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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

Processo: 034.824/2021-9 

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Hospital Universitário Onofre Lopes da Ufrn - 
Ebserh 

Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público 

Estadual do Rio Grande do Norte a respeito de indícios de irregularidades na gestão do setor de compras 
(de medicamentos e insumos) e de recursos humanos (núcleos de especialidades médicas) do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL/Ebserh), localizado em Natal/RN, tendo em vista que os fatos apurados 
no bojo do Procedimento Preparatório 1.28.000.000854/2021-92 (peça 2), em trâmite na Procuradoria da 
República no Rio Grande do Norte, evidenciam grave situação de desabastecimento de medicamentos e 

insumos em geral no referido Hospital e de assistência deficiente e precária à saúde dos cidadãos potiguares 
abrangidos pela área de atuação do Hospital. 

 Considerando que os indícios reportados se referem a falhas administrativas: (i) na gerência e 
condução dos processos de compra de insumos e medicamentos e nas licitações realizadas pelo Hospital; e 
(ii) no manejo dos recursos humanos nos setores das especialidades médicas, apesar do incremento nas 

contratações de pessoal no contexto da pandemia do covid-19 (peça 1, p. 1-2); 

 Considerando os pareceres uniformes emitidos pela Secretaria de Controle Externo da Saúde 

(peças 5 a 7); 

 Considerando preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do 
Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista a matéria ser de 

competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara 
e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, encontrar-se acompanhada de 

suficientes indícios concernentes à irregularidade e existir o interesse público para o trato da suposta 
irregularidade; 

 Considerando não estar presente nos autos o requisito do periculum in mora, bem como em 

razão da existência do periculum in mora reverso, capaz de trazer prejuízos ainda maiores à administração 
caso seja concedida a referida cautelar; 

 Considerando a insuficiência das informações constantes dos autos para a análise de mérito da 
presente representação, razão pela qual faz-se necessária a expedição de diligência ao HUOL e à Ebserh 
(itens 8 a 73 desta instrução). 

Decido, na linha sugerida pela unidade técnica, por: 

 a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 6º, inciso XVIII, alínea “c”, da 
Lei Complementar 75/1993 e no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014;  

 b) indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars, formulado pelo Ministé r io 

Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista a inexistênc ia 
de um dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 

 c) realizar as diligências a seguir, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, ao HUOL e à 
Ebserh, para que, no prazo de 15 dias, a contar da ciência, sejam encaminhados os seguintes documentos e 
informações:  
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 c.1) ao Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) para que encaminhe ao TCU: 

 c.1.1) as medidas adotadas pelo HUOL visando solucionar a crise de desabastecimento de 
insumos e medicamentos e de falta de recursos humanos (em especial nos setores de especialidades 

médicas) pela qual vem passando o referido hospital desde 2018; 

 c.1.2) planilha atualizada dos itens que estão com estoque crítico ou zerado no referido hospital, 
indicando os motivos da falta dessa aquisição; 

 c.1.3) planilha atualizada do quadro de profissionais que estão em falta no HUOL, indicando 
os motivos da manutenção da situação. 

c.2) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para que encaminhe ao TCU as 
medidas adotadas pela Ebserh visando solucionar a crise de desabastecimento de insumos e medicamentos 
e de falta de recursos humanos (em especial nos setores de especialidades médicas) pela qual vem passando 

o referido hospital desde 2018, considerando a atribuição contida no art. 2º, inciso IV, do Regimento Interno 
da Ebserh. 

 Restituam-se os autos à unidade técnica para a adoção das providências cabíveis. 

Brasília, em 25 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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Processo:  015.530/2020-5 

Natureza: Tomada de Contas Especial. 
Órgão/Entidade: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da 

Cultura. 
Responsável(eis): Cibelly Andrade Augusto (271.849.448-44). 
Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Ante os equívocos identificados pelo douto Parquet no item 20 da instrução da SecexTCE 

(peça 76), alusivos à transcrição incorreta de excerto de instrução anterior dos autos (peça 51) e à proposição 
de mérito com base em fundamentos divergentes dos que levaram ao chamamento da responsável 
(constantes dessa instrução cujo excerto foi erroneamente transcrito), determino a restituição dos autos à 

unidade técnica, para reexame, desta feita escoimado dos equívocos apontados, devendo promover nova 
citação da Sra. Cibelly Andrade Augusto, caso conclua pelo encaminhamento defendido em sua última 

intervenção, em respeito aos  princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Brasília, 27 de agosto de 2021 

AUGUSTO NARDES 

Relator 
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Processo:  010.736/2018-2 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Município de Mata Grande - AL 

Responsável(eis): R R Distribuidora Ltda., Cleriston Marinho 
Buarque, Gabriel Brandao Gomes, Andressa Campos de Lima, 
Erivaldo de Melo Lima, Raulene Karoline da Silva Barros, José Jacob 

Gomes Brandão, Erivania Silva de Lima, Raphael Barros de Lima 
Interessado(os): Secretaria de Controle Externo do TCU/AL, 

Ministério da Saúde 

DESPACHO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Erivaldo de Melo Lima (Peças 

153-154), contra o Acórdão 9270/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 106). 

Conheço do recurso interposto, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c 

o artigo 285 do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.3, 9.3.2, 9.4, 9.5 e 9.5.2 do Acórdão 
9270/2021-TCU-2ª Câmara, estendendo-se para os demais devedores solidários, conforme exame de 
admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (Peças 155-156). 

Após o exame de admissibilidade realizado pela Serur (peças 155-156) sobre o recurso 
interposto pelo Sr. Erivaldo de Melo Lima, ora conhecido por este despacho, outros dois responsáveis 

interpuseram recursos de reconsideração ao mesmo acórdão: Gabriel Gomes Brandão (peça 159) e 
Andressa Campos Lima (peça 160). Assim, antecipo o conhecimento dos mencionados recursos, pelos 
mesmos fundamentos, assim como a extensão do efeito suspensivo, restando autorizado à Serur que proceda 

ao exame de mérito juntamente com o recurso do Sr. Erivaldo.   

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

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

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

Gabinete, 30 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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Processo:  036.348/2021-0 

Natureza: Solicitação 
Órgão/Entidade: Não há 

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

DESPACHO 

Trata-se de solicitação contida na Manifestação da Ouvidoria 341767, em que a demandante, 
Sra. Júlia Aparecida de Aquino (CPF 469.166.748-22), solicita acesso aos autos do TC 024.603/2020-1, 

com base no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (Peça 2). 

Considerando que o art. 7º, inciso VII, alínea “b”, da Lei de acesso à informação (Lei 
12.527/11), assim como a Resolução TCU 249/2012, dispõe que é direito de qualquer interessado obter 

junto ao TCU informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados pelo Tribuna l, 
recolhidos ou não a arquivos públicos, desde que já assegurada a edição do ato decisório respectivo, que, 

no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de 
mérito; 

Considerando que o processo ainda não foi objeto de apreciação de mérito pelo Tribunal; 

Considerando que a concessão de cópia do processo pode comprometer a apuração e 
responsabilização das irregularidades identificadas pelo Tribunal; 

Indefiro o pedido formulado, conforme proposto pela Unidade Técnica (Peça 4). 

Determino a remessa dos autos à Ouvidoria, para que seja dada ciência da deliberação à 
interessada e, posteriormente, seja o processo encaminhado à Secex Saúde para as providências alvitradas 

na instrução de peça 4. 

Gabinete, 30 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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Processo:  005.661/2021-8 

Natureza: Aposentadoria 
Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Responsável(eis): Não há 
Interessado(os): Maria de Fatima Moraes Rocha, Neuza Maria dos 
Santos Castro 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Joedes Nonato dos Santos (Peças 31-32), 

contra o Acórdão 9261/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 10). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 

e 9.3.3 do Acórdão 9261/2021-TCU-2ª Câmara em relação à recorrente, conforme exame de 
admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (Peças 34-35). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 
órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

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

Gabinete, 30 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

Processo:  012.779/2021-0 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 

DESPACHO 

Ante as razões expostas pelo Diretor Técnico (Peça 81), determino o envio dos presentes autos 
à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc, com vistas à realização da citação dos responsáveis indicados 

no subitem 11.1 da peça processual acima referenciada, para que, com fundamento nos arts. 11 e 12, inciso 
II, da Lei 8.443/1992 e no prazo de 15 (quinze) dias, recolham os valores apurados neste feito e/ou 
apresentem alegações de defesa para as ocorrências descritas, observadas as disposições legais e 

regulamentares pertinentes, em especial a Resolução/TCU 170/2004. 

À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 30 de agosto de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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Processo:  017.115/2020-5 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep  

DESPACHO 

 Examinam-se, nesta oportunidade, pedidos de prorrogação de prazo para atendimento a 
citação, formulados pela sociedade empresarial Tedenium - Comércio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda. 

e pelo Sr. Joni Welter Ramos, por meio de seu procurador (Peça 55). 

2. Ante as razões expostas pelos requerentes e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento aos Ofícios 33.844 e 
33.845/2021-TCU/Seproc por mais 15 (quinze) dias, a contar da notificação do teor deste Despacho. 

 À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 30 de agosto de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1083/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 008.287/2015-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
determinada a AUDIÊNCIA de Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, CPF: 341.332.917-00 (art. 43, 
II, Lei 8.443/1992), para que, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresente, por 
escrito, razões de justificativa sobre as inconsistências e alterações verificadas nos anteprojetos, em 
desacordo com o art. 74 do Decreto 7.581/11, que fundamentaram a assinatura dos contratos de serviços 
remanescentes oriundos do RDC 1/2013 (Contrato 22/2013) e RDC 4/2012 (Contrato 25/2013), em especial 
às seguintes:  

a.1) alteração do layout do Pátio de Anápolis (Contato 22/2013); a.2) exclusão do Viaduto 
Rodoviário na Rodovia GO-330, sobre a Ferrovia Centro Atlântica no valor de R$ 8.173.689,74 (Contato 
22/2013); a.3) inclusão do remanejamento de emissário de esgoto da área agroindustrial de Anápolis no 
valor de R$ 2.774.105,12 (Contato 22/2013); a.4) inclusão de obras, em caráter ambiental, para a mitigação 
de erosões do tipo voçoroca no valor de R$ 7.281.964,49 (Contato 22/2013); a.5) alteração das linhas 
férreas e da cota de implantação do Pátio de Anápolis, de modo a atender as condições operacionais 
definidas pela Valec (Contrato 25/2013); a.6) alteração do Pátio de carga de Santa Isabel para Pátio de 
Desvio de Cruzamento (Contrato 25/2013); a.7) acréscimo de novos serviços em decorrência de 
complementação da brita para lastro no Lote 1, 4 e S/N da FNS e o serviço de para-lastro dos Lotes 1 e S/N 
da FNS (Contrato 25/2013). 

A rejeição das razões de justificativa poderá ensejar: a) imputação de multa (art. 58, Lei 
8.443/1992); b) julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora chamado em 
audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 
8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade destas contas, se esta for a natureza do processo (art. 16, 
inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido 
julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º da Lei Complementa r 
64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor 
público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de responsabilidade no Sistema 
Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 
8.443/1992). 

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

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

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

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

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 120) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 163 | Terça-feira, 31/08/2021 10 

EDITAL 1094/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 008.761/2020-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

CITADA ALINY DAS NEVES DE OLIVEIRA, CPF- 036.699.741-64, 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 25/8/2021: R$ 195.472,95. 

O débito decorre de assinar ordem de serviço de demanda de serviços especializados, medidos 

pela métrica UST, que resultaram no pagamento irregular por serviços técnicos não aferíveis, a(s) qual(is) 

caracteriza(m) infração à Jurisprudência do TCU (Acórdão TCU 916/2015-Plenário, Relator Ministro 
Substituto Augusto Sherman). 

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 25/8/2021: R$ 

201.641,69; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

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

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 

não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 

para o Tribunal. 

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

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.

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 Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 118) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.
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EDITAL 1095/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 008.761/2020-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

CITADO JONAS SANTANA FILHO, CPF- 170.659.505-06, para, no prazo de quinze dias, a contar da 
data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou 

recolher aos cofres do(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 25/8/2021: R$ 24.086.356,80. 

O débito decorre de assinar o Memorando solicitando nova contratação de licenças de software 

e serviços de suporte/ manutenção especializados, a despeito dos indícios de superdimensionamento da 
quantidade licitada e de existência sobrepreço em licenças e serviços apontadas pela CGU e das 

recomendações contrárias à realização de novas contratações com base na ARP 26/2016, pelo órgão de 

controle, a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao art. 15, § 7º, II, da Lei 8.666/1993. 

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 25/8/2021: R$ 
24.643.679,82; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 

não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 

para o Tribunal. 

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

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 163 | Terça-feira, 31/08/2021 13 

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 Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 119) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.
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EDITAL 1102/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 040.012/2020-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADO MARCIO ZIULKOSK, CPF- 946.819.960-68, 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 da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova/PB, 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 25/8/2021: R$ 29.067,92. 

O débito decorre de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que 
envolvem, além da vedação constitucional e legal à utilização dos recursos dos precatórios do Fundef para 
pagamento dos honorários advocatícios, a nulidade desses contratos, a falta de cláusula a estabelecer preço 
certo e o recebimento de valor muito acima dos valores de mercado. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 25/8/2021: R$ 
31.360,29; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

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

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

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 119) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.
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EDITAL 1127/2021-TCU/SEPROC, DE 29 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 015.652/2007-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Dalva Helena Campos Pereira, CPF: 408.953.513-15 do Acórdão 7987/2021-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 11/5/2021, proferido no processo 
TC 015.652/2007-3. 

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 

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

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 119) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.
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EDITAL 1128/2021-TCU/SEPROC, DE 29 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 015.652/2007-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Marconi José Carvalho Ramos, CPF: 249.410.693-15 do Acórdão 7987/2021-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 11/5/2021, proferido no processo 
TC 015.652/2007-3. 

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 

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

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 119) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.
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EDITAL 1130/2021-TCU/SEPROC, DE 30 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 039.837/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Aliene Carneiro Cruz Sobrinha, CPF: 230.759.884-72 do Acórdão 864/2021-TCU-

Plenário, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 14/4/2021, proferido no processo 
TC 039.837/2018-1. 

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 

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

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 119) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.
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EDITAL 1131/2021-TCU/SEPROC, DE 30 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 039.837/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO(A) QUALYSERV - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ: 

18.072.865/0001-29, representado(a) pelo Sr. Clovis Lira Neto, OAB: 11.534/RN do Acórdão 864/2021-
TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 14/4/2021, proferido no 
processo TC 039.837/2018-1. 

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

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 165 de 31/08/2021, Seção 3, p. 119) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69011446.
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