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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
  

MINISTRO AUGUSTO NARDES 

Processo:  022.065/2019-9 
Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Município de Capoeiras - PE 
Responsável(eis): Luiz Claudino de Souza, Lucine ide 
Almeida Reino 

Interessado(os): Caixa Econômica Federal 

DESPACHO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Lucineide Almeida Reino (Peça 
102), contra o Acórdão 5936/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 84). 

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

o artigo 285 do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.6 e 9.7 do Acórdão 
5936/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (Peças 

104-105). 

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, 2 de junho de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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CODMATERI A=79671 
Processo: 030.034/2015-9 
Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pilões - PB 
Responsável(eis): Félix Antônio Menezes da Cunha 

Interessado(os): Ministério do Turismo 

DESPACHO 

Conheço do recurso de reconsideração interposto por Félix Antônio Menezes da Cunha, 

suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 6.714/2020-TCU-2ª Câmara, com 
fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conforme exame de admissibilidade realizado 

pela Unidade Técnica (peça 93). 

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, 2 de junho de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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Processo:  036.519/2018-9 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Potengi - CE 

Responsável(eis): Francisco Luiz Rodrigues Mendes de 
Souza 

Interessado(os): Ministério do Turismo 

DESPACHO 

Conheço do recurso de reconsideração interposto por Francisco Luiz Rodrigues Mendes de 

Souza, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 5.147/2021-TCU-2ª Câmara, com 
fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conforme exame de admissibilidade realizado 

pela Unidade Técnica (peças 105-106). 

 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, 2 de junho de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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Processo:  015.005/2021-6 
Natureza: Solicitação 
Órgão/Entidade: Não há. 

Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Dimensional Engenharia Ltda 

DESPACHO 

 Trata-se de pedido formulado pela empresa Dimensional Engenharia Ltda., no qual solicita 
cópia integral dos autos do TC-035.374/2020-9, que trata das fiscalizações de obras públicas no exercício 

de 2021 (Fiscobras 2021). 

 Ao instruir o pedido, informa a Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura 

(Coinfra) que: i) tal processo é sigiloso e, por essa razão, de divulgação restrita; ii) as informações contidas 
nos autos tratam da seleção de obras que serão fiscalizadas ao longo dos trabalhos do Fiscobras 2021, ainda 
em curso, assim como os critérios adotados para a seleção; iii) a divulgação de tais critérios pode prejudicar 

as futuras seleções de obras a serem fiscalizadas; e iv) é um processo administrativo e aborda aspectos 
gerais das fiscalizações realizadas pelo Tribunal em 2021, não havendo detalhes sobre empreendimentos 

específicos. 

 Ainda segundo o exame técnico, a Resolução-TCU 280/2016 em seu artigo 7º estabelece que 
as deliberações relacionadas ao plano de fiscalização de obras do Tribunal de Contas da União e sua revisão 

terão caráter sigiloso e que apenas com a aprovação do acórdão que consolidar o plano de fiscalização, que 
ocorre ao final do ciclo do Fiscobras, em outubro de 2021, ensejará o levantamento do sigilo dos acórdãos 

que o aprovaram ou modificaram.  

 Registro, por fim, que o art. 163 do Regimento Interno do TCU estabelece que “As partes 
poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os 

procedimentos previstos neste capítulo”, não se enquadrando o presente pedido nesse dispositivo, visto que 
o demandante não é parte no processo. 

 Ante o exposto, nos termos da proposta da unidade técnica, indefiro a solicitação de cópia 

integral do TC-035.374/2020-9, processo administrativo sigiloso do Fiscobras 2021.  

Brasília, 7 de junho de 2021 

AUGUSTO NARDES 
Relator 
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Processo:  015.534/2020-0 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Município de Araguanã - TO 

Responsável(eis): W. L. C. Martins, Noraldino Mateus 
Fonseca, Alan Brasil Alves de Sousa 

Interessado(os): Ministério do Desenvolvimento Regional 

DESPACHO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Noraldino Mateus Fonseca (Peças 

150-151), contra o Acórdão 13945/2020-TCU-2ª Câmara (Peça 117). 

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

o artigo 285 do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7 do 
Acórdão 13945/2020-TCU-2ª Câmara, estendendo-se para os demais devedores solidários, conforme 
exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (Peças 152-153). 

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, 7 de junho de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 

Processo: 015.044/2021-1 
Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - Mapa 

DESPACHO 

 Ante as razões expostas pela SecexAgroAmbiental, determino, com fundamento no art. 276, 
§§ 2º e 4º, do Regimento Interno/TCU, a realização da prévia oitiva da Comissão Especial de Licitação 

do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, bem 
assim das pessoas jurídicas Exportadora Luanda Eireli  e Madearte Madeiras e Artefatos Eireli, a fim de 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestem-se acerca das ocorrências indicadas no item 39, alínea 
b, subalíneas b.1 a b.6, da instrução precedente, atinentes a possíveis indícios de fraude na Concorrência 
1/2020. 

2.  Demais disso, deve a secretaria, com fulcro no art. 250, inciso V, do RI/TCU, promover a 
oitiva do escritório de advocacia Medeiros, Demachki, Albuquerque, Rocha e Queiroz Advogados 

Associados e das advogadas Estela Neves de Souza Albuquerque e Bruna Grello Kalif, para que se 
manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as questões suscitadas nos presentes autos, se assim o 
desejarem. 

3. Outrossim, determino o envio ao Mapa e demais indicados no item 39, alínea d, da peça 
processual acima referenciada, de cópia da Representação que originou os presentes autos, da instrução 

produzida pela unidade técnica e deste Despacho, como subsídio para suas respostas. 
4. Por fim, consoante sugerido pela unidade instrutiva, determino, com fundamento nos arts. 36, 37 e 
40, inciso III, da Resolução/TCU 259/2014, o apensamento do TC-014.644/2021-5 (Representação), de 

minha Relatoria, ao presente feito, para apreciação conjunta. 
 À SecexAgroAmbiental, para adoção das providências a seu cargo, procedendo, 

posteriormente e dentro da urgência que o caso requer, à análise das justificativas e elementos a serem 
encaminhados, com vistas a subsidiar o pronunciamento a respeito da concessão da medida cautelar 
prevista no caput do art. 276 do RI/TCU.  

Brasília, 7 de junho de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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Processo:  008.457/2015-8 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção 

do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes; Instituto Militar de Engenharia 

DESPACHO 

 De ordem, considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Fundação 

Ricardo Franco (peça 1.404), para interposição de Embargos de Declaração contra o Acórdão 994/2021 - 

Plenário (peça 1.348), da Relatoria do Ex.mo Sr. Ministro Raimundo Carreiro, encaminhem-se os presentes 

autos ao Gabinete de Sua Excelência, para adoção das providências que entender cabíveis. 

Brasília, 7 de junho de 2021 

MARCELO MATTOS SCHERRER 
Chefe de Gabinete 
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Processo:  014.790/2021-1 
Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 1ª Região 

Militar 

DESPACHO 

Ante as razões aduzidas pela SeinfraUrbana e uma vez presentes os requisitos de 

admissibilidade e autuada a presente Representação, determino, com fundamento no art. 157 do Regimento 

Interno/TCU e no art. 106, § 7º, da Resolução/TCU 259/2014, o envio dos autos à Secretaria de Gestão de 

Processos -  Seproc, com vistas à promoção da diligência a que se refere a seção H, item 2, alíneas a a c, 

da instrução precedente, a fim de obter, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos e informações descritos 

no mencionado documento, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, em especial a 

Resolução/TCU 170/2004. 

À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 7 de junho de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=79568 

EDITAL 0529/2021-TCU/SEPROC, DE 11 DE MAIO DE 2021 

TC 035.739/2020-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Alessandre Costa Santiago - CPF: 009.468.546-02 para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 

publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 
da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 11/5/2021: R$ 12.225,11, em solidariedade com os responsáveis: Orlando 

Santos Diniz - CPF: 793.078.767-20; e Júlio César Gomes Pedro - CPF: 932.821.847-00. 

O débito decorre de recebimento de valores indevidos relativos ao Programa de Remuneração 

por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac ARRJ, pela 
Resolução Senac/RJ CR 4/2011, quantificados irregularmente com base na Ordem de Serviço Senac/RJ 
NOR 2/2011. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: art. 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, Lei 10.101/2000, arts. 28, inciso II, alínea “g”, e inciso IV, alínea “b”, e 44 
do Decreto 61.843/1967, Acórdãos 519/2014-TCU-Plenário, Acórdão 3.554/2014-TCU-Plenário, Súmula 

Vinculante 13 do STF. 

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 11/5/2021: R$ 
13.564,05; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

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

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

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

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não 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 aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68181594.
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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. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 261) 
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CODMATERI A=79575 
EDITAL 0530/2021-TCU/SEPROC, DE 12 DE MAIO DE 2021 

TC 028.141/2017-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Luíz Afonso Arantes, CPF: 463.889.311-20 do Acórdão 13320/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 24/11/2020, proferido no processo TC 028.141/2017-2, 

por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as 
respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-

se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 12/5/2021: R$ 165.829,45, em solidariedade com os 

responsáveis: Marta Fontes Leal - CPF: 009.373.731-92; e Associação de Cooperação Agrícola no Estado 
de Goiás - CNPJ: 01.954.903/0001-74. 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). 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 261) 
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CODMATERI A=79577 
EDITAL 0531/2021-TCU/SEPROC, DE 12 DE MAIO DE 2021 

TC 033.552/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Oscip Tercon Brasil, CNPJ: 05.138.035/0001-05, na pessoa de seu representante legal, Sr. 
Jorge José Durval, CPF: 400.690.105-44 do Acórdão 8402/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-

Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 4/8/2020, proferido no processo TC 033.552/2015-0, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 12/5/2021: R$ 4.521.733,53, em solidariedade com os 
Srs. Cássio Ramon Pereira Fontes - CPF: 907.241.355-53; Francisco Airton Felix - CPF: 095.031.615-68; 
e Jorge José Durval - CPF: 400.690.105-44. 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$ 500.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8402/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, até a data do efetivo recolhimento, se paga 

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

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

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 261) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68181594.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 104 | Terça-feira, 08/06/2021 13

CODMATERI A=79574 
EDITAL 0533/2021-TCU/SEPROC, DE 12 DE MAIO DE 2021 

TC 027.663/2017-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Copal Engenharia e Planejamento Ltda, CNPJ: 05.962.039/0001-03, representada pelo Sr. 
Tacito Ribeiro Fernandes, OAB: 15.342/PB do Acórdão 8558/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro 

Benjamin Zymler, Sessão de 11/8/2020, proferido no processo TC 027.663/2017-5, por meio do qual o 
Tribunal julgou irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante 
GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 

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

acrescido dos juros de mora até 12/5/2021: R$ 414.484,72, em solidariedade com os responsáveis: Maria 
Cristina da Silva - CPF: 727.681.004-63; e João Feitosa Leite - CPF: 132.996.034-34. O ressarcimento 
deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 160.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8558/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

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

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

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 262) 
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EDITAL 0536/2021-TCU/SEPROC, DE 12 DE MAIO DE 2021 

TC 027.420/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Benedito Francisco Silveira Figueiredo - CPF: 003.155.673-68 para, no prazo de quinze dias, a contar da 

data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher 
aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 12/5/2021: R$ 506.591,49, em solidariedade com Castrocom Construções 

Serviços e Projetos Ltda - CNPJ: 08.870.238/0001-80. 

O débito decorre de pagamento por serviços inexecutados parcialmente, com recursos do 

Convênio CRT/MA/27.000/2007 (Siafi 602109), no valor de R$ 256.670,97, em razão de ter sido executado 
somente o percentual de 4,26%, conforme apontado no parecer técnico 09/2017. Tal irregularidade 
caracteriza infração aos seguintes dispositivos: parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 145 

do Decreto 93.872/1986; Cláusula Segunda, Subitem II, “a”, do termo de convênio. 

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 12/5/2021: R$ 
696.985,03; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

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

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

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

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não 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 aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68181594.

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. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 262) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68181594.
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CODMATERI A=79571 
EDITAL 0537/2021-TCU/SEPROC, DE 12 DE MAIO DE 2021 

TC 000.658/2019-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO José Ruy Coelho de Albuquerque, CPF: 015.327.742-49 do Acórdão 8206/2020-TCU-
Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Sessão de 28/7/2020, proferido no processo 

TC 000.658/2019-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valores históricos atualizados 
monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 

efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 12/5/2021: R$ 220.865,81. 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). 

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

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

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

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

JACOMO LORENZONI NETO 
Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 262) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68181594.
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CODMATERI A=79572 
EDITAL 0538/2021-TCU/SEPROC, DE 12 DE MAIO DE 2021 

TC 001.061/2018-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Francielle de Oliveira Moraes Moreira, CPF: 791.641.292-68 do Acórdão 3155/2020-TCU-
Plenário, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 25/11/2020, proferido no processo TC 001.061/2018-6, 

por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres da Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, valores históricos atualizados monetariamente desde as 
respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-

se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 12/5/2021: R$ 408.321,09. 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$ 338.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 3155/2020-TCU-Plenário, Rel. 
Ministro Jorge Oliveira até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 

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

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

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

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

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

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

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 262) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68181594.
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CODMATERI A=79614 
EDITAL 0553/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE MAIO DE 2021 

TC 015.580/2013-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a FUNDAÇÃO CULTURAL MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET, CNPJ: 
05.770.905/0001-64, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 7603/2016-TCU-Primeira Câmara, 

Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 6/12/2016, proferido no processo TC 015.580/2013-0, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5) valores históricos atualizados monetariamente desde as 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 17/5/2021: R$ 824.175,84; sendo, parte, em solidariedade 
com os responsáveis: Bruno Barbosa de Melo - CPF: 022.379.794-48, Ferreira Produções, Locações e 
Serviços Eireli - CNPJ: 07.551.949/0001-29 e Miguel Rodrigues Albuquerque Dantas, CPF: 981.874.224-

91. 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$ 50.000,00 
(art. 57 da Lei 8443/1992) a qual será atualizada desde a data do Acórdão 7603/2016-TCU-Primeira 

Câmara, Relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, sessão de 06/12/2016, até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial. 

Notifica-se, ainda, que fora prolatado nesse processo o Acórdão 1137/2019-TCU-Primeira 
Câmara, Relatoria do Ministro Vital do Rêgo, sessão de 5/2/2019, que analisou o Recurso de 

Reconsideração interposto pela responsável Raquel Beatriz Valente Lacerda de Figueiredo Brito, negando -
lhe provimento.  

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

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 262) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68181594.
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CODMATERI A=79615 
EDITAL 0557/2021-TCU/SEPROC, DE 18 DE MAIO DE 2021 

TC 027.415/2019-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO José Baldoíno da Silva Nery, CPF: 332.133.133-00 do Acórdão 9712/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 15/9/2020, proferido no processo TC 027.415/2019-

8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, valores históricos atualizados monetariamente desde 
as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 

abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 18/5/2021: R$ 762.809,21. 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$ 60.000,00 

(art. art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU), a qual será atualizada 
desde a data do Acórdão nº 9712/2020-TCU-Segunda Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, 

Sessão de 15/9/2020, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 
incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 
(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 
Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 263) 
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CODMATERI A=79576 
EDITAL 0619/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE JUNHO DE 2021 

TC 020.351/2017-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO o Sr. Jose Rafael Pereira de Albuquerque, CPF: 826.852.825-72, do Acórdão 11605/2020-
TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 20/10/2020, proferido no processo TC 

020.351/2017-8, por meio do qual o Tribunal o condenou a, no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação, recolher aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, multa aplicada por 
este Tribunal no valor de R$ 4.000,00 (art. 58, II, Lei 8.443/1992), que será atualizada monetariamente 

desde a data do Acórdão 3703/2019-TCU-Segunda Câmara, Rel. Aroldo Cedraz, Sessão de 4/6/2019, até a 
data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial. 

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

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

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) podem 
ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

MARYZELY MARIANO 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 263) 
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CODMATERI A=79544 
EDITAL 0620/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE JUNHO DE 2021 

TC 028.105/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Claudia Rosa da Rosa, CPF: 530.908.880-68 do Acórdão 4007/2021-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 16/3/2021, proferido no processo TC 028.105/2019-2. 

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

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 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 263) 
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CODMATERI A=79545 
EDITAL 0621/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE JUNHO DE 2021 

TC 028.105/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Cristiane Rosa da Rosa, CPF: 531.062.700-63 do Acórdão 4007/2021-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 16/3/2021, proferido no processo TC 028.105/2019-2. 

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

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 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 263) 
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CODMATERI A=79546 
EDITAL 0622/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE JUNHO DE 2021 

TC 028.105/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Elisabete Rosa da Rosa, CPF: 564.130.090-04 do Acórdão 4007/2021-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 16/3/2021, proferido no processo TC 028.105/2019-2. 

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

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 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 263) 
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CODMATERI A=79547 
EDITAL 0623/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE JUNHO DE 2021 

TC 028.105/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Carmen Rosane da Silva Severo, OAB/RS 81.709, CPF: 285.863.010-00, na qualidade de 
representante legal de Elisabete Rosa da Rosa, Claudia Rosa da Rosa e Cristiane Rosa da Rosa, do Acórdão 

4007/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 16/3/2021, proferido no 
processo TC 028.105/2019-2. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

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 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 263) 
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CODMATERI A=79613 
EDITAL 0625/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE JUNHO DE 2021 

TC 029.288/2017-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Márcio Regino Mendonça Weba, CPF: 736.441.103-87, do Acórdão 1396/2021-TCU-
Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 9/2/2021, proferido no 

processo TC 029.288/2017-7, 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 3/6/2021: R$ 

198.842,86. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da 
data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 15.000,00 
(art. 57, da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1396/2021-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 9/2/2021, até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

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

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

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 105 de 08/06/2021, Seção 3, p. 263) 
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