilda da Silva,  Sérgio Teixeira 
Costa, Telma Maria Ribeiro Guimaraes, Valdomiro Feitosa Batista, 

Wilton Malta de Almeida 
Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - Administração Regional no Estado de Alagoas 
(Senac/AL) 
Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
022.434/2008-2 - 

 

  

Natureza: Denúncia 
Responsáveis: Agostinho Andersen Trindade; Ajax do Socorro 

Costa Braga; Aline dos Santos Bohadana; André Maurício Silva de 
Araújo; Antônio José Menezes Vieira; Carlos Roberto D Ippolito; 

Celia da Silva Lopes; Christiane Sayori da Silva Kawasaki; Cvm Ar 
Condicionado e Comercio Ltda; Cyro Nóvoa dos Santos; Diane 
Ferreira da Mata; Ebct - Pará/amapá; Edmar Roberto dos Santos 

Mota; Eduardo Vidal Ribeiro; Eliezio Pinto da Costa; Henvil 
Transportes Ltda; Jonatas de Jesus Rodrigues Magalhães; Juliana de 
Marco Souza Chaves; Liane Carla Marcião e Silva; Marcelo Haroldo 

Mena Wanderley; Marcelo Rodrigues; Marcelo da Costa Pereira; 
Marques Pinto Navegação Ltda; Mauricio Coelho Madureira; 

Menassés Leon Nahmias; Raimundo Clarindo Carvalho; Raimundo 
Haroldo Bezerra de Oliveira; Raimundo Nonato Pereira; Roberto 
Magalhães Pereira; Roger Chavez Landivar; Rosirene do Carmo 

Dias; Rômulo José Porto Botelho; Álvaro Ferreira de Freitas Borja 
Interessados: Lucas Cabette Fabio; Sindicato Trab Emp Bras 

Correios Telegrafos Estado Para 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Diretoria Regional no Pará - DR/ECT/PA 

Representação legal: Marlei Rocha de Souza (41.464/OAB-DF) e 
outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ; 

Roberto Teixeira de Oliveira Junior (17817/OAB-PA) e outros, 
representando CVM Ar Condicionado e Comercio Ltda, CVM Ar 
Condicionado e Comercio Ltda e Agostinho Andersen Trindade; 

Lucas Cabette Fabio, representando Raimundo Nonato Pereira; 
Márcio Fabrício Santos da Silva (11901/OAB-PA), representando 

Antônio José Menezes Vieira; Josias Ferreira Botelho (10.333/OAB-
PA), representando Christiane Sayori da Silva Kawasaki, Menassés 
Leon Nahmias, Álvaro Ferreira de Freitas Borja, Diane Ferreira da 

Mata, Jonatas de Jesus Rodrigues Magalhães, Eduardo Vidal 
Ribeiro, Raimundo Clarindo Carvalho, Carlos Roberto D Ippolito e 

Marcelo Rodrigues; Carlos Pedro Paiva Furtado (6588/OAB-PA), 
representando Marcelo Haroldo Mena Wanderley 
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022.937/2017-0 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Defensoria Pública da União 

Representação legal: não há 
  

027.463/2019-2 - 
 

  

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil - 1ª Região Fiscal 

Representante: Instituto Nacional de Defesa em Processo 
Administrativo 

Representação legal: Ingrid Gott Hagen (OAB/DF 50.191) 
  

027.508/2019-6 - 
 

  

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - INFRAERO 

Representante: Galvão Transportes e Serviços Eireli 
Representação legal: Michelle de Moura Portes Cioni e Daniele 
Magalhães de Oliveira Faleiro 

  
027.576/2019-1 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Linus Log Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Representação legal: Bruno Pacheco Cavalcanti (6280/OAB-RN) e 

outros, representando Linus Log Ltda 
  

031.342/2013-2 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: Deputado Federal Luiz Carlos Hauly 
Responsável: Geap Autogestao em Saúde 

Interessado: Procuradoria da União/SP - AGU/PR 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (extinta) 

Representação legal: Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e 
outros, representando Geap Autogestao em Saúde; Jose Augusto 

Cordeiro da Cruz Neto (17.246/OAB-CE) e outros, representando 
Procuradoria da União/SP - AGU/PR 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

003.663/2019-1 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Juripiranga - 

PB 
Representação legal: não há 

  
005.529/2017-4 - 

 

  

Natureza: Representação 
Representante: Alex Ferreira Evangelista 

Responsável: Petrônio Rezende de Barros 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Química VIII 

Região (SE) 
Representação legal: não há 
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008.081/2019-0 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Procuradoria da Justiça Militar em São Paulo 
(SP)/Ministério Público Militar 

Órgão/Entidade/Unidade: Centro de Controle Interno do Exército; 
4º Batalhão de Infantaria Leve - MD 

Representação legal: não há 
  

014.275/2004-7 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Responsáveis: Alencar Rodrigues Ferreira Júnior; Beneficente José 

Orgete da Silva - Santa Rita de Cassia - BA; Cobra Tecnologia S.A.; 
Cordesito Antunes de Figueiredo; Emerson Brandao dos Santos; 
Gladys Rodrigues de Andrade; Jadir Dias Proença; Maria Abadia 

Alves; Monique da Rocha Brandão; Remígio Todeschini; Ricardo 
Andres Cifuentes Silva; Samuel Costa Neto; Sebastião Ubyrajara de 

Brito; Silvana Marcia Veloso de Castro 
Interessado: Procuradoria da República/DF 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego 

(extinto); Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho 
Representação legal: Stefhanne Caroline de Souza Santos 

(189770/OAB-RJ) e outros, representando Cobra Tecnologia S.A.; 
Fabrício Trindade de Sousa (17407/OAB-DF) e outros, 
representando Sebastião Ubyrajara de Brito; Isadora Gonçalves 

Fonseca e outros, representando Samuel Costa Neto; Eduardo 
Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros, representando Gladys 
Rodrigues de Andrade; Glauco Pereira Brandão (34169/OAB-DF), 

representando Emerson Brandao dos Santos; Flavia Stella Cardoso 
(83704/OAB-MG), representando Alencar Rodrigues Ferreira 

Júnior; Mariah de Campos Pinto (27.079/OAB-DF) e outros, 
representando Samuel Costa Neto e Ricardo Andres Cifuentes Silva; 
Albertino Ribeiro Coimbra (19081/OAB-DF), representando 

Silvana Marcia Veloso de Castro 
  

022.511/2019-9 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata 

- PE 
Representação legal: não há 

  
023.553/2019-7 - 

 

  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Iracema/RR 

Representação Legal: não há 
  

027.957/2019-5 - 
 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Rodrigo Jacon Jacob (presidente interventor) 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Odontologia de 

Rondônia 
Representação legal: não há 
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029.512/2011-5 - 
 

  

Natureza: Auditoria 
Responsáveis: Adriano Inacio de Souza; Andrea Soares Barnez; 
Consórcio Calha do Jurua; Eduardo Tuyoshi Chiba; Francisco de 

Assis Barbosa de Sousa; Gileno Jose Dias da Silva; Heitor Ribeiro 
da Câmara; Herbert Drummond; Ivete Coêlho Dibo; Michel Dib 

Tachy; Orlando Augusto Vieira de Mattos Júnior; Raif Arruda 
Sabbag Law; Sandra Sueli Fontes Rodrigues; Silvio Figueiredo 
Mourão; Waldívia Ferreira Alencar 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes; Governo do Estado do Amazonas; 

Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas 
Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, 
representando Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes; Jose das Gracas Barros de Carvalho (561/OAB-AM), 
representando Orlando Augusto Vieira de Mattos Júnior; Ingrid 

Godinho Dodô (9425/OAB-AM), representando Waldívia Ferreira 
Alencar; Leticia de Almeida Rodrigues (36.029/OAB-DF) e outros, 
representando Adriano Inacio de Souza; Alexandre Aroeira Salles 

(28.108/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Calha do Jurua 
  

031.652/2015-8 - 
 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Responsáveis: Aloisio Batista do Nascimento; Atílio Machado 
Peppe; Carlos Frederico Zimmermann Neto; Fernanda Regina 

Delena Dal Colletto; José Roberto de Melo; Juliana Lopes dos 
Santos; Liria Izumi Hirano Hasegawa; Luiz Antonio de Medeiros 
Neto; Makoto Sato; Robson Batista Cipriano 

Interessado: Power - Seguranca e Vigilância Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Trabalho 

no Estado de São Paulo 
Representação legal: Lucas Brandão Borges Caiado 
(373.798/OAB-SP), representando Power - Segurança e Vigilânc ia 

Ltda.; Ruben Antonio Machado Vieira Mariz (28389/OAB-DF) e 
outros, representando Luiz Antonio de Medeiros Neto; Erasmo de 

Camargo Schützer (8785/OAB-SP) e outros, representando Carlos 
Frederico Zimmermann Neto 

  

032.276/2017-6 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Farmácia do 
Estado de Alagoas 

Representação legal: não há 
  

032.924/2014-3 - 
 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsável: Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Odontologia da 

Bahia 
Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
014.743/2019-1 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Mediphacos Indústria Médica S/A 
Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Universitário Cassiano 

Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo - 
HUCAM/EBSERH 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
022.197/2019-2 - 

 

  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: Identidade preservada 

Unidade Jurisdicionada: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
Representação legal: não há 

  
039.422/2018-6 - 

 

  

Natureza: Auditoria 
Interessado: Congresso Nacional 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.  
Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (OAB/RJ 

169.700) entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A. 
 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
008.337/2015-2 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; Ministér io 

das Cidades (extinto) 
Representação legal: Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas 

(31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (extinto) ; 
Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando 
Caixa Econômica Federal 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
002.418/2019-3 - 

 

  

Atos de reforma. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando do 
Exército 

Interessados: Austregésilo Nascimento; Fernando Geraldo de 
Siqueira; Ney Correa da Silva; Vitor José de Mendonça Ramos 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (03/07/2019) 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
018.198/2015-5 - 

 

  

Consulta sobre a possibilidade de pagamento de parcelas relativas a 

exercícios anteriores de pensão militar antes da apreciação de sua 
legalidade pelo TCU. 

Consulente: Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados 
Representação legal: não há 

 
1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (27/04/2016) 

2º Revisor: Ministro-Substituto Weder de Oliveira (27/04/2016) 

  

030.005/2017-5 - 
 

  

Auditoria destinada a avaliar o planejamento dos investimentos 

federais em infraestrutura hídrica, com vistas a mitigar as 
deficiências na distribuição temporal e espacial dos recursos hídricos 
no território brasileiro. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Águas; Casa 
Civil da Presidência da República; e Ministério do Desenvolvimento 

Regional (que assumiu as competências do Ministério da Integração 
Nacional) 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Aroldo Cedraz (27/03/2019) 

  

032.964/2011-0 - 
 

  

Revisão de ofício de ato de aposentadoria antes apreciado pela 
legalidade. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil 

Interessado:  Wanzenir Chaves Edler 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (26/04/2017) 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 174 | Segunda-feira, 16/09/2019 8

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
008.372/2019-5 - 

 

  

Solicitação de auditoria para apurar a atual política de reajuste de 

combustíveis praticada pela Petrobras e os consequentes e sucessivos 
aumentos de preço, sobretudo da gasolina, do diesel e do gás de 
cozinha e a implementação da política de desinvestimentos da 

Petrobras. 
Solicitante: Presidente da Comissão de Transparência, Governança, 

Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, Exmo. Sr. Rodrigo 
Cunha 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes 
(131.998/OAB-RJ) e outros 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  

009.843/2010-8 - 
 

  

Auditoria realizada com o objetivo de verificar as obras de 
modernização e adequação do Sistema de Produção da Refinaria do 
Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos/SP. Análise das 

razões de justificativa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsáveis: Alan Kardec Pinto; Fernando Vicente Casasola; 
Jorge Alberto Merola Faria; Luís Antônio Scavazza; Marcelo Lopes 
dos Santos; Pedro José Barusco Filho; Sérgio dos Santos Arantes; 

Vicente Gullo; Wagner Menezes de Magalhaes 
Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 
115.408), Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros, 
representando Petróleo Brasileiro S. A.; Eduardo Rodrigues Lopes 

(OAB/DF 29.283), Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 
20.015) e outros, representando Wagner Menezes de Magalhães, 

Vicente Gullo, Marcelo Lopes dos Santos, Luís Antônio Scavazza, 
Jorge Alberto Merola Faria, Fernando Vicente Casasola, Sérgio dos 
Santos Arantes, Alan Kardec Pinto 
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010.373/2013-6 - 
 

  

Representação. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 
Irregularidades detectadas em pregão eletrônico. Sanções aplicadas. 
Pedido de Reexame. 

Recorrente: Claodinardo Fragoso da Silva 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul 
Responsáveis: Claodinardo Fragoso da Silva, Julio Cesar 
Goncalves, Marcelo Gomes Soares, Transamérica Construções e 

Serviços Ltda. 
Interessado: Superintendência Regional do Departamento de 

Polícia Federal no Mato Grosso do Sul 
Representação legal: Clovis Ferreira Lopes (OAB/MS 5.417), 
representando Claodinardo Fragoso da Silva; Ovídio Martins de 

Araújo (OAB/GO 5.570) e outros, representando Transamérica 
Construções e Serviços Ltda. 

  
011.944/2015-3 - 

 

  

Pedidos de reexame interpostos pelos srs. Murilo Andrade de 
Oliveira e Sebastião Albuquerque Uchôa Neto contra decisão que 

aplicou-lhes multa em processo de fiscalização da construção da 
cadeia pública masculina de São Luís Gonzaga/MA. 

Recorrentes: Murilo Andrade de Oliveira; Sebastião Albuquerque 
Uchôa Neto 
Órgãos/Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do 

Maranhão 
Responsáveis: Adriano Aragão Mendonça; Cristiana Ribeiro 
Guimarães; Francisco Sousa de Bastos Freitas; Murilo Andrade de 

Oliveira; Norma Maria Souza Muniz; Sebastião Albuquerque Uchôa 
Neto 

Interessado: Congresso Nacional 
Representação legal: João Augusto Sousa Muniz (OAB/MA 
5.725), representando Norma Maria Souza Muniz; Mário Leonardo 

Pereira Júnior (OAB/MA 10.003), representando Sebastião 
Albuquerque Uchôa Neto. 

  
012.414/2017-4 - 

 

  

Tomada de Contas Especial. Superintendência do Departamento de 
Polícia Federal no Estado do Amazonas. Pagamentos por serviços 

não prestados e bens não entregues. 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do 

Departamento da Polícia Federal no Estado do Amazonas  
Responsáveis: Maria das Graças Malheiros Monteiro; Kercio Silva 
Pinto; Francisco Canindé Fernandes de Macedo; Ivanhoé Martins 

Fernandes; José Edson Rodrigues de Souza; José Domingos Soares 
, agente de portaria; André Pereira da Silva; Anderson Rogério 

Pereira da Silva; Raimundo Soares da Silva; Patrícia Pereira da 
Silva; José Targino Sobrinho da Cruz; Granito Construtora Ltda.; A. 
Rogério P. da Silva; Cotrar Comércio Transportes Ltda.; Liomar 

Guimarães Azevedo; Coral - Construção, Conservação e Serviços 
Ltda.; Percol Perfurações de Poços 

Representação legal: João Pontes Rocha Filho (OAB/CE 15.087) e 
outros, representando José Edson Rodrigues de Souza; Léo da Silva 
Alves (OAB/DF 7.621) e outro, representando Maria das Graças 

Malheiros Monteiro 
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013.068/2016-4 - 

 

  

Auditoria realizada com o objetivo de verificar a execução das obras 
de manutenção de trechos rodoviários abrangidos pelo Programa 

Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR-Legal), em 
fase de monitoramento de determinação. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) 
Responsável: José da Silva Tiago 

Interessados: Congresso Nacional; Faixa Sinalização Viária Ltda. 
Representação legal: Diana Carolina Biseo Henriques (OAB/SP 

387.770), Gustavo Marinho de Carvalho (OAB/SP 246.900), e 
outros, representando Faixa Sinalização Viária Ltda.; Paulo 
Aristóteles Amador de Souza, representando o Dnit 

  
027.687/2017-1 - 

 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a 

recorrente inidônea por três anos para participar de licitação na 
administração pública federal, proferido em sede de representação 
acerca de irregularidades no pregão eletrônico destinado à 

contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
pessoas a serviço da CEF e de pequenos serviços não postais, 

incluindo motorista, combustível e demais insumos, para 
atendimento às unidades no Estado de Alagoas. 
Recorrente: Denes Expedito Rebouças - ME 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Responsável: Denes Expedito Rebouças - ME 
Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), 

representando Caixa Econômica Federal 
Bruno Milton Sousa Batista (OAB/PI 5.150), João Ulisses de Britto 

Azêdo (OAB/PI 3.446) 
 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
000.525/2018-9 - 

 

  

Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, contra o 

pregão eletrônico  que teve como objeto a contratação de empresa 
para a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem 
dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) do Ministério, incluindo as 

atividades de Modernização Administrativa e Operação das Cadeias 
de Armazenamento e Distribuição desses insumos, sendo os serviços 

contratados sob demanda, e sem disponibilização de mão de obra 
exclusiva. 
Representante: Associação das Empresas de Transporte de Cargas 

e Logística de Pernambuco (Assemtra) 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Interessado: Voetur Cargas e Encomendas Ltda 
Representação legal: Andreia da Silva Lima (OAB/DF 25.408), 
representando Voetur Cargas e Encomendas Ltda.; Pedro Luiz 

Lombardo Junior (OAB/SP 368.329/) e outros, representando 
Associação das Empresas de Transporte Rodoviário de Carga do 

Estado de Pernambuco (Assemtra) 
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001.305/2015-8 - 
 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou 
irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e 
aplicando-lhes multa em razão de impugnação total de despesas 

relativas à execução de convênio para apoio a  "ações promociona is 
com foco no turista de negócios, em busca do incremento da 

visitação às principais feiras de negócios brasileiras, agregando a 
divulgação do destino Brasil para o retorno e/ou o aumento da 
permanência a lazer". 

Recorrentes: Jorge Alves de Souza e União Brasileira dos 
Promotores de Feiras 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de São Paulo 
Responsáveis: Jorge Alves de Souza; União Brasileira dos 
Promotores de Feiras 

Interessado: Ministério do Turismo 
Representação legal: Geraldo Ribeiro Vieira (OAB/DF 2323) e 

outros, representando União Brasileira dos Promotores de Feiras e 
Jorge Alves de Souza 

  

003.694/2014-3 - 
 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que rejeitou as razões 
de justificativas e aplicou multa aos recorrentes em processo de 

auditoria, tendo por objetivo a contratação das obras das estruturas 
esportivas a serem construídas com recursos da União na Barra da 
Tijuca. 

Recorrentes: Clara Regina Rocha de Aquino, Glauco Cesar Campos 
Costa, Ildefonso Castro Junior e Jerônimo Jesus de Almeida 
Órgãos/Entidades/Unidades: Governo do Estado do Rio de 

Janeiro; Ministério do Esporte (extinto); Prefeitura Municipal de Rio 
de Janeiro - RJ 

Responsáveis: Armando José Guedes Queiroga Junior; Clara 
Regina Rocha de Aquino; Glauco Cesar Campos Costa; Ildefonso 
Castro Junior; Jacob Gimi Lerner; Jeronimo Jesus de Almeida; João 

Henrique Carrieres Rato 
Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Fernando Azevedo e Silva e outros, 
representando Autoridade Pública Olímpica (extinta); Ricardo 
Leyser Goncalves e outros, representando Ministério do Esporte 

(extinto) 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 174 | Segunda-feira, 16/09/2019 12

007.146/2013-2 - 
 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou 
irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e 
aplicando-lhes multa em razão de irregularidades detectadas em 

procedimentos licitatórios que tinha por objeto a aquisição de 
cartilhas destinadas à execução de programas educacionais da 

entidade, denominados "Agrinho" e "Formação Profissional Rural e 
Promoção Social". 
Recorrentes: Marilene Mendes da Silva, Antônio Carlos Carvalho 

de Sousa, Clovis Antonio Pereira Fortes, Cícero Rainha de Oliveira, 
Flávio Teixeira Duarte, Homero Alves Pereira (Espólio, 

Representado Por Irene Alves Pereira), José Antonio de Ávila, 
Normando Corral, Orlando Ferreira Bravo Neto, Otávio Bruno 
Nogueira Borges, Silvano Carvalho, Texto e Mídia Comunicações e 

Editora Ltda. e Idelson Alan Santos 
Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senar no 

Estado de Mato Grosso (Senar/MT) 
Representação legal: Carla Salvador (OAB/MT 15.785); Murillo 
Barros da Silva (OAB/MT 8.942); Washington Luis Carvalho 

Oliveira (OAB/MT 19.297) e Darlã Martins Vargas (OAB/MT 
5300-B), representando Clóvis Antônio Pereira Fortes, Cícero 

Rainha de Oliveira, Flávio Teixeira Duarte, Espólio de Homero 
Alves Pereira, Juliano Muniz Calçada, Marilene Mendes da Silva, 
Normando Corral Otávio Bruno Nogueira Borges, Silvano Carvalho 

e Antônio Carlos Carvalho; Expedito Barbosa Júnior (OAB/DF 
15.799), Thiago Groszewicz Brito (OAB/DF 31.762) e Guilherme 
Antonio Brito Gonçalves Barbosa (OAB/DF 45.167), representando 

Orlando Ferreira Bravo Neto, José Antonio de Ávila, Normando 
Corral, Cícero Rainha de Oliveira, Antônio Carlos Carvalho de 

Sousa, Juliano Muniz Calçada, Silvano Carvalho, Otávio Bruno 
Nogueira Borges, Flávio Teixeira Duarte, Marilene Mendes da Silva, 
Clovis Antonio Pereira Fortes, Irene Alves Pereira e Homero Alves 

Pereira, com substalecimento para Darlã Martins Vargas (OAB/MT 
5300-B) e Murillo Barros da Silva (OAB/MT 8.942) 

  
008.256/2010-1 - 

 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou 
provimento a pedido de reexame em face de decisão que aplicou 

multa ao embargante no bojo de auditoria realizada nas obras do 
Projeto de Expansão da Rede de Atendimento do INSS (PEX). 

Embargante: Lenilson Queiroz de Araújo 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596) 

e outros, representando Lenilson Queiroz de Araújo 
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009.252/2016-9 - 
 

  

Representação acerca das tratativas para a prorrogação, 
antecipadamente, dos atuais contratos de concessão de rodovias 
federais do Estado do Paraná firmados em 1997 e que expiram em 

2021. 
Representante: Procuradoria da República no Município de 

Jacarezinho/PR 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil (extinto) 

Interessado:  Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Paraná 

Representação legal: não há 
  

014.618/2015-0 - 
 

  

Agravo interposto contra despacho do relator  que suspendeu, 

cautelarmente, a revisão tarifária de contrato de concessão 
rodoviária. 

Agravantes: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e 
Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - Triunfo 
Concebra 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT 

Representação legal: Milton Carvalho Gomes (Procurador Federal) 
e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres 
- ANTT; Luiz Henrique Alves Bertoldi (OAB/SP 247.472) e outros, 

representando Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - 
Triunfo Concebra 

  

021.043/2019-1 - 
 

  

Solicitação do Congresso Nacional requerendo a realização de 
auditoria no para avaliar o uso dos recursos da educação básica. 

Solicitante: Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Léo Motta 
Órgão/Entidade/Unidade: não há 

Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há 
  

022.874/2018-6 - 
 

  

Auditoria coordenada realizada por 13 Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) da Olacefs, que tem por objetivo avaliar o nível de 
implementação de boas práticas de governança nas políticas públicas 

de segurança e de desenvolvimento dirigidas às fronteiras, como 
parte de uma estratégia de médio prazo para o aprimoramento dos 
elementos estruturais que condicionem as gestões político-

administrativas exercidas nessas regiões. 
Órgãos/Entidades/Unidades: Casa Civil da Presidência da 

República; Gabinete de Segurança Institucional; Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
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024.768/2017-0 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu 
recomendação à recorrente em processo de auditoria operacional que 
teve como objetivo verificar os principais entraves, denominados 

‘gargalos’, que impactam a eficiência dos portos brasileiros, com o 
intuito de identificar oportunidades de redução de tempo de liberação 

de cargas e de custo para o usuário. 
Recorrente: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) 
Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq); Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil (MTPA), atualmente Ministério da Infraestrutura (MI) 

Representação Legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, 
representando a Antaq; Alexandre Dalfior de Figueiredo; Michael 
Gleidson Araujo Cunha, representando a Antaq 

  
025.919/2017-2 - 

 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que 

expediu  recomendação à recorrente em processo de auditoria com o 
objetivo de verificar, por meio da avaliação do Sistema de Bandeiras 
Tarifárias na conta de energia elétrica, a efetividade dessa medida 

como sinal de preços ao consumidor e 
mecanismo indutor de eficiência nos reajustes tarifários de energia 

elétrica, bem como a sua condução por parte do Poder Público. 
Embargante: Agência Nacional de Energia Elétrica 
Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Energia 

Elétrica; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; Empresa 
de Pesquisa Energética; Operador Nacional do Sistema Elétrico - 
ONS 

Representação legal: Estefânia Torres Gomes da Silva e outros, 
representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Vitor 

Sarmento de Mello (OAB/RJ 102720) e outros, representando 
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 

  

026.306/2015-8 - 
 

  

Consulta sobre a possibilidade de a hora noturna reduzida ser 
considerada no cômputo da jornada de trabalho. 

Consulente: Eduardo Cunha 
Interessado: Presidência da Câmara dos Deputados 
Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há 
  

026.394/2016-2 - 
 

  

Solicitação do Congresso Nacional acerca de informação sobre o uso 
de recursos públicos na Olimpíada 2016. 
Solicitante: Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 

Rodrigo Maia 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria do Esporte (Ministério da 

Cidadania) 
Interessado: Congresso Nacional/Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados 

Representação legal: não há 
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034.255/2018-4 - 
 

  

Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, contra 
possíveis irregularidades verificadas em pregão eletrônico com 
vistas ao registro de preços para aquisição de reagentes para 

diagnósticos clínicos de Dengue, Zika e Chikungunya, com 
comodato de equipamentos. 

Representante: Diasorin Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 
Representação legal: Paulo Henrique Figueredo de Araujo 

(OAB/DF 46.369) e outros, representando Diasorin Ltda. 
 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
003.183/2006-1 - 

 

  

Pedido de reexame interposto contra deliberação exarada em 

processo de acompanhamento sobre a revisão da metodologia e da 
data-base do reajuste tarifário do Serviço de Transporte Rodoviário 

Interestadual e Internacional de Passageiros (STRIIP), para 
percursos superiores a 75 km. 
Recorrente: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) 

Responsáveis: Agência Nacional de Transportes Terrestres; José 
Alexandre Nogueira de Resende 
Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres 

Representação legal: Débora Goelzer Fraga e outros, representando 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 

  

003.519/2015-5 - 
 

  

Tomada de contas especial instaurada em face da não apresentação 
de documentação complementar exigida para aprovação da 

prestação de contas de convênio cujo objeto foi a execução do 
projeto intitulado "São João na Praça" no Município de Lagoa 
Seca/PB. 

Órgão/Entidade/Unidade: Associação dos Produtores Rurais de 
Manguape de Cima 

Responsáveis: Aginaldo Gonçalves; Associação dos Produtores 
Rurais de Manguape de Cima; Sheila Promoções, Eventos e Serviços 
Eireli - ME 

Interessado: Ministério do Turismo 
Representação legal: não há 

  

005.678/2019-6 - 
 

  

Solicitação do Congresso Nacional. Em que se requer informações 

sobre as obras de Transposição do Rio São Francisco, especialmente 
no que se refere os processos TC 013.831/2016-0, TC 005.648/2017-
3 e TC 004.375/2005-7. 

Solicitante: Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Rodrigo Maia 

Órgão/Entidade/Unidade: não há 
Representação legal: não há 
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010.163/2015-8 - 
 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou 
provimento a pedido de reexame interposto contra decisão que 
expediu determinações no bojo de auditoria realizada com o objetivo 

de fiscalizar a 2ª e 3ª etapas da obra de construção do Complexo de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de 

Imunobiológicos localizado no Município de Euzébio/CE. 
Embargante: C. G. Construções Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz 

Responsáveis:  Fernando José Marques de Carvalho; Leonardo 
Ribeiro de Lacerda 

Interessados: C. G. Construções Ltda; Congresso Nacional 
Representação legal: Anastacio Jorge Matos de Sousa Marinho 
(8502/OAB-CE) e outros, representando C. G. Construções Ltda.; 

Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando 
Fundação Oswaldo Cruz 

  
015.331/2018-0 - 

 

  

Processo de desestatização para acompanhamento do Primeiro e 
Segundo Estágios do Primeiro Ciclo do Processo de Oferta 

Permanente de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco 
Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais, com vistas à 

outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, 
reabilitação e produção de petróleo e gás natural. 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis - ANP 
Responsável: Décio Fabrício Oddone da Costa, Diretor-Geral 
Representação legal: não há 

  
029.345/2019-7 - 

 

  

Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização, na 

modalidade Auditoria Operacional - Integrada (com aspectos de 
conformidade), com o objetivo de auditar os mecanismos de controle 
das transferências de recursos federais no âmbito do MDR, com foco 

no aperfeiçoamento do controle sobre instrumentos de repasses 
firmados com os Estados, Municípios e entidades privadas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
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032.981/2017-1 - 
 

  

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, entre 
outras providências, expediu determinações às embargantes no bojo 
de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a eficiência do 

custeio de políticas públicas com base em subsídios da Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE). 

Embargantes: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo 
Ministério das Minas e Energia (MME) 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Energia 
Elétrica, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Economia, 
Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério de Minas e 
Energia, Ministério da Cidadania e Ministério do Meio Ambiente 

Responsáveis: Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho, Henrique 
de Campos Meirelles, Alexandre Baldy de Sant Anna Braga, Eliseu 

Lemos Padilha, Blairo Borges Maggi, Helder Zahluth Barbalho, José 
Sarney Filho, Dyogo Henrique de Oliveira, Marcos Jorge de Lima, 
Osmar Gasparini Terra, Romeu Donizete Rufino e Dayvson Franklin 

de Souza 
Representação legal: Adriano Augusto de Souza e Nelson do Vale 

Oliveira, representando a Casa Civil da Presidência da República; e 
Alexandre Gonçalves Filho, Estefania Torres Gomes da Silva, José 
Renato Pinto da Fonseca e Sidnei Furlan, representando a Agência 

Nacional de Energia Elétrica 
 

Ministra ANA ARRAES 

  
007.689/2019-5 - 

 

  

Contestação aos coeficientes individuais de participação dos estados 

no FPE-2020, fixados pela Decisão Normativa - TCU 175/2019 
Interessado: Governo do Estado de Roraima 
Representação legal: Wilson Alves de Sousa Junior (OAB/DF 

60.288) e outros representando o Governo do Estado de Roraima 
 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
007.113/2013-7 - 

 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou 

irregulares as contas dos recorrentes, condenando-lhes ao pagamento 
de débito e de multa, em razão de irregularidades em contrato de 

repasse que objetivava a construção da primeira etapa da rodoviária 
municipal. 
Recorrentes: Genecias Mateus Noronha; Keylly Mateus Noronha; 

Antão Roques de Freitas; Antônio Everaldo Henrique Tomaz; José 
Alves Limeira; José Elpídio Lima Barbosa 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Parambu/CE 
Representação legal: Gabriel Nogueira Eufrásio (OAB/CE 6.745) 
e outros, representando Ana Raquel Ferreira de Almeida, Antão 

Roques de Freitas, Antônio Everaldo Henrique Tomaz, Antônio 
Carvalho Lins, Genecias Mateus Noronha, José Alves Limeira, 

Keylly Mateus Noronha e Tadeu Noronha Mota; Maria Imaculada 
Gordiano Oliveira Barbosa (OAB/CE 8.667) e outros, representando 
Cosampa Projetos e Construções Ltda 
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019.928/2018-1 - 

 

  

Monitoramento do cumprimento de determinação com vistas à 
promoção de imediata licitação da área STS20 do Porto de Santos, 

após expirado o prazo de vigência pactuado. Análise das audiências.  
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil 
Responsáveis: Luiz Fernando Garcia da Silva; Luiz Otávio Oliveira 
Campos 

Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, 
representando Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 
6.546) e outros, representando Luiz Fernando Garcia da Silva 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

004.946/2016-2 - 
 

  

Representação que apura possíveis irregularidades relacionadas a 
indícios de fraude no censo escolar referente aos anos de 2008 a 
2013. 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Mata Grande/AL 

Responsáveis: José Jacob Gomes Brandão; Maria Francisca dos 
Santos Sandes 
Representação legal: Felipe Medeiros Nobre (OAB/AL 5.679); 

Miguel Carlos Mendes de Barros (OAB/DF 41.961) e Bruno Mendes 
(OAB/DF 44.498) 

  

010.409/2017-3 - 
 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos em 
decorrência de investimentos realizados no Fundo de Investime nto 

em Direitos Creditórios (FIDC) Trendbank. 
Órgãos/Entidades/Unidades: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; Superintendência Nacional de Previdênc ia 

Complementar 
Responsáveis: Adilson Florencio da Costa; Alexej Predtechensky; 

André Luis Carvalho da Motta e Silva; Antonio Carlos Conquista; 
Humberto José Teófilo Magalhães; Paulo Eduardo Cabral Furtado; 
Ricardo Oliveira Azevedo 

Representação legal: Guilherme Loureiro Perocco (OAB/DF 
21.311); Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885); Maria Augusta 

Rost (OAB/DF 37.017) e outros 
  

027.699/2019-6 - 
 

  

Referendo de medida cautelar concedida em processo de 

representação acerca de irregularidades na contratação de operação 
de crédito para antecipação de crédito de recursos do Precatório 

Fundef. 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Piauí 

Representante legal: não há 
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028.489/2019-5 - 
 

  

Referendo de medida cautelar concedida em processo de 
representação acerca de irregularidades na aquisição de 
equipamentos de conectividade de rede, também conhecidos como 

Ativos de Rede. 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Mineração 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
014.153/2014-9 - 

 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades 

identificadas na execução de contrato de repasse que tinha por objeto 
a construção de 39 unidades habitacionais no município. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cascavel - CE  

Responsáveis: Antônio Marcos Felix da Silva; Construtora Criativa 
Ltda. - Me; Construtora Panama Ltda. - Me; César Rogério Lima 

Cavalcante; Decio Paulo Bonilha Munhoz; Eduardo Florentino 
Ribeiro; Edvaldo Cunha Fontenele; Francisca Silva Rodrigues; 
Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos; Jose Maria de 

Vasconcelos; José Cláudio de Castro Lima; Julia Maria Martins 
Boto; Maria Jane Dantas de Sousa Silva; Maria Joselita Cruz; Maria 

de Fátima Lima Nobre; Verissimo Aguiar dos Santos; Willami de 
Sousa Paiva 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Francisco Artur de Souza Munhoz 
(18458/OAB/CE) e outros, representando Décio Paulo Bonilha 
Munhoz 

  
039.883/2018-3 - 

 

  

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que 

considerou improcedente representação formulada pelo embargante 
acerca de irregularidades relacionadas aos chamamentos públicos 
realizados com vistas à seleção de instituição de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento ou fundação de amparo à pesquisa com o objetivo 
de coordenar o Programa Prioritário de Indústria 4.0 e Modernização 

Industrial, e o Programa Prioritário de Fomento ao 
Empreendedorismo Inovador. 
Embargante: Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT)  

Órgão/Entidade/Unidade: Comitê das Atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento na Amazônia (Capda) e Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (Suframa) 
Interessado: Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) 

Representação legal: não consta 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 174 | Segunda-feira, 16/09/2019 20

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
012.535/2012-5 - 

 

  

Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de 

construção da ponte sobre o Rio Tocantins, em Miracema do 
Tocantins. 

Responsáveis: Alexandre Ubaldo Monteiro Barbosa, Francisco José 
de Moura Filho, José Edimar Brito Miranda e José Wilson Siqueira 
Campos 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento 
Regional (extinto Ministério da Integração Nacional); Secretaria de 

Infra-estrutura do Estado de Tocantins - Seinfra/TO 
Interessados: Congresso Nacional, Consórcio CMT - EGESA - 
Miracema 

Representação legal: Sergio Nogueira Seabra, Jorge Ulisses Jacoby 
Fernandes (OAB/DF 6.546), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 

22.885); Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796); 
Daniel Ayres Kalume Reis (OAB/DF 17.107) 

  

027.199/2017-7 - 
 

  

Tomada de contas especial decorrente da conversão de representação 
acerca de supostas irregularidades nas contratações dos serviços de 

transporte escolar, durante o exercício de 2015, envolvendo recursos 
do Pnate e do Fundeb. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pindoretama/CE 

Responsáveis: Queiroz Arruda Construções e Locações Eireli; 
Sílvia Helena Cezário Araújo; Valdemar Araújo da Silva Filho 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
002.596/2014-8 - 

 

  

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que aplicou 
multa aos recorrentes diante de irregularidades identificadas no bojo 

de auditoria sobre a aplicação de recursos federais repassados no 
âmbito do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
Embargantes: Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda.; Francisco 
Vanderlândio Carolino; e Francisco Vilmar Filho  

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Água Branca/PI 
Representação legal:Italo Maia Brasil (OAB/RN 15.276), entre 

outros, representando a Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. e os 
Srs. Francisco Vilmar Filho e Francisco Vanderlând io 
Carolino;Moisés Ângelo de Moura Reis (OAB/PI 87.475), 

representando a Sra. Zayra de Paiva Sousa e o Sr. Joao Luiz Lopes 
de Sousa; Marcos Patrício Nogueira (OAB/PI 1.973) entres outros, 

representando o Sr. Everson Barbosa Magalhães 
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008.528/2019-5 - 
 

  

Auditoria realizada com o intuito de verificar a regularidade dos atos 
relacionados à construção da primeira etapa do Sistema Adutor do 
Agreste Pernambucano. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Companhia Pernambucana de 
Saneamento e Ministério do Desenvolvimento Regional 

Interessado:  Congresso Nacional 
Representação legal: não há 

  

016.017/2017-0 - 
 

  

Tomada de contas especial instaurada diante da impugnação total 
dos dispêndios inerentes ao convênio destinado à modernização do 

Sistema de Identificação Civil e Criminal das Polícias do Estado, no 
âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública. 
Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Mato Grosso do 

Sul 
Responsáveis: Almir Silva Paixão; Dagoberto Nogueira Filho; 

Interprint Ltda; Jose Orcirio Miranda dos Santos; Novadata Sistemas 
e Computadores S A. 
Interessado: Ministério da Justiça (extinta) 

Representação legal: Jéssica Wiedtheuper (OAB/DF 50.669), entre 
outros, representando a Novadata Sistemas e Computadores S/A; 

Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (OAB/DF 17.042), entre outros, 
representando a Interprint Ltda. 

  

034.872/2017-5 - 
 

  

Indisponibilidade de bens decretada diante dos indícios de dano ao 
erário no bojo de contrato celebrado para a execução das unidades e 
dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT da 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar). 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.  

Responsável:  MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A. 
Representação legal:  Maria Abreu do Valle (OAB/RJ nº 145.508), 
representando a empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. 

  
036.132/2016-0 - 

 

  

Indisponibilidade de bens decretada diante dos indícios de dano ao 

erário no bojo de contrato firmado para a execução das obras 
inerentes à UHDTI (U-2313), à UGH (U-22311) e à UDEA 
(U32323), além da unidade integrante da carteira de gasolina, na 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Paraná (Repar). 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsável: Construtora OAS S.A. - em recuperação judicial 
Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), 
entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; e Camila 

Batista Rodrigues Costa (OAB/DF 46.475), entre outros, 
representando a Construtora OAS S.A. - em recuperação judicial 
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040.335/2018-6 - 
 

  

Representação sobre supostas irregularidades em pregão 
eletrônico destinado à contratação de empresa para a prestação 
dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, 

interna e externa, do acervo e das instalações no prédio sede do 
Museu Histórico Nacional, com o fornecimento de mão de obra, 

material e equipamentos. Análise de razões de justificativas. 
Representante: Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços 
Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Museu Histórico Nacional 
Responsáveis: Américo David Aurélio, José Pereira Ignácio, 

Maurillo Mendes e Paulo Knauss de Mendonça 
Representação legal: Cristiano Chaves Rocha e outros, 
representando a Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.; e 

Silmar Isaías Dias (OAB/RJ 189.655), representando a Kantro 
Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  

021.468/2018-4 - 
 

  

Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a fiscalização e 
inspeção agropecuária federal realizada pelo MAPA, bem como 

os processos administrativos decorrentes das infrações autuadas 
na execução dessas atividades, verificando a eficácia e 
identificando oportunidades de melhoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Defesa Agropecuária 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(SDA/Mapa) 

Representação legal: não há 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRA ANA ARRAES 

TC 016.299/2019-1  
Natureza:  Aposentadoria. 

Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Belém/PA. 
Interessados:  Jaime Alcântara de Souza (049.053.422-87) e José 
Maria da Cruz Cardoso (059.175.652-87). 

 
 

DESPACHO DA RELATORA 
 

Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de Jaime Alcântara de Souza e José Maria da 

Cruz Cardoso, ex-servidores da Gerência Executiva do INSS, em Belém/PA. 

2. Os atos foram cadastrados e disponibilizados a esta Corde de Contas por intermédio do Sistema 

de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2º, caput e incisos 
I a VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018. 

3. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs que os atos sejam considerados legais, 

promovendo-se o seu registro. 

4. O Ministério Público junto ao TCU, por meio da peça 9, verificou que os dados financeiros 

extraídos do Sistema Siape estão incompletos, não tendo sido discriminadas as rubricas que compõe a 
remuneração dos interessados. Em decorrência, propôs o retorno dos autos à unidade técnica para que seja 
anexado um relatório mais detalhado para que possa se manifestar sobre o mérito das concessões em análise.  

Ante o exposto, restitua-se o presente processo à Sefip para atendimento da demanda, em 
seguida, encaminhe-se ao Ministério Público, com vistas ao seu pronunciamento. 
 

Brasília, 5 de setembro de 2019. 
 

ANA ARRAES 

Relatora 
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TC 016.533/2019-4  
Natureza:  Aposentadoria. 
Unidade Jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No 

Estado de São Paulo.   
Interessados:  Isabel Batilde Ribeiro (609.890.508-82); Izaltina 

Baptista (720.344.248-91); Jaci Gomes Miguel (937.013.498-00); 
Jorge Koga (278.362.158-49); Jose Almir Siqueira Aidar (787.011.048-
53); Jose Elesbao Souza dos Santos (056.120.802-63); Jose Magrin 

(717.110.158-49); Leila Maria Seino Soares da Costa (042.064.478-
45); Leondina de Jesus Ramalho Pires (811.845.658-72); Leonor 

Aparecida Argeri Júnior (009.562.838-02).   
 
 

DESPACHO DA RELATORA 
 

Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde no Estado de São Paulo, submetidos, para fins de registro à apreciação do Tribunal de 
Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), com base em críticas automatizadas, propõe 
considerar os atos legais, determinando o seu registro (peças 13 e 14).  

3. O Ministério Público junto ao Tribunal, entretanto, diverge da proposta por considerar que 
os dados financeiros extraídos do sistema Siape estão incompletos, pois não foram discriminadas as rubricas 
que compõem a remuneração dos interessados. Em razão isso, propõe o retorno dos autos à unidade técnica 

para que seja anexado um relatório mais detalhado, a partir do qual o Ministério Público possa se manifesta r 
sobre o mérito das concessões (peça 15).  

4.   Decido.  

5. Concordando com a manifestação do Parquet, verifico, ainda, que há divergências entre as 
rubricas indicadas na instrução da unidade técnica (peça 13) e as constantes das fichas de concessão do 

Sisac (peças 2 a 11), o que mereceria uma análise mais aprofundada da unidade técnica. 

6. Assim, devolvo os autos à Sefip, para que elabore relatório técnico detalhado sobre as 
remunerações dos interessados, conforme solicitado pelo Parquet, analisando-as em confronto com as 

vantagens indicadas nas fichas do Sisac (peças 2 a 11).  

 

 
Brasília, 5 de setembro de 2019 

 

 
ANA ARRAES 

Relatora 
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CODMATERI A=41100 
TC 027.258/2019-0  
Natureza: Solicitação  

Unidade: Prefeitura Municipal de São Paulo - SP.  

DESPACHO DA RELATORA 

Trata-se de solicitação de cópia integral do processo 020.790/2019-8, demandada por Gandhi 
Vilas Boas, advogado, mediante Manifestação da Ouvidoria nº 316.728/2019. 

2. O processo em referência trata de denúncia acerca de supostas irregularidades na utilização 

de recursos federais para realização do GP de Fórmula 1 em Interlagos-SP. 

3. Atualmente os autos encontram-se em fase de instrução, no âmbito da 

SecexDesenvolvimento, sem registro de qualquer decisão de mérito. 

4. A unidade instrutiva pronunciou-se acerca do pedido, à peça 3, e opinou pelo indeferimento, 
haja vista tratar-se de denúncia, cujo sigilo está assegurado no art. 53 da Lei 8.443/92 e ainda em razão de 

não constar nos autos qualquer ato decisório de mérito, seja por despacho, seja por acórdão. 

5. Destaco especialmente o § 3º do art. 53 da Lei 8.443/92, que expressamente define:  

§ 3º A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e 
somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado 
do responsável. 

6. Depreende-se do teor da norma destacada a necessidade de apuração em sigilo até que o TCU 
avalie a procedência do fato denunciado. Tendo em conta que não há, até então, qualquer análise acerca da 

procedência, deverá ser preservado o conteúdo de possível divulgação, consoante a previsão do art. 27 da 
Resolução TCU 249/2012: 

Art. 27. Cabe ao TCU controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas por ele 

produzidas ou custodiadas, assegurando a devida proteção. 

Ante essas considerações, acolho o posicionamento da unidade técnica, e com fundamento no 

art. 94 da Resolução 259/2014, art. 17, incisos I e III, e 27 da Resolução 249/2012, indefiro o pedido de 
acesso, restituo os autos à SecexDesenvolvimento e determino: 

a) o encaminhamento de comunicação à Ouvidoria acerca da decisão quanto à negativa de 

acesso à informação ao autor da demanda; 

b) o apensamento destes autos ao TC 020.790/2019-8. 

 

Brasília, 05 de setembro de 2019 

 

ANA ARRAES 
Relatora 
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CODMATERI A=41101 
TC 031.629/2016-4  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).  

Unidade: Companhia Docas do Pará. 
Recorrentes: Ademir Galvão Andrade, Maria de Fátima Peixoto 

Carvalho, Nelson Francisco Marzullo Maia, Nelson Pontes Simas e 
Probase Projetos e Engenharia Ltda. 

 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Ademir Galvão Andrade, Maria de Fátima 
Peixoto Carvalho, Nelson Francisco Marzullo Maia, Nelson Pontes Simas e Probase Projetos e Engenhar ia 
Ltda. contra o Acórdão 2.917/2018-Plenário, que julgou tomada de contas especial constituída em 

atendimento ao Acórdão 6.630/2016-1ª Câmara. Este último apreciou acompanhamento instaurado para 
apurar supostas irregularidades observadas no âmbito da Concorrência 1/2004, firmado entre a Companhia 

Docas do Pará (CDP) e a empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos, com os efeitos mencionados 
nos itens 3.1 dos exames de admissibilidade efetuado pela unidade técnica. 

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária, 
para as providências constantes dos itens 3.3 do exame de admissibilidade, e, posteriormente, à Secretaria 

de Recursos, para instrução. 

 

TCU, Gabinete, em 5 de setembro de 2019. 

 

ANA ARRAES 

Relatora
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CODMATERI A=41097 
TC 014.174/2012-0  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária. 

Responsáveis: Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão 
(07.044.982/0001-62); Construtora OAS S.A. em recuperação judicia l 
(14.310.577/0001-04); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores 

(369.876.387-72); Maria Cristina Ponchon da Silva (105.411.388-20); 
Priscilla Filadoro Nogueira (169.905.558-07)  

Interessado: Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão. 

 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão 

e pela Sra. Maria Cristina Ponchon da Silva contra o Acórdão 2.010/2018 - Plenário.  

2. A Secretaria de Recursos, na sua instrução de mérito, propôs conhecer do recurso para, no 
mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir parcelas do débito de que trata o item 9.2.1. e 9.2.2. do 

acórdão recorrido, reduzindo, proporcionalmente, a multa aplicada no item 9.3 (peça 218). 

3. Em 2/9/2019, o Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão apresentou novos elementos de 

defesa, contendo estudo técnico de preços de serviços de engenharia (peça 221).  

4. O Ministério Público junto ao Tribunal propõe a restituição dos autos à SERUR para que se 
manifeste sobre esses novos elementos, tendo em vista a natureza eminentemente técnica da matéria e em 

atenção aos princípios da ampla defesa e da verdade material (peça 222). 

5. Decido.  

6. Acato a proposta do MPTCU, fazendo minhas as razões apresentadas pelo Parquet. Destaco, 
ainda, que o Consórcio protocolou requerimento (peça 217) para apresentação do estudo técnico poucos 
dias antes da instrução de mérito da SERUR e que este pedido não foi tempestivamente apreciado. 

7. Ante o exposto, devolvo os autos à SERUR para que se manifeste acerca do documento 
apresentado (peça 221), proferindo novo parecer de mérito o qual deverá ser encaminhado ao meu gabinete 

por intermédio do Parquet especializado. 

 

Brasília, 9 de setembro de 2019 

 

ANA ARRAES 

Relatora
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CODMATERI A=41095 
TC 029.929/2015-6  
Natureza: Pedido de Reexame (Denúncia)  

Unidades Jurisdicionadas: Advocacia-Geral da União; Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários; Companhia Energética de 

Alagoas; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais; Ministério da Cultura (extinta) ; 
Ministério da Educação; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta) ; 
Ministério das Comunicações (extinto); Ministério de Minas e Energia 

(vinculador); Ministério do Esporte (extinta); Secretaria de Direitos 
Humanos; Universidade Federal de São Paulo. 
Responsáveis: Humberto Miranda Cardoso (778.662.401-59); Jânio 

Lopes Miranda (908.736.881-04); Marconi Goncalves Brasileiro de 
Sant Anna (416.885.701-87); Álvaro da Costa Rondon Neto 

(769.806.001-25)  
Interessados: Secretaria de Educação Básica (00.394.445/0124-52); 
Va & R Informática Ltda. (04.699.854/0001-69) 

 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Humberto Miranda Cardoso, Jânio Lopes 
Miranda, Marconi Goncalves Brasileiro de Sant Anna e Álvaro da Costa Rondon Neto contra o Acórdão 

248/2017-Plenário, que julgou denúncia de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 52/2015, 
promovido pela Advocacia-Geral da União para registro de preços com vistas à aquisição de equipamentos 

de armazenamento de dados (storage).  

2. O tema central aqui tratado refere-se à insuficiência de justificativas técnicas dos responsáveis para 
a contratação realizada pela AGU, que optou pela manutenção dos equipamentos antigos, ao invés de 
substituí- los. 

3. Em razão dos memoriais apresentados, os presentes autos retornaram para outra análise da 
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - que concluiu que os novos elementos não 
foram suficientes para elidir as irregularidades apontadas na denúncia, as quais originaram as multas 

impostas aos responsáveis - e, posteriormente, para a Secretaria de Recursos, para exame da última 
manifestação da AGU, em observância ao princípio do devido processo legal e seus corolários - 

contraditório e ampla defesa. 

4. Concluída a análise da Serur, considerando que anteriormente requisitei pronunciamento do 
Ministério Público junto ao TCU, encaminho os autos ao MPTCU para nova manifestação. 

 

Brasília, 10 de setembro de 2019. 

 

ANA ARRAES 

Relatora 
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CODMATERI A=41096 
TC 000.105/2017-1  
Natureza: Prestação de Contas (exercício de 2015). 

Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 
 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Cuidam os autos de processo de contas anual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

- UFRN, relativo ao exercício de 2015. 

2. Nesta etapa processual foi realizada a audiência de Ângela Maria Paiva Cruz, então reitora 

da UFRN, e retomadas as análises já efetuadas anteriormente, ainda não apreciadas pelo Tribunal.  

3. Após a emissão dos pareceres pela Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEduc, 
foram trazidos aos autos elementos adicionais por Ângela Maria Paiva Cruz e João Emanuel Evangelis ta 

de Oliveira, então pró-reitor de Planejamento e Coordenação Geral (peça 65). 

4. O Ministério Público junto ao TCU - MPTCU propôs a remessa dos autos à unidade técnica 

para reanálise das contas à luz dos novos elementos processuais, por avaliar que os argumentos 
apresentados poderiam ter reflexo na análise das próximas contas da universidade.  

5. Segundo informou o Parquet, os ex-gestores debateram temas como contratação da fundação 

de apoio para colaborar na execução de projetos acadêmicos; atuação da fundação de apoio na condução 
de obras laboratoriais e os tipos de edificação que poderiam ser implementados; termos de execução 

descentralizada e destinação de saldos do projeto; e terceirização de pessoal pela Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares - Ebserh. 

Tendo em vista o exposto, remetam-se os autos à SecexEduc, para instrução, com posterior 

envio ao MPTCU. 

 

Brasília, 10 de agosto de 2019. 

 

ANA ARRAES 

Relatora
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TC 006.855/2011-3  
Natureza:  Aposentadoria  

Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(extinta).   

Interessado:  Neusvaldo Ferreira Lima (787.774.458-72).   
 
 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Tratam os autos, originalmente, de ato de concessão de aposentadoria de Neusvaldo Ferreira 
Lima, ex-servidor do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Encaminho os autos ao Ministério Público junto ao TCU para manifestação, nos termos do art. 

81, II, da Lei 8.443/1992 e arts. 62, III, e 157 do Regimento Interno. 

 
TCU, Gabinete, em 11 de setembro de 2019. 

 
 

ANA ARRAES 

Relatora
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CODMATERI A=41091 
TC 012.337/2018-8  
Natureza: Monitoramento. 

Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 
 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de processo de monitoramento das determinações emanadas no Acórdão 1.387/2018-

TCU-2ª Câmara, de minha relatoria, prolatado no âmbito do processo TC-031.852/2016-5, referente à 
prestação de contas de 2015 da Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

2. Referido decisum, ao julgar as contas dos responsáveis pela Universidade, proferiu diversas 
determinações com vistas ao aperfeiçoamento da sua gestão, bem como reiterou as deliberações exaradas 
por esta Corte de Contas em outros processos, mas que estavam pendentes de cumprimento (subitem 1.10 

do acórdão), advertindo-os que poderiam ter suas contas julgadas irregulares no caso de reincidência no 
descumprimento de determinação sem a devida justificativa. 

3. Em atendimento ao subitem 1.13 do Acórdão 1.387/2018-TCU-2ª Câmara, a Secretaria de 
Controle Externo no Estado do Maranhão - Secex-MA, unidade originalmente responsável pelo presente 
processo, promoveu diligências à UFMA, com vistas a obter informações e documentos que comprovem o 

cumprimento do subitem 1.9 da decisão e seus respectivos subitens (peça 13). 

4. A Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdmin, ao instruir o 

presente monitoramento com a proposta final de mérito, concluiu que não foram cumpridas as 
determinações constantes nos subitens 1.9.1, 1.9.2.1, 1.9.2.2, 1.9.2.3.1, 1.9.2.3.2 e 1.9.2.3.3.5 do Acórdão 
1.387/2018-TCU-2.ª Câmara. Por outro lado, as determinações constantes nos subitens 1.9.2.3.3.1, 

1.9.2.3.3.2, 1.9.2.3.3.3 e 1.9.2.3.3.4, do referido acórdão, foram consideradas como parcialmente 
cumpridas. 

5. Quanto ao monitoramento do subitem 1.10 da referida decisão, a SecexAdmin relatou que o 
monitoramento e as comunicações processuais feitas pela Secex-MA ‘não abrangeram, como era 
necessário, a averiguação do seu cumprimento’. 

6. Em decorrência, propôs “renovar a ordem sob destaque, fixando-se o prazo inelástico de 
120 dias para que a UPC a respeito delas se manifeste, de tudo cabendo fazer, a tempo e modo, inelutável 

monitoramento”. 

7. Com as devidas vênias, divirjo do encaminhamento proposto. 

8. Considerando que o presente processo foi autuado com o objetivo de monitorar o 

cumprimento integral das determinações proferidas pelo Acórdão 1.387/2018-TCU-2.ª Câmara, restituo os 
autos para a SecexAdmin para que esta realize as diligências necessárias para manifestar -se 

conclusivamente neste monitoramento sobre o cumprimento da determinação contida no item 1.10 da 
referida decisão. 

 

Brasília, 11 de setembro de 2019. 

 

ANA ARRAES 
Relatora
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TC 016.536/2019-3  
Natureza:  Aposentadoria  

Unidade Jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No 
Estado de São Paulo.  

Interessados: Osvaldo Pereira de Brito (568.975.968-68); Walney Di 
Franco Schiavon (922.341.278-15).  

 

 
DESPACHO DA RELATORA 

 
 

Este processo trata de atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores do Núcleo Estadual 

do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo, encaminhados a esta Corte de Contas via Sistema de 
Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac). 

2. Conforme apontou em seu parecer o procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, os dados 
financeiros extraídos do Sistema Siape estão incompletos (peça 5).  

3. Considerando que a incompletude desses dados prejudica a análise de mérito das concessões 
em exame, anuo à proposta do representante do Ministério Público junto ao TCU e determino o retorno dos 
presentes autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que seja anexado ao processo relatório contendo 

informações completas a respeito das rubricas que compõem a remuneração dos interessados. 

À Sefip, para providências. 

 

Brasília, 11 de setembro de 2019. 
 

 
ANA ARRAES 

Relatora 
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TC 038.204/2012-6  
Natureza: Pedido de Reexame (Pensão Civil)  

Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta).  
Recorrente:  Jose Carlos Mizael  

 
 

DESPACHO DA RELATORA 

 
 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Jose Carlos Mizael contra o Acórdão 3.894/2019-

2ª Câmara, que apreciou atos de concessão de pensões civis instituídas por ex-servidores do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, com os efeitos mencionados no 
item 3.1 do exame de admissibilidade efetuado pela unidade técnica. 

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para as providênc ias 
constantes do item 3.3 do exame de admissibilidade, e, posteriormente, à Secretaria de Recursos, para 

instrução. 

 

TCU, Gabinete, em 11 de setembro de 2019. 

 
 

ANA ARRAES 

Relatora 
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CODMATERI A=41093 
TC 031.744/2017-6  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade: Ministério do Turismo (vinculador). 
Recorrentes: Centro de Estudos Casa Curta-se e Rosângela Rocha dos 

Santos. 
 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Centro de Estudos Casa Curta-se e 

Rosângela Rocha dos Santos contra o Acórdão 3.575/2019-2ª Câmara, que julgou tomada de contas especial 
instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor dos recorrentes diante da total impugnação dos 
dispêndios do Convênio 735866/2010, destinado à implementação, no período de 28/5 a 19/6/2010, do 

“Circuito Cultural e Turístico Rasgadinho”. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos, com os efeitos mencionados 

nos itens 3.1 dos exames de admissibilidade efetuado pela unidade técnica. 

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, para 
as providências constantes dos itens 3.3 dos exames de admissibilidade, e, posteriormente, à Secretaria de 

Recursos, para instrução. 

 

TCU, Gabinete, em 12 de setembro de 2019. 

 

ANA ARRAES 

Relatora
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TC 002.722/2018-6  
Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.  
Responsáveis:  Jose de Lima Brandao (215.815.683-04); Marco 

Antonio Marinho Praseres (704.600.193-68); Nauro Sergio Costa 
(281.028.863-15); Noemia Aboud Silva de Sampaio (253.208.073-68); 
Osvaldo Cruz Brito dos Santos (342.793.423-34); Rômulo Orleans 

Silva Araújo (331.067.113-53).    
 

 
DESPACHO DA RELATORA 

 

Este processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos em desfavor de Jose de Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio 
Marinho Praseres, Noêmia Aboud Silva de Sampaio, Romulo Orleans Silva Araújo e Nauro Sergio Costa 

- empregados que trabalhavam na Seção de Saúde da Diretoria Regional do Maranhão (DR/MA) dos 
Correios - em razão de possível prejuízo causado ao CorreioSaúde em decorrência de procedimentos 
médicos realizados em empregados e/ou em seus dependentes no Instituto de Medicina do Maranhão. 

2. Conforme relatório da fase interna da TCE (peça 4, fls. 131-143), a presente tomada de contas 
especial decorreu de processo disciplinar instaurado após denúncia de empregado da DR/MA sobre suposta 
fraude no CorreioSaúde dessa diretoria regional.  

3. O Relatório de Investigação Disciplinar (peça 2, fls. 133-190) e o Relatório Final de Sindicânc ia 
(peça 2, fls. 191-271) concluíram que Marco Antonio Marinho Praseres, Noemia Aboud Silva de Sampaio, 
Rômulo Orleans Silva Araújo, Nauro Sergio Costa, Jose de Lima Brandao e Osvaldo Cruz Brito dos Santos 
foram os responsáveis solidários por “valor desembolsado irregularmente pelos Correios em favor do 

credenciado IMMA - Instituto de Medicina do Maranhão, em razão de autorizações de procedimentos 
médicos hospitalares indevidos”. Esses empregados - que não tinham formação na área médica - foram 

responsabilizados por terem autorizado a realização de “procedimentos médicos cirúrgicos de alto custo e 
aquisição de materiais de alto custo e OPMEs [órteses, próteses e materiais especiais]” decorrentes de 
solicitações assinadas por profissionais da área de medicina que prestavam serviços terceirizados no 

ambulatório médico da DR/MA. 

4. O montante do débito - R$ 271.475,97 - foi calculado em parecer da Central de Saúde da 
Administração Central dos Correios (Cesau) (peça 3, fls. 13-295), no qual analistas de saúde realizaram 

exame técnico “através de avaliação documental à distância, isto é, sem a presença física do paciente e, 
ainda, sem relatórios médicos contendo a justificativa dos procedimentos solicitados e dos materiais de alto 

custo”.  

5. Para chegar a esse valor, foram elaboradas duas planilhas. A primeira apresenta a análise dos 
procedimentos médicos realizados em 15 pessoas e aponta procedimentos e materiais liberados 
indevidamente. Destaco que não foram associadas justificativas para as conclusões de que as liberações 

foram indevidas, havendo apenas, em alguns casos, observações como “Solicitação do procedimento sem 
data e sem assinatura do médico assistente, e não há solicitação de materiais pelo médico assistente, razão 

pela qual a análise dos procedimentos e materiais fica prejudicada” ou “Não há exames complementares 
que comprovem a necessidade do procedimento solicitado”. 

6. A segunda planilha do parecer da Cesau traz os valores para os procedimentos ou materia is 
classificados como “liberados indevidamente” na planilha anterior, alcançando o débito total de 

R$ 271.475,97.  
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7. O parecer do Cesau ainda contém “dossiês” dos procedimentos médicos impugnados, os quais 
contêm cópias de receituários médicos, propostas de preços, guias diversas, notas fiscais, entre outros 
documentos. 

8. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), após examinar 
as alegações de defesa enviadas pelos citados responsáveis, propôs julgar irregulares as contas de Jose de 
Lima Brandão, Osvaldo Cruz Brito dos Santos, Marco Antônio Marinho Praseres, Noêmia Aboud Silva de 

Sampaio, Romulo Orleans Silva Araújo e Nauro Sergio Costa, condenando-os ao pagamento dos débitos 
discriminados na instrução e de multas individuais. 

9. O representante do Ministério Público junto ao TCU, procurador Rodrigo Medeiros de Lima, 
entretanto, discordou dessa proposta, por entender que a presente TCE não está em condições de ser julgada 

no mérito por esta Corte de Contas, em especial por não ter sido devidamente demonstrada a existência de 
dano ao erário.  

10. Segundo o douto procurador, ainda no âmbito interno da TCE, os Correios não caracterizaram 
a dinâmica da possível fraude, nem discriminaram todos os envolvidos. Aponta igualmente o representante  
do MPTCU não haver nos autos análise das defesas apresentadas por representantes do Instituto de 

Medicina do Maranhão, as quais poderiam vir a reduzir o dano ao erário originalmente calculado ou até 
mesmo a desconstituí- lo, situação que indicaria não haver pressupostos para a constituição do presente 
processo.  

11. Em continuidade, o procurador Rodrigo Medeiros de Lima destaca a necessidade de que, ainda 
na fase interna da TCE, tivessem sido ouvidos os médicos terceirizados que solicitaram os procedimentos 
quanto aos motivos que os levaram a prescrever as intervenções posteriormente reprovadas pela instânc ia 

de saúde da empresa pública. 

12. Em seu parecer, o ilustre procurador também aponta falhas nas citações realizadas pela Secex-
TCE e propõe que se declare a nulidade das citações promovidas até o momento por esta Corte de Contas, 
em respeito ao que dispõem o art. 282 do CPC e o art. 176 do Regimento Interno do TCU. 

13. Após compulsar os autos, concluí que assiste razão ao representante do MPTCU. De acordo 
com a Instrução Normativa TCU 71/2012, os pressupostos para instauração de tomada de contas especial 
são: 

Art. 5º É pressuposto para instauração de tomada de contas especial a existência de elementos fáticos e 
jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário 
(NR)(todo o art.)(Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016). 

Parágrafo único. O ato que determinar a instauração da tomada de contas especial, deverá indicar, entre 
outros: 

I - os agentes públicos omissos e/ou os supostos responsáveis (pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que 

teriam dado causa ao dano ou indício de dano identificado; 

II - a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a ser apurado, lastreada em documentos, 

narrativas e outros elementos probatórios que deem suporte à sua ocorrência; 

III - exame da adequação das informações contidas em pareceres de agentes públicos, quanto à 
identificação e quantificação do dano ou indício de dano; 

IV - evidenciação da relação entre a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a ser 
apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir os 

cofres públicos. 

14. As questões aventadas pelo representante do MPTCU, em especial a possibilidade da existênc ia 
de outros responsáveis e da redução do dano ao erário originalmente calculado, impedem o prosseguimento 
deste processo.  
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15. Portanto, anuindo à proposta do procurador Rodrigo Medeiros de Lima, determino o retorno 
dos autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial para adoção das providências 
elencadas no parágrafo 41 do parecer do eminente representante do Ministério Público junto ao TCU. 

À Secex-TCE, para providência. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 
 
 

ANA ARRAES 
Relatora 
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TC 008.642/2017-6  
Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade: Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás - GO. 
Responsáveis:  Alan Goncalves Barbosa (273.662.601-00), Prefeitura 

Municipal de Alto Paraíso de Goiás - GO (01.740.455/0001-06) e 
Premium Construtora e Empreendimentos Ltda. (06.906.732/0001-21).  
Interessados:  Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-

43) e Secretaria de Educação Básica (00.394.445/0124-52).  
 

 
 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade de 
Brasília, em virtude de inexecução parcial do Convênio 398/2009, firmado entre a Fundação Universidade 

de Brasília e a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás/GO, cujo objeto foi a construção do Centro 
de Estudos Avançados do Cerrado. 

2. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, após as devidas 
citações, considerou revel a empresa Premium Construtora e Empreendimentos Ltda., analisou as alegações 

apresentadas pelos demais responsáveis e propôs o julgamento pela irregularidade das contas. 

3. Em sua avaliação, o representante do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, procurador 
Lucas Rocha Furtado, entendeu que o processo ainda não poderia ser julgado no mérito, em razão de vício 

de citação em relação à empresa Premium Construtora e Empreendimentos Ltda., haja vista os ofícios 
citatórios dirigidos à pessoa jurídica e ao seu sócio-administrador não terem alcançado os destinatários. 

4. O eminente procurador assinala que às peças 6 e 7 do processo constam documentos que 

indicam endereços da empresa distintos daquele para onde foi direcionada a tentativa de citação. 

Ante essas considerações, em respeito à garantia da ampla defesa e do contraditório, restituo o 
processo à SecexTCE para que encaminhe nova citação à empresa Premium Construtora e 

Empreendimentos Ltda. e, em caso de insucesso da via postal, seja realizada a citação por meio de edital.  

 

 
Brasília, 13 de setembro de 2019 

 

 
ANA ARRAES 

Relatora 
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MINISTRO BRUNO DANTAS 

TC 008.966/2014-1 
Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Unidade Jurisdicionada: Ministério da Cultura (extinto) 
Responsáveis: Carlos Alberto Olsson (076.327.620-00); Cristina de 

Souza Aspesi (467.317.500-00); Gabriella Olsson Lisboa 
(010.894.730-01); L&c Editora Ltda - ME (06.132.091/0001-03); 
Renato Vargas Saibro (409.038.340-49) 

 

DESPACHO 

 

Considerando que o presente recurso de revisão é a última oportunidade processual da parte 
para discutir o mérito da presente tomada de contas especial; que, quanto à execução física, as análises 

anteriores dos autos concluíram que há evidências da execução ao menos parcial do projeto aprovado pelo 
Ministério da Cultura; e que os novos elementos juntados ao processo, em especial as microfilmagens dos 

cheques depositados na conta em que foram movimentados os recursos oriundos do contrato de patrocínio 
firmado com a Petrobrás, podem, em tese, comprovar em alguma medida a existência de nexo de 
causalidade entre os recursos captados e as despesas supostamente realizadas para a consecução do projeto 

patrocinado, remeto os autos a Serur para que analise o teor das peças 161, 163 e 165, com vistas a responder 
o seguinte: 

a) À luz da jurisprudência citada no parágrafo 6.7 da instrução da peça 154, esses novos 
elementos juntados pela recorrente, aliados à documentação já existente nos autos, permitem inferir, em 
alguma medida, a existência de nexo de causalidade entre os recursos captados pela recorrente e as despesas 

efetuadas para a realização do Projeto “Outracoisa", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura 
sob o Pronac 051781? 

b) Caso considere comprovado o nexo de causalidade em relação a alguma despesa, em que 
medida as despesas comprovadas guardam correspondência com o percentual de execução física do projeto, 
levando-se em conta que: i) conforme verificou o Ministério Público Junto ao TCU (peça 160), dos 

R$ 442.374,00 previstos no contrato de patrocínio firmado com a Petrobras, para a produção de 6 edições 
da Revista Outracoisa com tiragem de 200 mil exemplares, apenas R$ 398.136,60 teriam sido efetivamente 

repassados à recorrente? ii) o projeto aprovado pelo Ministério da Cultura não englobava apenas a 
produção/impressão de revistas, mas também todo o processo de elaboração e criação desse material, de 
modo que, ao que tudo indica, o percentual do objeto executado não deveria ser aferido apenas com base 

na relação entre o número de exemplares previsto e o efetivamente comprovado? 

À Serur, para adoção das providências determinadas e posterior retorno dos autos ao gabinete 

deste relator, com passagem pelo Ministério Público junto ao TCU, para que se pronuncie sobre os novos 
elementos, caso considere pertinente. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 

 

MINISTRO BRUNO DANTAS 
Relator 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 174 | Segunda-feira, 16/09/2019 40

CODMATERI A=41070 
TC 001.324/2015-2  
Natureza: Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Município de Piquete - SP. 
Responsáveis: Ana Maria de Gouvea (435.209.368-87); Otacílio 

Rodrigues da Silva (602.365.238-72) 
 

DESPACHO 

 

Considerando as circunstâncias narradas (peça 66), defiro a dilação do prazo, pleiteada pelo 

município de Piquete/SP, por mais 90 (noventa) dias, nos termos sugeridos pela unidade instrutora (peça 
68). Conte-se a prorrogação a partir do término do prazo anteriormente fixado, na forma do art. 183, 
parágrafo único, do RITCU. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 

 

MINISTRO BRUNO DANTAS 
Relator 
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TC 015.379/2019-1  
Natureza: Acompanhamento  

Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde (vinculador).  
 

 
DESPACHO 

 

 
Trata-se de novo pedido de prorrogação de prazo formulado por Leonardo Lins Câmara Marinho 

Barbalho, Coordenador-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, para atendimento do Ofício de 
Oitiva 1697/2019-TCU/Selog (peça 5). 

Considerando as razões tecidas pela unidade instrutora, cujos fundamentos faço integrar o 

presente despacho, indefiro o pedido postulado, nos termos sugeridos. 

Contudo, prestigiando o contraditório, concedo excepcional e improrrogável prazo adicional de 

15 (quinze) dias, no qual deverá ser veiculado o alerta da multa sugerido, sendo suficiente o envio por 
correio eletrônico deste despacho aos endereços de e-mail constantes da peça 12, já que a comunicação é 
inclusive dispensada pelo Regimento Interno do TCU. 

Transcorrido o prazo ou apresentado novos pedidos de prorrogação, os quais já estão previamente 
indeferidos, deve a unidade instrutora propor as medidas cabíveis. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 

 

MINISTRO BRUNO DANTAS 

Relator 
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CODMATERI A=41083 
TC 024.876/2017-8  

Natureza: Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Eletrobrás Termonuclear S.A. 
 

DESPACHO 

 

Em exame tomada de contas especial apartada do TC 021.542/2016-3, autuada em atendimento 

ao item 9.5 do Acórdão 1.348/2017-TCU-Plenário, em vista de prejuízos verificados no contrato para 
elaboração de projeto executivo do pacote eletromecânico 1 (GAC.T/CT-4500151462) da Usina 

Termonuclear de Angra 3, firmado entre a Eletrobras Termonuclear (Eletronuclear) e a empresa AF Consult 
Ltda. 

2. Conforme relata a unidade instrutora (peças 44-45), em resposta a diligência, a Eletrobras 

encaminhou a esta Corte de Contas informações (peça 39) procedentes de investigação conduzida pela 
empresa Hogan Lovells, incluído um relatório referente a Angra 3 (CTA-CAI-1868/2019 em referência ao 

Ofício 0790/2019-TCU/SeinfraOperações). No expediente, a empresa reforça o tratamento sigiloso que 
entende deve ser dado ao documento. 

3. Estou de acordo com a proposta de desentranhamento da peça 39 feita pela SeinfraOperações, 

conforme as razões apontadas no seu pronunciamento. Todavia, considero que tal peça deve ser, em 
conjunto com o conteúdo do pen drive mencionado, juntada a processo de controle externo apartado a 

este. 

4. Em adição, entendo necessário tecer as seguintes ponderações. 

5. Em primeiro lugar, da manifestação da Eletrobras (peça 39), transcrita no pronunciamento 

da unidade instrutora, extraio a conclusão de que não mais subsistem razões para manter o sigilo do 
processo. Com efeito, conforme o teor do próprio documento, o motivo pelo qual dever-se-ia manter o 

sigilo daquelas informações deixou de existir com o término da class action. 

6. Considerando que a regra é a publicidade e que o sigilo dos atos estatais só se justifica quando 
for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXIII), 

entendo que tanto o processo quanto as peças encaminhadas pela Eletrobras devem ser públicos. Ressalto 
que essa medida deve alcançar não só a peça que vai ser desentranhada destes autos, mas também o próprio 

conteúdo do pen drive encaminhado em conjunto. 

7. Embora esteja convicto desse entendimento, admito que o Plenário do Tribunal possa ter 
outra conclusão, razão pela qual, por cautela e segurança, creio que a Eletrobras deve ser comunicada deste 

pronunciamento, mantendo-se o sigilo das peças pelo prazo de eventual agravo que possa ser interposto 
contra esta decisão. 

8. Ante o exposto, restituo aos autos à SeinfraOperações para que: 

a) desentranhe a peça 39; 

b) autue novo processo de controle externo, apartado a este , classificado como “público”, 

para que sejam inseridas e classificadas, em caráter temporário, como “sigilosas” as seguintes peças: (i) 
peça 39 destes autos, desentranhada; (ii) peça com o conteúdo integral do pen drive encaminhado; (iii) 

cópia das instruções de peças 44 e 45 destes autos, bem como deste pronunciamento; 

c) adote providências para que a Eletrobras seja comunicada, de forma célere, do presente 
pronunciamento, encaminhando também cópia das instruções de peças 44 e 45; 

d) transcorrido o prazo de agravo sem recurso contra esta deliberação, classifique como 
“públicas” todas as peças do processo de controle externo apartado; 
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e) interposto eventual agravo pela Eletrobras, examine as razões apresentadas e submeta 
proposta de encaminhamento a este relator em relação aos fundamentos apresentados, mantendo o sigilo 
das peças até a deliberação do Plenário. 

À SeinfraOperações. 

 

Brasília, 13 de Setembro de 2019. 
 
 

Ministro BRUNO DANTAS 
Relator 
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TC 027.707/2019-9  
Natureza: Solicitação  

 
 

DESPACHO 
 
 

Trata-se de pedido cópia do TC 015.677/2019-2 formulado por Alexandre Fontenelle-Weber 
(OAB/SP 391.220) na qualidade de advogado e por intermédio da Ouvidoria do TCU. 

Referido processo trata de monitoramento do Acórdão 2.194/2018-TCU-Plenário, relacionado 
com a implantação do Campus do Cérebro em Macaíba/RN, projeto conjunto do Ministério da Educação 
(MEC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto 

Santos Dumont (ISD). 

No desempenho da competência delegada pela Portaria MIN-BD 1/2014 e com fulcro art. 62 

da Resolução-TCU 259/2014, art. 7º, inciso XV, da Lei 8.906/1994, Memorando Circular Segecex/TCU 
26/2016, e por estar em conformidade com as normas vigentes, defiro o pedido, nos termos sugeridos pela 
unidade instrutora (peça 4), exceto de eventuais peças sigilosas. 

Ao final, proceda-se ao arquivamento e ao apensamento dos autos ao referido processo, com 
fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 

 

FREDERICO CARVALHO DIAS 
Chefe de Gabinete
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TC 029.016/2019-3  
Natureza: Solicitação  

 
 

DESPACHO 
 
 

Trata-se de pedido de cópia do TC 027.672/2019-0 formulado por Gustavo Batista dos Santos, 
OAB/DF 60.832, representante legal de Andrari Indústria Têxtil Eireli, por intermédio da Ouvidoria do 

TCU. 

2. Referido processo cuida de representação na qual a Andrari Indústria Têxtil Eireli é a 
representante, tendo por objeto notícia de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços para aquisição de material de intendência - fardamento. 

3. Com fulcro na competência delegada pela Portaria MIN-BD 1/2014, passo ao exame do pedido. 

4. Entendo que a presente solicitação merece desfecho semelhante ao decidido no Acórdão 
9.062/2017-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, cujas razões transcrevo: 

“20. Conforme venho despachando em demandas sob a minha relatoria, entendo que o acesso 

aos autos de processo não constitui prerrogativa exclusiva das partes, mas uma garantia do 
cidadão, conforme estabelece a recente Lei 12.527/2011, que regula o acesso a informações 

previsto nos arts. 5º, inciso XXXIII, e 37, § 3º, inciso II, da CF/1988. 

21. a supracitada Lei de Acesso à Informação (LAI) orienta-se de acordo com um conjunto de 
padrões estabelecidos com base nos melhores critérios e práticas internacionais, dentre os quais 

é possível destacar os seguintes princípios e diretrizes: divulgação máxima, não exigência de 
motivação, limitação de exceções e transparência ativa. 

22. Pertinente registrar que o direito de acesso à informação não se confunde com o direito de 

petição, este sim restrito às partes, pois não se admite a manifestação processual de terceiros 
sem interesse jurídico, sendo imprescindível a devida habilitação nos autos. 

23. Em seu bojo, a LAI restringiu o acesso apenas às informações sigilosas (em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado) e às informações pessoais 
(relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa natural), além de expressamente 

não excluir as demais hipóteses legais de sigilo (como, por exemplo, o das denúncias 
formuladas ao TCU, com base no art. 55 da Lei 8.443/1992) e de segredos de justiça ou 

industrial. 

24. Ou seja, quer me parecer que o filtro que limita a visibilidade do processo é o grau de 
confidencialidade a ele aplicado, e não a condição de ser parte, sob o risco de que seja 

indevidamente restringido o acesso a processos do Tribunal, tolhendo o direito fundamenta l 
que a LAI pretende salvaguardar. Enfim, vejo não só como possível, mas desejável o acesso 

pela sociedade a todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público. 

25. No presente caso, noto que o processo não é classificado como sigiloso. E, mesmo nos casos 
em que eventualmente haja alguma peça sigilosa dentro de processo não sigiloso, aplica-se o 

disposto no art. 27, § 2º, da Resolução-TCU 249/2012: ‘Quando se tratar de informação 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato 

ou cópia com ocultação da parte sob sigilo’.” 

5.  Ademais, registra-se, inclusive, que o requerente é advogado. Logo, é necessário observar o 
disposto na Lei 8.908/94, em especial pela ampliação da prerrogativa operada pela Lei 13.245/16, que 

dispõe: 

Art. 7º São direitos do advogado: 
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(...) 

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem 
procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em 

andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, 
em meio físico ou digital; 

6.  Por oportuno, registro que pedido semelhante foi postulado nos autos da representação (peça 
18), já objeto de exame. 

7.  Ante o exposto, considerando as garantias de acesso à informação previstas nos arts. 5º, incisos 

XXXIII e LX, e 37, § 3º, inciso II, da CF/1988, na Lei 12.527/2011 e na Resolução-TCU 249/2012, defiro, 
com fulcro na competência delegada pela Portaria MIN-BD 1/2014, o pedido de cópia formulado pelo 

requerente, exceto de eventuais peças sigilosas. 

À unidade instrutora de origem. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 

 

FREDERICO CARVALHO DIAS 

Chefe de Gabinete 
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CODMATERI A=41087 
TC 029.270/2019-7  
Natureza: Solicitação 

 

DESPACHO 

 

Trata-se de pedido de cópia do TC 000.396/2018-4 formulado pela a Caixa Econômica Federal.  

Referido processo cuida de Tomada de Contas Especial instaurada contra Janaline de Almeida 

Pacheco e Francisco Carneiro Pacheco Neto, ex-Prefeitos de Chaval/CE, em razão da não conclusão do 
objeto pactuado no Contrato de Repasse 267.557-60/2008 (Siafi 643877), firmado entre o então Ministér io 

do Esporte, incorporado pelo Ministério da Cidadania, e o Município de Chaval/CE, com interveniência da 
Caixa Econômica Federal - Caixa 

No desempenho da competência delegada pela Portaria MIN-BD 1/2014 e com fulcro no art. 

94 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 4º, §2º, da Resolução-TCU 249/2012, defiro o pedido de cópia e 
de acesso, via e-tcu, ao citado processo, nos termos sugeridos pela unidade instrutora (peça 3), exceto de 

eventuais peças sigilosas. 

Deixa-se de analisar a proposta consignada no item 7, “b”, da instrução porque não foi objeto 
de postulação.  

Ao final, proceda-se ao arquivamento e ao apensamento dos autos ao referido processo, com 
fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 

 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 

 

FREDERICO CARVALHO DIAS 
Chefe de Gabinete 
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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
  
CODMATERI A=40976 

EDITAL Nº 154 - SECEX-TCE, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 018.226/2018-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO o 
Sr. Danilo Jorge Trinta Abreu, CPF 808.147.278- 91 no processo de Tomada de Contas Especial instaurada 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para, no prazo de quinze dias, a contar da 
data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher 

aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, valores históricos atualizados 
monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente até 10/9/2019: R$ 669.410,17. O débito decorre da seguinte ocorrência: não 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 60112/99, Siafi 

371706, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Prefeitura 
Municipal de Palmeirândia/MA, tendo por objeto a concessão de apoio financeiro para implementação do 
Programa de Garantia de Renda Mínima-PGRM, visando ao atendimento às famílias que preencheram os 

requisitos estabelecidos no art. 5°, da Lei 9.533/1997, selecionadas pelo convenente, conforme Plano de 
Trabalho; Conduta: Deixar de apresentar a documentação comprobatória da execução das despesas com o 

Convênio 60112/99 (Siafi 371706), relativa ao exercício de 1999; Dispositivos violados: Constituição 
Federal art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único; art. 63 da Lei 4320/1964; art. 93 do Decreto Lei 
200/1967; art. 28 da IN/STN 01/1997; e Cláusula Segunda, item III, do Termo de Convênio 60112/99. A 

rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: no 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 10/9/2019: R$ 1.704.200,43; 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

8.443/1992), 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); 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 à revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão 
da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal 

TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A informação prestada 
deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 

254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do 
processo, da irregularidade acima indicada, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de 
ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Secex-Secex-TCE ou em qualquer outra Secretaria 

de Controle Externo do Tribunal. 

 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 132) 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=41077 

EDITAL 0148/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 013.768/2011-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a empresa S L COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.105.552/0001-52), 
do Acórdão 37/2019-TCU-Plenário, Sessão de 23/1/2019, Relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio 
do qual o Tribunal conheceu dos pedidos de reexames interpostos pelos Srs. Carlos Alberto Moreira de 

Mendonça Canuto; Maria de Fátima Rezende Rocha Oiticica; Edvaldo Lima Pinto; Cristiane Aparecida 
Gomes dos Santos; Geraldo Gomes dos Santos; Maria de Lourdes Melo de Almeida; Elisabeth Coimbra da 

Silva; Wilker dos Santos Leite contra o Acórdão 941/2016-TCU-Plenário, relatado pelo Ministro Augusto 
Nardes, para, no mérito, dar-lhes provimento e tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do 
Acórdão 941/2016-TCU-Plenário. Faculta-se à parte a interposição de recurso contra este acórdão, nos 

termos dos artigos 31 a 35 da Lei 8.443/1992 e 285 a 288 do Regimento Interno do TCU. Informações 
detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e 

dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos-Seproc. 

 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 4 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 133) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41078 
EDITAL 0149/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 013.768/2011-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a empresa MILENIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 
03.670.375/0001-57), do Acórdão 37/2019-TCU-Plenário, Sessão de 23/1/2019, Relator Ministro 

Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal conheceu dos pedidos de reexames interpostos pelos Srs. 
Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto; Maria de Fátima Rezende Rocha Oiticica; Edvaldo Lima 
Pinto; Cristiane Aparecida Gomes dos Santos; Geraldo Gomes dos Santos; Maria de Lourdes Melo de 

Almeida; Elisabeth Coimbra da Silva; Wilker dos Santos Leite contra o Acórdão 941/2016-TCU-Plenário, 
relatado pelo Ministro Augusto Nardes, para, no mérito, dar-lhes provimento e tornar insubsistentes os 

subitens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 941/2016-TCU-Plenário. Faculta-se à parte a interposição de 
recurso contra este acórdão, nos termos dos artigos 31 a 35 da Lei 8.443/1992 e 285 a 288 do Regimento 
Interno do TCU. Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as 

respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 
Processos-Seproc. 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 4 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 132) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41079 
EDITAL 0150/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 013.768/2011-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a empresa MUNDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ: 04.880.636/0001-
26), do Acórdão 37/2019-TCU-Plenário, Sessão de 23/1/2019, Relator Ministro Raimundo Carreiro, por 

meio do qual o Tribunal conheceu dos pedidos de reexames interpostos pelos Srs. Carlos Alberto Moreira 
de Mendonça Canuto; Maria de Fátima Rezende Rocha Oiticica; Edvaldo Lima Pinto; Cristiane Aparecida 
Gomes dos Santos; Geraldo Gomes dos Santos; Maria de Lourdes Melo de Almeida; Elisabeth Coimbra da 

Silva; Wilker dos Santos Leite contra o Acórdão 941/2016-TCU-Plenário, relatado pelo Ministro Augusto 
Nardes, para, no mérito, dar-lhes provimento e tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do 

Acórdão 941/2016-TCU-Plenário. Faculta-se à parte a interposição de recurso contra este acórdão, nos 
termos dos artigos 31 a 35 da Lei 8.443/1992 e 285 a 288 do Regimento Interno do TCU. Informações 
detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e 

dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de processos-Seproc. 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 4 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 132) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41073 
EDITAL 0151/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 000.228/2015-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a empresa DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 05.489.130/0001-53, na pessoa 
de seu representante legal, do Acórdão 6878/2018-TCU-Segunda Câmara, Rel. Aroldo Cedraz, Sessão de 

31/7/2018, proferido no processo TC 000.228/2015-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 
contas, condenando-a a recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, o valor histórico atualizado 
monetariamente desde a respectiva data de ocorrência, acrescido 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 3/9/2019: R$ 31.663,77; em solidariedade 

com o espólio de Paulo da Cunha Torres; CPF-676.728.504-82. 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$ 5.000,00 (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 judicia l. 
A reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5º, XLV, Constituição 
Federal/1988, e art. 5º, VIII, Lei 8.443/1992). O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão 

do nome do responsável no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin 
e a execução judicial perante o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, Regimento Interno do TCU). Informações detalhadas acerca do 
processo, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores 
podem ser obtidas junto à Secex-Seproc. 

 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 132) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41075 
EDITAL 0152/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 000.894/2015-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Alexandra Peixe dos Santos, CPF: 156.163.678-93 do Acórdão 8518/2017-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Bruno Dantas, Sessão de 5/9/2017, proferido no processo TC 000.894/2015-0, por meio do 

qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a solidariamente com os responsáveis 
indicados, a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) 
histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos 

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

3/9/2019: R$ 602.768,94. 

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$ 40.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992) a qual será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão 8518/2017 - 
TCU - 1ª Câmara até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidênc ia 

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

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secef-Seproc. 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 

Chefe de Serviço 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

(Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 133) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41076 
EDITAL 0153/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 008.947/2016-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Francisco Vieira Costa, CPF: 056.373.173-72 do Acórdão 12132/2018-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Marcos Bemquerer, Sessão de 4/12/2018, proferido no processo TC 008.947/2016-3, por 

meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 

abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 3/9/2019: R$ 159.296,20. 

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 
(arts. 19, caput, e 57, da Lei 8.443/1192), a qual será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão 

Condenatório até a data do efetivo recolhimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 
atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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

GILBERTO ALVES DE SOUZA 
Chefe de Serviço 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

(Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 132) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41072 
EDITAL 0155/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 000.194/2015-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Francisco de Castro Ribeiro, CPF: 067.141.293-00, representado pelo Sr. Everardo Oliveira 
Nunes de Barros, OAB: 2789/PI do Acórdão 1475/2018-TCU-Segunda Câmara, Rel. Marcos Bemquerer, 

Sessão de 20/3/2018, proferido no processo TC 000.194/2015-8, por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres da Fundação 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 

3/9/2019: R$ 307.600,89. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze 
dias a contar da data desta publicação. 

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, 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 Secef-Seproc. 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 
Chefe de Serviço 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 132) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41080 
EDITAL 0161/2019-TCU/SEPROC, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 027.603/2017-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

LIGA NACIONAL DE ESPORTES DE AVENTURA (CNPJ: 06.139.960/0001-13 para, no prazo de 

quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) 

descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 

valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o 

efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma 

da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 6/9/2019: R$ 451.654,19; em 

solidariedade com o responsável Oswaldo Fazio Junior - CPF: 830.122.308-15.  

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo 

Convênio 672/2007 - Siafi 600359, celebrado entre o Ministério do Turismo e o e a Liga Nacional de 

Esportes de Aventura, e que tinha por objetivo o apoio à realização do Projeto intitulado "organizar e 

sensibilizar agentes relacionados ao segmento de turismo, capacitar corpo de monitoria turística para 

atuação na Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos, e implantar programa de conscientização 

ambiental no condomínio Vargem Grande”, ocasionada pela ausência de comprovação de nexo entre os 

recursos repassados e o objeto executado, a qual caracteriza infração aos art. 27, caput e parágrafo único, e 

art. 30 da Instrução Normativa STN nº 01/1997; Termo de Convênio 672/2007 - Siafi 600359, Cláusula 

Nona, parágrafo primeiro, alíneas “i”, “l” e “o”, e Cláusula Décima, parágrafo único; art. 11 do Decreto 

6.170/2007; art. 93, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; Lei 4.320, art. 62, §2º, inciso I; Lei 

8.666/1993, art. 62; e art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 

do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 

19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 6/9/2019: R$ 703.971,17; b) 

imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 

responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 

Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) inscrição do nome em 

lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente 

anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 

revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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

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

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 

podem ser obtidas junto à Secex-Seproc.  

GILBERTO ALVES DE SOUZA 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 4 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 133) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41071 
EDITAL 0164/2019-TCU/SEPROC, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 016.375/2016-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO José 

Pereira Filho, CPF- 253.918.793-53, 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 do(a) 

Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente 
desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), 
abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 9/9/2019: R$ 13.046,10; em solidariedade com o(s) responsável(eis) Filadelfo Mendes 
Neto; CPF-104.598.553-87, SOLINEY DE SOUSA E SILVA, CPF-342.638.703-44 , PEREIRA E LOBO 

LTDA, CNPJ-07.181.422/0001-50. 

O débito decorre da execução parcial do Convênio 0003/2009-ASSJUR/SECI, firmado entre a 
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado do Maranhão (SECID/MA) e a 

prefeitura de Coelho Neto (MA) em 14/9/2009, no valor de R$ 304.759,46, para construção de vinte casas 
populares no município, parte do Termo de Compromisso 3/2008, Siafi 637950, apresentado pelo Governo 

do Estado do Maranhão e aprovado pela Portaria 1954/2008, do Ministério da Integração Nacional, em 
razão das ocorrências verificadas em inspeção final realizada pelo Ministério da Integração Nacional no 
período de 9 a 15/12/2012 para verificação da execução do objeto do Termo de Compromisso 3/2008-MI 

nos municípios de Coelho Neto (MA) e Duque Bacelar (MA), consignados no Relatório de Inspeção 
1/2013/MOBV/DRR, como também no parecer técnico da Superintendência Adjunta de Habitação da 

SECOD/MA emitido em 6/12/2010 para subsidiar a análise da prestação de contas apresentada pela 
prefeitura de Coelho Neto (MA), a(s) qual(is) caracteriza(m) infração à Constituição Federal art. 37, caput, 
c/c art. 70, parágrafo único; Decreto-lei 200/67, art. 93. 

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 9/9/2019: R$ 
16.894,57; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992) ,e) declaração 

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

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

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 

revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.  

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 133) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41074 
EDITAL 0193/2019-TCU/SEPROC, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 000.726/2014-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Raimundo da Silva Parente, CPF: 350.190.341-34 do Acórdão 2.720/2019-TCU-2ª 
Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração 

interposto por Vossa Senhoria contra o Acórdão 13.5882016-TCU-2ª Câmara, de 6/12/2016, Rel. Ministro 
Marcos Bemquerer Costa, proferido em processo de Tomada de Contas Especial, TC 000.726/2014-1, 

para, no mérito, negar-lhe provimento.  

Dessa forma, fica Vossa Senhoria notificado para, no prazo de quinze dias, a contar da data do 
recebimento desta comunicação, comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada, no valor de R$ 5.000,00, com fundamento 
no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão 
13.588/2016-TCU-TCU-2ª Câmara até a data do efetivo recolhimento, podendo haver incidência de outros 

acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial. 

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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

 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 4 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 132) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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CODMATERI A=41081 
EDITAL 0225/2019-TCU/SEPROC, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 039.340/2018-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, comunico que foi 

determinada a OITIVA do Armazém Turismo E Eventos Eireli - EPP, CNPJ: 68.258.573/0001-53, na 
pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data desta 

publicação (art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, se pronuncie quanto às ocorrências descritas 
a seguir, de forma resumida: 

a)extensão dos efeitos da suspensão do direito de licitar e do impedimento de contratar com a 

União à empresa Armazém Turismo e Eventos Eireli EPP (CNPJ 68.258.573/0001-53), com base na teoria 
da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, tendo em vista a tentativa de burlar a sanção 

aplicada em desfavor da empresa Campinas Tayo Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 02.918.919/0001- 94), 
por meio da retirada do Sr. Rogério Moacir Frizzi (CPF 102.461.658-47) e da inclusão do Sr. Rodrigo 
Copelli Frizzi (CPF 405.433.308-77) no quadro societário da empresa Armazém Turismo dias após a 

aplicação da penalidade à empresa Campinas Tayo, bem como da procuração outorgada posteriormente, 
em 20/7/2016, em favor do Sr. Rogério Moacir Frizzi; e demais informações que julgar necessárias. 

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

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secex-Seproc.  

GILBERTO ALVES DE SOUZA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 4 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 (Publicado no DOU Edição nº 179 de 16/09/2019, Seção 3, p. 133) 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62591396.
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