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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 
CODMATERI A=42212 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 09/10/2019, 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 
https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

 

PROCESSOS RELACIONADOS 

 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
001.514/2019-9 - 

 

  

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

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

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Paraíba 
Representação legal: não há 

  
017.182/2018-2 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Pernambuco 
Responsável: Universidade Federal de Pernambuco 
Representação legal: não há 

  
028.596/2017-0 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades e Órgãos do Governo do 
Estado de São Paulo 
Representação legal: não há 

  
034.984/2017-8 - 

 

  

Natureza: Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Educação 
Representação legal: não há 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

006.327/2019-2 - 
 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia; Museu de 
Astronomia e Ciências Afins 

Representação legal: não há 
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011.754/2005-9 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Responsáveis: Adbias Guimarães Figueiredo, Carlos Augusto 

Fortaleza Castro, Domingos do Nascimento Veiga Filho, Haroldo 
Castro Cruz, Raimundo Monteiro dos Santos, José de Ribamar 
Aranha Haickel e Leonísio Lopes da Silva Filho 

Interessado: Amazonas Distribuidora de Energia S.A 
Representação legal: Diomar Bezerra Lima (OAB/DF 16.076) e 

Sebastião Azevedo (OAB/DF 1159/A) 
  

020.400/2017-9 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. e 
Simpress Comércio Locação e Serviços S.A. 

Interessado: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 
Representação legal: José Eduardo Coelho Branco Junqueira 

Ferraz (106810/OAB-RJ) e outros, representando Ziuleo Copy 
Comércio e Serviços Ltda.; Camille Vaz Hurtado (223.302/OAB-

SP) e outros, representando Tecnoset Informatica Produtos e 
Servicos Ltda. 

  

031.400/2019-1 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Osiris Comércio e Serviços Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Regional do Sesi no 
Estado do Espírito Santo 
Representação legal: não há 

  
031.437/2019-2 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante:  BIO Resíduos Soluções Ambientais Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Goiás 
Representação legal: não há 

  
033.597/2019-7 - 

 

  

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade/Unidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal; Fundo Constitucional do Distrito Federal; Polícia Militar do 
Distrito Federal; Secretaria do Governo do Distrito Federal 

Representação legal: não há 
  

034.296/2019-0 - 
 

  

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Campinas - SP 
Representação legal: não há 

  
034.336/2018-4 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Justiça (extinta) ; 
Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) 
Representação legal: não há 
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035.864/2019-2 - 
 

  

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: Empresa Brasileira de Correios e 

Telegrafos 
Representação legal: não há 

  
040.270/2018-1 - 

 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Responsáveis: C S C Melo Eireli; Joseilson Câmara Silva, 
Coordenador Distrital de Saúde Indígena, no período de 29/12/2015 

a 27/12/2018; Marcos Herbert Felix, Chefe do Serviço de Recursos 
Logísticos, desde 15/02/2016 
Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
013.706/2019-5 - 

 

  

Natureza: Representação 
Representante: Shell Life Material Hospitalar Ltda - Epp 

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Federal dos Servidores do 
Estado 

Representação legal: Jeane Marins dos Santos e outros, 
representando Shell Life Material Hospitalar Ltda 

  

018.638/2019-8 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Engesoftware Tecnologia S.A. 

Interessado: Engesoftware Tecnologia S/A 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A 
Representação legal: Haroldo Maia Junior e outros, representando 

Banco do Nordeste do Brasil S/A.; Mariana Mello Ottoni (OAB-DF 
33989), representando Engesoftware Tecnologia S/A 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  

021.408/2018-1 - 
 

  

Natureza: Relatório de Acompanhamento 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Nacional do Seguro 
Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Representação legal: não há 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
000.164/2019-4 - 

 

  

Natureza: Solicitação 
Interessado: Pedro Vasques Soares 

Órgão/Entidade/Unidade: Advocacia-Geral da União  
Representação legal: não há 
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013.608/2016-9 - 
 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsável: Denio Rebello Arantes 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo 
Representação legal: não há 

  

023.524/2017-0 - 
 

  

Natureza: Prestação de Contas 
Exercício: 2016 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sertão Pernambucano 
Responsáveis: Adelmo Carvalho Santana; Alexandre Roberto de 

Souza Correia; Amancio Holanda de Souza; Ana Lucia Nogueira 
Guivares; Ana Rita Leandro dos Santos; Antonise Coelho de 

Aquino; Clecia Simone Goncalves Rosa Pacheco; Cícero Antônio de 
Sousa Araújo; Daniela de Oliveira Santos; Dayany Vieira Braga 
Teixeira; Debora Santos Carvalho dos Anjos; Edson Luis dos Santos 

Barbosa; Elza Maria de Carvalho; Fabiano de Almeida Marinho; 
Fabio Freire Ribeiro do Vale; Flavia Cartaxo Ramalho Vilar; 

Francisco de Assis de Lima Gama; Geraldo Andrade de Oliveira ; 
Givanilson Nunes Magalhães; Gleide Isnaia Coimbra Silva Mello; 
Izabel de Lima Cavalcanti; Jane Oliveira Perez; Jean Carlos Coelho 

de Alencar; Jose Marcio Gondim de Vasconcelos Filho; Luciano 
Rodrigues de Deus; Luilson Vieira Martins; Macario da Silva Mudo; 

Marcelia Dantas de Moura; Marcelo Sperotto Genaio; Marcos Jose 
Ezequiel; Maria Leopoldina Veras Camelo; Maria Marli Melo Neto; 
Maria de Fatima de Souza Palitot; Maria do Socorro Tavares 

Cavalcante Vieira; Monica Mascarenhas dos Santos; Pat Pamela da 
Silva Bezerra; Paulo Garcez Leaes; Paulo Sergio Dalmas; Rejane 

Rodrigues de Oliveira; Ricardo Barbosa Bitencourt; Sergio Manuel 
Pao Mole Bento; Silvani Teonilia de Carvalho Cruz; Solange Maria 
Dantas Gomes e Tatiana Neres de Oliveira 

Representação legal: não há 
  

029.516/2017-0 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Procuradoria Seccional da União em São José dos 
Campos 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais  

Representação legal: não há 
 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
019.384/2019-0 - 

 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público da União 
Representação legal: não há 
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033.920/2019-2 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: Telematica Sistemas Inteligentes LTDA 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Regional do Senai no 

Estado de São Paulo; Departamento Regional do Sesi no Estado de 
São Paulo 
Representação legal: não há 

  
  

035.840/2019-6 - 
 

  

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Federal do Andaraí 
Representação legal: Não há. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
008.190/2019-4 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (extinta) 
Representação legal: não há 

  
011.234/2002-4 - 

 

  

Natureza: Tomada de Contas Simplificada - Exercício: 2001 
Órgão/Entidade/Unidade: 3º Batalhão de Suprimento 

Responsável: Paulo César Alievi 
Representação legal: Luis Henrique Borges Santos (OAB/DF 

12.655) 
  

013.178/2019-9 - 
 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsável: Duilio de Castro Faria 
Interessado: Congresso Nacional 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento 
Regional 
Representação legal: não há 

  
015.041/2018-2 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 
Representação legal: não há 

  

021.110/2016-6 - 
 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Responsável: Naur Ferreira da Silva 

Interessado: Congresso Nacional 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; Ministér io 
das Cidades (extinta); Prefeitura Municipal de Parnamirim - RN 

Representação legal: não há 
  

022.560/2019-0 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 
8.443/1992) 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Morro do 
Chapéu - BA 
Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.
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033.582/2019-0 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: CNPJ JK Auditores S/S LTDA. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e 
Biotecnologia 
Representação legal: Luis Felipe Canto Barros (OAB/RS 65.230) e 

outros 
 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
001.738/2019-4 - 

 

  

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Farmácia 
Representante: Trivale Administração Ltda 

Representação legal: Andrea Maria Bevilaqua Moreira Parenti 
(231105/OAB-SP) e outros, representando Sodexo Pass do Brasil 
Serviços e Comércio S.A.; Wanderley Romano Donadel 

(78870/OAB-MG), representando Trivale Administração Ltda 
  

001.787/2017-9 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: HPEX Apoio Administrativo Eireli - ME 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Distrito Federal - Crea/DF 
Representação legal: Glauco Vinícius Andalécio Cunha, OAB/GO 

26.104; Lara Sanchez Ferreira, OAB/DF 34.295; e outros 
  

015.830/2018-7 - 
 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsáveis: Alionesimo Lobo Souza Junior; Edson Carlos 
Moreira Soares; Fabio dos Santos Gasparoni; Francisco Paulo Soares 

Lopes; Geraldo Antonio de Oliveira; Henrique Nixon Souza da 
Silva; Ilton Jose Fernandes Filho; Jorge Fernandes Nadler; Jose 
Ferreira de Sousa Junior; Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos; 

Marcelo Campos Brito; Paulo Rodrigues Mendes; Raquel Marra 
Molina de Aguiar; Reynaldo Aben Athar de Sousa; Rodrigo Sergio 

Dias; Sergio Luiz de Castro 
Interessados: Inovagestão - S&n Serviços de Rh e Tecnologia da 
Informação Ltda.; Julio Cezar da Silva; Rsx Informática Ltda.; 

Teletronic Comércio de Equipamentos de Segurança e de 
Informática Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior; Fundação Nacional de Saúde; Instituto 
Nacional do Seguro Social; Ministério da Integração Nacional 

(extinta); Ministério da Justiça (extinta) 
Representação legal: Serley Batista Alvaro, representando 

Inovagestão - S&n Serviços de Rh e Tecnologia da Informação 
Ltda.; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando 
Reynaldo Aben Athar de Sousa; Julio Cezar da Silva, representando 

Teletronic Comércio de Equipamentos de Segurança e de 
Informática Ltda.; Lisbeth Vidal de Negreiros Bastos (13.810/OAB-

DF) e outros, representando Rsx Informática Ltda.; Marcelo 
Goncalves da Cruz e outros, representando Fundação Nacional de 
Saúde 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.
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018.620/2019-1 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Município de Bento Fernandes 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bento 
Fernandes - RN 
Representação legal: não há 

  
022.611/2019-3 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Francinaldo Silva da Cruz 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Galinhos/RN 
Representação legal: não há 

  
024.288/2018-7 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Jailton da Conceição Santos 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha - 
BA 

Representação legal: não há 
  

028.088/2017-4 - 
 

  

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: Prefeitura Municipal de Buritirana - 
MA 
Representação legal: Diogo Dias Macedo (7893/OAB-MA) e 

outros, representando Prefeitura Municipal de Buritirana - MA 
  

029.392/2019-5 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Município de Lagoa dos Gatos/PE 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Lagoa dos 

Gatos - PE 
Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (21802/OAB-

PE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos 
- PE 

  

029.581/2016-8 - 
 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Odontologia da 

Bahia 
Representação legal: não há 

  

031.038/2019-0 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Injex Pen Indústria e Comércio de Artigos Plásticos 

Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 

Representação legal: Luiz Felipe Miguel (45.402/OAB-SP) e 
outros, representando Injex Pen Industria e Comercio de Artigos 

Plásticos Ltda 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.
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031.398/2019-7 - 
 

  

Natureza: Solicitação 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Serviço Social da 
25ª Região (CRESS 25ª/TO) 

Solicitante: Josiane Soares Santos, Presidente do Conselho Federal 
de Serviço Social (CFESS) 
Representação legal: não há 

  
033.800/2018-9 - 

 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: identidade preservada (Lei 8.443/1992, art. 55) 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Estado Rio de Janeiro (CAU/RJ) 

Representação legal: não há 
  

033.823/2019-7 - 
 

  

Natureza: Solicitação 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Biblioteconomia 
11ª Região (AM) 

Representação legal: não há 
  

033.895/2019-8 - 
 

  

Natureza: Solicitação 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Profissionais de 
Relações Públicas - 5ª Região (al, Pe, Rn, Pb, CE e Pi) 

Representação legal: não há 
  

043.112/2018-8 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: identidade preservada (Lei 8.443/1992, art. 55) 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado de Tocantins (Crea/TO) 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

009.176/2019-5 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: PPR Instrumentos Musicais Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social do Comércio - 
Administração Regional no Estado de São Paulo - Sesc/SP 
Representação legal: Liliana de Fiori Pereira de Mello 

(26.875/OAB-SP) e outros, representando Serviço Social do 
Comércio - Administração Nacional; Tiago Sandi (35917/OAB-SC), 

representando PPR Instrumentos Musicais Eireli 
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021.535/2017-5 - 
 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Aldemário Ribeiro Cruz Júnior; Antonio Carlos 
Mattos de Vasconcelos; Carina Eline de Melo Martins; Daniel 

Adriano Ortiz Soares; Joaquim da Silva Reis; José Roberto Tadros; 
Mário José de Oliveira Laranjeira; Roberto Aguiar Dias; Rosilene 
Gomes Mendonça Campos; Sofios Construções Ltda.; Teófilo 

Gomes da Silva Neto; Transcal Transportes Comércio Construções 
Araújo Ltda.; Walber Luiz de Almeida Ribeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Serviço 
Social do Comércio no Estado do Amazonas - Sesc/AM 
Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-

PI), representando Carina Eline de Melo Martins, Administração 
Regional do Sesc no Estado do Amazonas, Teófilo Gomes da Silva 

Neto, Aldemário Ribeiro Cruz Júnior, Daniel Adriano Ortiz Soares, 
José Roberto Tadros, Mário José de Oliveira Laranjeira, Roberto 
Aguiar Dias e Rosilene Gomes Mendonça Campos 

  
022.285/2019-9 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Montana Assessoria Empresarial - Eireli 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Tocantins - IFTO 

Representação legal: Luis Gustavo de Cesaro (2213/OAB-TO) e 
outros, representando Fenix Assessoria & Gestão Empresarial Ltda. 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  

009.506/2019-5 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: Identidade preservada 

Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Infraestrutura do 
Estado do Amazonas 
Representação legal: não há 

  
014.912/2017-1 - 

 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: não há. 

  
015.483/2019-3 - 

 

  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: identidade preservada 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social da Indústria - 
Departamento Regional do Paraná (Sesi-DR/PR) e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Paraná 
(Senai-DR/PR) 
Representação legal: Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 22.427) 

entre outros, representando o Departamento Regional do Senai o 
Estado do Paraná e o Departamento Regional do Sesi no Estado do 

Paraná 
  

022.197/2019-2 - 
 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 
Unidade Jurisdicionada: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

Representação legal: não há 
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033.474/2019-2 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda., atual 
denominação de Muncks e Reboques Brasil Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Representação legal: não há 

  

033.922/2019-5 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

  

039.422/2018-6 - 
 

  

Natureza: Auditoria 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.  

Interessado: Congresso Nacional 
Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (OAB/RJ 
169.700) entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A. 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
007.030/2016-9 - 

 

  

Natureza: Representação 
Representante: Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio 

Interessado: Administração Regional do Sesc no Estado de Minas 
Gerais 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Sesc no 
Estado de Minas Gerais 
Representação legal: Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo 

(26.291/OAB-DF) e outros, representando Administração Regiona l 
do Sesc no Estado de Minas Gerais e Administração Regional do 
Sesc no Estado de Minas Gerais 

  
007.717/2019-9 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Representação legal: não há 

  
030.985/2019-6 - 

 

  

Natureza: Denúncia 

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

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de São Félix do Coribe/BA 

Representação legal: não há 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
005.218/2018-7 - 

 

  

Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em 

contratos de empréstimos ou financiamentos a entes subnaciona is 
sem garantia da União e com vinculação de recursos do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) ou do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE). 
Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União 
Órgãos/Entidades/Unidades: Banco Central do Brasil, Banco da 

Amazônia S.A., Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
Caixa Econômica Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e 

Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda 
Representação legal: Éride Machado Bueno Bomtempo e outros, 

Marcelo de Siqueira Freitas (OAB/RJ 210.208) e outros; Edinei 
Silva Teixeira (OAB/SP 185415) e outros; Daniel Pereira de Franco 
(OAB/RJ 114463) e outros; Willian Nunes Campos; Jailton Zanon 

da Silveira (OAB/RJ 77.366) e outros; e Dilmar Ramos Pereira 
 

 

Interessado em sustentação oral: 
 

- Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934),  
representando a CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 
 

- Marcelo Augusto Carmo de Vasconcellos  

(Consultor-Geral da União), representando a 
UNIÃO 

 
Revisor: Ministro Vital do Rêgo (07/11/2018) 
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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 
 

Interessado em sustentação oral: 
 

- Marcelo de Sá Mendes (procurador do 

Estado), em nome do ESTADO DE 
RORAIMA 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

029.026/2011-3 - 
 

  

Pedidos de reexame contra deliberação que declarou a inidoneidade 
de empresa e a inabilitação de suas sócias em razão de fraude à 

licitação que teve o objetivo de contratar empresa para implantação 
de semáforos veiculares e de pedestres nas avenidas JK e Teotônio 
Segurado, em Palmas/TO. 

Recorrentes: Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática 
Industrial Ltda.; Simara Previdi Olandoski e Maria do Socorro 

Pereira Rocha Peruffo 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Palmas - TO 
Representação legal: Antônio Perilo de Sousa Teixeira Neto 

(OAB/DF 21.359), Gabriela Dellacasa Stuckert (OAB/DF 39.693), 
Jéssica de Oliveira Amaral (OAB/DF 48.386), Marçal Justen Filho 

(OAB/PR 7.468); Carlos Antônio do Nascimento (OAB/TO 1.555) 
 

Interessado em sustentação oral: 

 

- Marçal Justen Filho (OAB/PR 7.468), em 

nome da DATAPROM EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL LTDA, SIMARA PREVIDI 

OLANDOSKI e MARIA DO SOCORRO 
PEREIRA ROCHA PERUFFO 

 
Revisora: Ministra Ana Arraes (28/08/2019) 
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
028.421/2016-7 - 

 

  

Representação sobre possível fraude ou conluio em licitações, com 

repartição de lotes de serviços entre empresas no âmbito de convênio 
que objetivou a implantação de sistemas coletivos de captação, 
armazenamento e distribuição de água (SSAA - Sistemas 

Simplificados de Abastecimento de Água) para consumo humano em 
comunidades rurais do semiárido baiano, no âmbito do Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água (PAT - Água 
para Todos). 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Engenharia Hídrica e de 
Saneamento da Bahia 

Responsáveis: Jorge Luiz Gonçalves Farias; Washington Rodrigues 
de Miranda; Sidney Souza Nascimento; Maria da Conceição Santos 
da Silva e Maria Domícia de Cerqueira Pedreira; Emprenge 

Construtora Ltda.; Elite Engenharia Ltda.; Patrol Construções Ltda.; 
Roble Serviços Ltda.; Construtora Franco Araújo Ltda.; Emajo 

Empreendimentos Ltda.; Metro Engenharia e Consultoria Ltda.; 
2MS - Engenharia Ltda. (ex-Engelux Engenharia Ltda.); Aço 50 
Engenharia e Empreendimentos Ltda.; Construtora Ceará Mendes 

Ltda.; e Global San Empreendimentos Ltda 
Representação legal: Maria Fátima Almeida de Queiroz (OAB 

7.706/BA) e outros, representando Jorge Luiz Gonçalves Farias, 
Sidney Souza Nascimento, Washington Rodrigues de Miranda e 
Maria da Conceição Santos da Silva; Ednaldo Oliveira Moura (OAB 

17.616/BA) representando Maria Domícia de Cerqueira Pedreira; 
Fredie Souza Didier Junior (OAB 15.484/BA) e outros, 

representando Roble Serviços Ltda.; Ademário Silva Rodrigues 
(OAB 5.369/BA), representando Emajo Empreendimentos Ltda.; 
Fabricio de Castro Oliveira (OAB 15.055/BA) e outros, 

representando Patrol Construções Ltda. e Metro Engenharia e 
Consultoria Ltda.; Cristiane Nolasco Monteiro do Rego (OAB 

8.564/BA) e outros, representado Construtora Ceará Mendes Ltda.; 
Leonardo Baruch Miranda de Souza (OAB 23.772/BA) e outros, 
representando 2MS - Engenharia Ltda. (ex-Engelux Engenhar ia 

Ltda.); Iuri Mattos de Carvalho (OAB 1.6741/BA) e outros, 
representando Elite Engenharia Ltda.; Kleber Jorge Carvalho 

Bezerra (OAB 11.257/BA), representando Global San 
Empreendimentos Ltda 
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 Interessados em sustentação oral: 

 
- Maurício Brito Passos Silva (OAB/BA 

20.770), em nome da METRO ENGENHARIA 
e CONSULTORIA LTDA e da PATROL 
CONSTRUÇÕES LTDA 

- Leonardo Baruch (OAB/BA 23.772), em 
nome da 2MS ENGENHARIA LTDA 

- Ademário Rodrigues (OAB/BA 5.369), em 
nome de EMAJO EMPREENDIMENTOS 
LTDA e GLOBAL SAN 

EMPREENDIMENTOS LTDA 
- Rodrigo da Silva Castro (OAB/DF 22.829), 

em nome de AÇO 50 ENGENHARIA e 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
- Vitor Moreno Soliano Pereira (OAB/BA 

35.320), em nome da CONSTRUTORA 
CEARÁ MENDES LTDA 

 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

008.290/2017-2 - 
 

  

Processo administrativo referente a projeto de resolução para alterar 
a redação do art. 20 da Resolução TCU 259/2014, a qual estabelece 
procedimentos para constituição, organização e tramitação de 

processos e documentos relativos à área de controle externo. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Bruno Dantas (24/05/2017) 

 

Ministra ANA ARRAES 

  

006.113/2014-1 - 
 

  

Pedido de reexame contra acórdão que confirmou a sujeição do ONS 
à jurisdição do TCU, por força do art. 70, parágrafo único, da CF/88 

e do art. 5º, inciso I, da Lei 8.443/1992. 
Recorrente: Operador Nacional do Sistema Elétrico  
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica e 

Operador Nacional do Sistema Elétrico 
Representação legal: Camila Alves e Fontes (OAB/DF 45.599) e 

outros 
 

1º Revisor: Ministro Benjamin Zymler (14/06/2017) 

2º Revisor: Ministro Bruno Dantas (12/12/2018) 

3º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (14/08/2019) 

4º Revisor: Ministro Vital do Rêgo (04/09/2019) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 188 | Segunda-feira, 07/10/2019 15 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
017.375/2012-6 - 

 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares 

as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa em 
processo de tomada de contas especial diante de irregularidades na 
execução de convênio destinado à aquisição de duas Unidades 

Móveis de Saúde - UMS. 
Recorrente:  Iran Ataíde de Lima 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Moju - PA 
Representante legal: Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes 
(OAB/DF 41.796)  

 
Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (11/09/2019) 

 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

 

Ministra ANA ARRAES 

  

025.536/2018-4 - 
 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na condução de 
licitações para pavimentação asfáltica no município de Rolim de 

Moura/RO. 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgãos/Entidades/Unidades: Governo do Estado de Rondônia e 

Ministério da Defesa 
Responsáveis: Deterra Terraplenagens Ltda., Eralda Etra Maria 

Lessa, Felipe Archanjo, Js Engenharia Eireli, Norman Virissimo da 
Silva e Samara Rocha do Nascimento 
Representação legal: Renata Fabris Pinto (OAB/RO 3.126) e 

outros, representando Deterra Terraplenagens Ltda. 
 

Revisor: Ministro Benjamin Zymler (14/08/2019) 

 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
004.258/2018-5 - 

 

  

Representação sobre supostas irregularidades na execução de termo 
de compromisso que tinha por objetivo a construção de quadra 

poliesportiva coberta em escola no Município de Itaporã/MS. 
Representante: Equipe de Auditoria 

Interessado: Acosta Construtora Eireli 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Itaporã/MS 
Representação legal: Erivelto Acosta, representando Acosta 

Construtora Eireli  
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005.152/2018-6 - 
 

  

Recurso de reconsideração contra acórdão que considerou o 

recorrente revel, julgou suas contas irregulares, condenou-o ao 
pagamento de débito e de multa, bem como o inabilitou para o 

exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito 
da administração federal, em decorrência de irregularidades na 
concessão de benefícios de aposentadoria por idade rural sem a 

comprovação de condições mínimas para tanto. 
Recorrente: Celso Correa de Albuquerque 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do Inss - CAMPO 
GRANDE/MS - INSS/MPS 
Representação legal : Leandro Joé Guerra, OAB/MS 12.191 

  
018.546/2014-5 - 

 

  

Pedido de reexame contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou 

multa aos recorrentes em processo de monitoramento autuado por 
força de deliberação proferida em denúncia sobre possíveis 
irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto 

promover a contenção no entorno da lagoa São Gotardo no 
Município de Bom Jesus da Lapa - BA. 

Recorrentes: Mário Ramos Ribeiro; Emilia Maria Silva Ribeiro 
Curi 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Bom Jesus da Lapa - BA 

Representação legal : Luiz Antonio Muniz Machado 
(024281/OAB-RJ); Ana Carolina Mazoni (31.606/OAB-DF); Carlos 

Antonio Vieira Fernandes Filho (34.472/OAB-DF); Felipe Teixeira 
Vieira (31718/OAB-DF)  

  

030.941/2010-5 - 
 

  

Pedido de reexame contra acórdão que reviu de ofício ato de 
aposentadoria do recorrente, considerando-o ilegal. 

Recorrente: Alcio Medeiros Mendes 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina 
Representação legal: Ronaldo Marques de Araujo (5.160/OAB-SC)  

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
004.710/2017-7 - 

 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as 
contas da recorrente irregulares, condenou-a ao pagamento de débito 

e de multa em razão de irregularidades havidas na concessão de 
auxílios e de bolsas de estudo. 

Recorrente: Charlene de Mello 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Paraná 
Responsáveis:  André Santos de Oliveira; Charlene de Mello; 

Conceição Abadia de Abreu Mendonça; Denise Maria Mansani 
Wolff; Edilson Sérgio Silveira; Graciela Ines Bolzon de Muniz; Júlio 

Cezar Martins; Lúcia Regina Assumpção Montanhini 
Representação legal: Flavio Pansieri (31.150/OAB-PR) e outros, 
representando Lúcia Regina Assumpção Montanhini; Wiliam 

Manoel Bento Stefani (78836/OAB-RS), representando Charlene de 
Mello; Francisco Augusto Zardo Guedes (35303/OAB-PR) e outros, 

representando Edilson Sérgio Silveira; Renato Alberto Nielsen 
Kanayama (6255/OAB-PR) e outros, representando Graciela Ines 
Bolzon de Muniz 
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008.200/2019-0 - 
 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão 
presencial para contratação de serviço de transporte escolar, 

custeados com recursos do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar (PNATE). 
Representante: M.E.G. de França - EPP 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Beruri/AM 
Interessado: M.E.G. de França - EPP 

Representação legal: Adson Soares Garcia (6574/OAB-AM) e 
outros, representando Município de Beruri/AM 

  

011.101/2003-6 - 
 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou 
irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e 

imputou- lhes multa, em razão de irregularidades nas obras do 
Complexo Viário do Rio Baquirivu, em Guarulhos/SP. 
Recorrentes: Alexandre Lobo de Almeida; Artur Pereira Cunha; 

Douglas Leandrini; Jorge Luiz Castelo de Carvalho; Kimei 
Kuniyoshi; Nelson Rodrigues Pandeló; Sueli Vieira da Costa; Valdir 

Antonucci Minto; Construtora OAS S.A. 
Órgãos/Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano (extinta) 

Responsáveis: Airton Tadeu de Barros Rabello; Alexandre Lobo de 
Almeida; Artur Pereira Cunha;  

Carlos Eduardo Corsini; Construtora Oas S.A.; Douglas Leandrini;  
Eloi Alfredo Pieta; Fernando Antonio Duarte Leme; Jorge Luiz 
Castelo de Carvalho; Jovino Cândido da Silva; Kimei Kuniyoshi; 

Nelson Rodrigues Pandelo; Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP; 
Roberto Yoshiharu Nisie; Sueli Vieira da Costa; Valdir Antonucc i 

Minto; Vania Moura Ribeiro 

Interessado:  Congresso Nacional 
Representação legal: Gustavo Marinho de Carvalho (OAB/SP 

246.900) e outros, representando Kimei Kuniyoshi, Douglas 
Leandrini e Sueli Vieira da Costa, conforme procurações às peças 

132, 131 e 135; Percival José Bariani Júnior (OAB/SP 252.566) e 
outros, representando a Construtora OAS Ltda., conforme 
procurações às peças 87, 180, 276 e 288; Carlos Eduardo Moreira 

(OAB/SP 169.809) e outros, representando Valdir Antonucci Minto, 
Alexandre Lobo de Almeida, Jorge Luiz Castelo de Carvalho e Artur 

Pereira Cunha, conforme procurações às peças 136, 137, 134 e 133; 
Carlos Eduardo Colombi Froelich (OAB/SP 170.435) e outro, 
representando Nelson Rodrigues Pandeló, conforme procuração à 

peça 130 
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014.731/2015-0 - 
 

  

Representação contra a cobrança de pedágio na BR-

040/DF/GO/MG, em virtude do suposto descumprimento, por parte 
da Concessionária BR 040 S.A. (também denominada Via 040), de 

obrigações estabelecidas no Programa de Exploração da Rodovia - 
PER. 
 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres 

Responsáveis:  Mirian Ramos Quebaud; Ricardo Luiz da Mata 
Machado; Thaísa Rios Marciano 
Interessado:  Concessionária BR-040 S.A. 

Representação legal: Jéssica Loyola Caetano Rios (53.018/OAB-
DF) e outros, representando Concessionária BR-040 S.A.; Débora 

Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 

  

040.771/2018-0 - 
 

  

Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde (FiscSaúde) referente 
ao biênio 2017-2018. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 
Responsável:  Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 

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

Representação legal: não há 
 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
010.604/2016-2 - 

 

  

Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão 

do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), 
conhecida popularmente como “ Raspadinha”. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social 
Responsáveis:  Ministério da Fazenda; Secretaria-geral da 

Presidência da República 
Representação legal: Marcia Aita Almeida (13.539/OAB-DF) e 
outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e 
outros, representando Caixa Econômica Federal e Caixa Econômica 

Federal 
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029.239/2010-9 - 
 

  

Denúncia a respeito de supostas irregularidades na cessão de área de 

estacionamento do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), da 
Companha de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(Ceagesp), para exploração comercial, mediante “autorização de 
uso”, sem prévio procedimento licitatório. 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 
8.443/1992) 

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

Representação legal: Claudio Tucci (33.928/OAB-SP) e outros, 
representando Carlos Nabil Ghobril; Christopher Rezende Guerra 
Aguiar (203028/OAB-SP) e outros, representando Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
001.281/2019-4 - 

 

  

Processo de desestatização para acompanhar a outorga de áreas para 

exploração e produção de petróleo e gás natural, referente ao leilão 
dos volumes excedentes à Cessão Onerosa, representada por contrato 

firmado entre a União e a Petrobras em 2010. 
Órgãos/Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Ministério de Minas e 

Energia (MME) e Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
Responsáveis:  Décio Fabrício Oddone da Costa, Diretor-Geral da 

ANP; Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, Ministro de 
Minas e Energia e Presidente do CNPE 
Representação legal: Rodrigo Santos de Paula, representando 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíve is ; 
Paola Allak da Silva (142.389/OAB-RJ) e outros, representando 

Petróleo Brasileiro S.A 
  

004.794/2019-2 - 
 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em 

licitação eletrônica para a aquisição de soluções de telefonia. 
Representante: Dimension Data Comércio e Serviços de 

Tecnologia Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A. 
Representação legal: Mario Renato Balardim Borges (50627/OAB-

RS) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Rafael de Paula 
Gomes (26.345/OAB-DF) e outros, representando Dimension Data 

Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. 
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006.569/2018-8 - 
 

  

Representação em função de suposta conduta irregular atribuída a 

desembargadores membro do TRT-16ª Região. 
Representante: Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 

desembargadora-presidente do TRT16 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região - Maranhão 

Representação legal: Emiliano Alves Aguiar (24628/OAB-DF) e 
outros, representando James Magno Araujo Farias e Marcia Andrea 

Farias da Silva 
Representados: James Magno Araújo Farias, ex-presidente do 
TRT16, Márcia Andrea Farias da Silva, atual diretora da Escola 

Judicial do TRT da 16.ª Região (Ejud16), Adriana Albuquerque de 
Brito, ex-diretora-geral do TRT16 e Inajus Cursos Preparatórios 

Ltda., pessoa jurídica contratada 
  

014.322/2015-3 - 
 

  

Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas dos 

recorrentes irregulares e condenou-os em débito diante da parcial 
impugnação dos dispêndios inerentes ao termo de parceria destinado 

à implantação de infraestrutura de abastecimento d´água em projetos 
de assentamentos na área de abrangência do Incra SR29. 
Recorrentes:  José Biondi Nery da Silva e Fundação para o 

Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro - 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra) 
Responsáveis:  José Biondi Nery da Silva e Fundação para o 
Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro (Fundesa) 

Representação legal: Rubem de Souza Valenca Filho (OAB/PE 
12.147); Elber Alencar Nery Biondi (OAB/PE 21.906) 

  
020.457/2016-2 - 

 

  

Representação sobre a possível ocorrência de graves prejuízos à 
Petróleo Brasileiro S.A., em decorrência do fornecimento de gás 

natural no âmbito do denominado Consórcio Gemini e GNL Gemini 
e Comercialização e Logística de Gás Ltda. (GásLocal), por preços 

inferiores aos praticados no mercado e em outras operações. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Interessados:  Gnl Gemini Comercializacao e Logistica de Gas 

Ltda; White Martins Gases Industriais Ltda 
Representação legal: Guilherme de Araujo Pinho Costa e outros, 

representando White Martins Gases Industriais Ltda; Julia Venzi 
Goncalves Guimaraes e outros, representando Gnl Gemini 
Comercializacao e Logistica de Gas Ltda; Carlos Rafael Lima 

Macedo (133.206/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo 
Brasileiro S.A 

  
027.550/2019-2 - 

 

  

Representação para adoção de providências pelo TCU para a 
prevenção de fraudes na utilização de recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC) nas Eleições Municipais de 
2020, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral e a Justiça 

Eleitoral. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior Eleitoral 
Representação legal: não há 
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Ministra ANA ARRAES 

  
000.452/2018-1 - 

 

  

Agravo interposto contra despacho que indeferiu pedido de ingresso 

de empresa nos presentes autos como terceira interessada. 
Agravante: Sideral Linhas Aéreas Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos 
Interessados: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Tribunal de 

Contas da União 
Representação legal:  André Souza Viali (OAB/DF 57.350) e 
outros representando a Tam Linhas Aéreas S/A.; Herbert Milhomens 

de Vasconcelos (OAB/DF 29.585) e outros representando a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; Carlos Alberto Rosal de Ávila 

(OAB/DF 55.905) e outros representando a Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras S.A.; Letícia de Oliveira Araújo (OAB/DF 40.797) 
representando a Sideral Linhas Aéreas Ltda 

  
000.536/2018-0 - 

 

  

Representação em face de possíveis irregularidades na celebração de 

contrato para prestação de serviços de consultoria técnico-
especializada visando a assessoramento e orientação à CorreiosPar 
no processo de estruturação de negócios e de operações de fusões e 

aquisições, com análise de respostas a diligências e oitivas. 
Representante: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, 

de Comunicações e de Mineração   
Órgão/Entidade/Unidade: Correios Participações S/A  
Interessada: Accenture do Brasil Ltda. 

Representação legal: Herbert Milhomens de Vasconcelos 
(OAB/DF 29.585) e outros representando a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos e Lucas de Moraes Cassiano Sant’Anna 
(OAB/SP 234.707) e outros representando a Accenture do Brasil 
Ltda. 

  
017.532/2017-5 - 

 

  

Denúncia sobre possíveis irregularidades cometidas pelo Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre - Sebrae/AC na 
condução do pregão presencial 05/2017, cujo objeto era a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

apoio administrativo e atividades auxiliares. 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Acre 

Representação legal: não há 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
003.421/2012-0 - 

 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou 

irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-
lhe multa, em razão de irregularidades em obras de construção de 
presídios no estado da Paraíba. 

Recorrente:  CCL Construções e Comércio Ltda. - ME 
Órgão/Entidade/Unidade: Estado da Paraíba 

Representação legal: Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Júnior 
(OAB/PE 14.265) e outros, representando CCL Construções e 
Comércio Ltda. - ME 

  
009.811/2019-2 - 

 

  

Relatório de  Levantamento com vistas a reunir e consolidar 

informações sobre receitas e despesas do sistema de previdência no 
Brasil, abrangendo os regimes públicos federal, estadual e 
municipal, civil, militar, social e complementar. 

Órgão/Entidade/Unidade: Casa Civil da Presidência da República, 
Instituto Nacional do Seguro Social, Ministério da Cidadania; 

Ministério da Defesa; Ministério da Economia; Procuradoria-Gera l 
da Fazenda Nacional; Secretaria de Previdência; Secretaria do 
Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
Representação legal: não há 

  
013.382/2017-9 - 

 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que declarou a 
inidoneidade da empresa construtora, nos autos de representação 

concernente a fraudes apuradas pela Operação Lava Jato nas 
licitações conduzidas pela Petrobras, relativas às obras de 

implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Recorrentes: Paulo Soares Bugarin; Construtora OAS S.A. em 

recuperação judicial 
Representação legal: Bruno Menezes Brasil (OAB/SP 199.522) e 

outros, representando Construtora OAS S.A. em recuperação judicia l 
  

013.534/2019-0 - 
 

  

Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1º 

Quadrimestre de 2019, nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados; Conselho 
Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; 
Defensoria Pública da União (vinculadora); Justiça do Trabalho; 

Justiça Eleitoral; Justiça Federal; Justiça Militar; Ministério Público 
da União; Presidência da República; Senado Federal; Superior 

Tribunal de Justiça; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas 
da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
Representação legal: não há 
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016.654/2019-6 - 
 

  

Acompanhamento das medidas adotadas pelos órgãos sujeitos à EC 

95/2016 com vistas ao cumprimento do Novo Regime Fiscal ("Teto 
de Gastos") e repercussões decorrentes do fim da compensação 

financeira entre Poderes que se encerra ao final de 2019. 
Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados; Conselho 
Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; 

Defensoria Pública da União; Justiça do Trabalho 
Representação legal: não há 

  
018.599/2019-2 - 

 

  

Representação, com pedido de medida cautelar, de autoria da 
empresa RCS Ltda., contra o Pregão Eletrônico 24/2019 do Supremo 

Tribunal Federal, que apresenta como objeto a prestação de serviços 
de apoio administrativo na área de recepção. 

Órgão/Entidade/Unidade: Supremo Tribunal Federal 
Interessada: Cetro RM Serviços Ltda 
Representação legal: não há 

  
021.655/2019-7 - 

 

  

Relatório de acompanhamento doas receitas primárias, despesas 

primárias, resultado primário e contingenciamento relativo ao 3º 
bimestre de 2019, no tocante ao cumprimento das disposições da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual 

(LOA), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Constituição 
Federal. 

Órgãos/Entidade/Unidade: Banco Central do Brasil; Secretaria de 
Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil 

Representação legal: não há 
  

024.876/2017-8 - 
 

  

Agravo interposto em face de despacho do relator que retirou sigilo 
de informações encaminhadas no âmbito de processo de tomada de 
contas especial instaurada em razão de prejuízos verificados em 

contratos para elaboração do projeto executivo do "Pacote 
Eletromecânico 1" das obras de construção da usina termonuc lea r 

Angra III. 
Órgão/Entidade/Unidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 
Responsável:  AF-Consult Ltd 

Representação legal: Thiago Souza de Abreu Ximenes 
(183.154/OAB-RJ) e outros, representando AF-Consult Ltd; 

Marcelo Marques Galo e outros, representando Eletrobrás 
Termonuclear S.A. 

  

032.923/2017-1 - 
 

  

Pedido de reexame interposto pelo Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia contra acórdão que determinou providências no 

sentido de apurar pagamento de diárias, passagens e jetons. 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia 

Representação legal: Guilherme Pereira Dolabella Bicalho 
(OAB/DF 29.145) e outros, representando Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia  
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034.032/2017-7 - 
 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades na concessão da 

Rodovia BR-163, no estado do Mato Grosso. Análise das oitivas. 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 

Terrestres 
Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres; 
Concessionaria Rota do Oeste S.A 

Representação legal: Leilane Morais Alcântara e outros, 
representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Antônio 

Henrique Medeiros Coutinho (OAB/DF 34.308) e outros, 
representando Concessionaria Rota do Oeste S.A 

  

034.569/2017-0 - 
 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades cometidas por 
micro e pequenas empresas em licitações para aquisição de vale -

combustível e congêneres. 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 

Interessados:  Link Card Administradora de Benefícios Eireli; Neo 
Consultoria e Administração de Benefícios Eireli; e Prime 

Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
Representação legal: João Luís de Castro (OAB/SP 248.871), 
representando Neo Consultoria e Administração de Benefíc ios 

Eireli; Ariosto Mila Peixoto (OAB/SP 125.311) e outros, 
representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.; 

Rodrigo Alexandre Soares Pereira e outros, representando Link Card 
Administradora de Benefícios Eireli 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

001.659/2014-6 - 
 

  

Recurso de revisão contra o Acórdão 1.888/2015-TCU-1ª Câmara. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Buerarema/BA 
Recorrente: Mardes Lima Monteiro de Almeida 

Representação legal: Naomar Monteiro de Almeida Neto 
(OAB/BA 34.781), representando Mardes Lima Monteiro de 

Almeida 
  

005.629/2013-6 - 
 

  

Monitoramento de acórdão que proferiu determinações em processo 

de denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas na área 
administrativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal; 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
Interessados: Ansadprf; Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal; Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais; 
Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Paraná; Sindicato dos 

Policiais Rodoviários Federais no Distrito Federal; Sindicato dos 
Policiais Rodoviários Federais no Paraná 
Representação legal: Rejane Maria da Rosa; Rudi Meira Cassel 

(OAB/DF 22.256); Robson Rodrigues Barbosa (OAB/DF 39.669); 
Leonardo Farias das Chagas (OAB/DF 24.885); Marcelo Trindade 

de Almeida (OAB/DF 19.095) e outros 
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010.218/2019-0 - 
 

  

monitoramento do cumprimento de determinação feita ao Ministér io 

do Turismo e de recomendação à Casa Civil da Presidência da 
República em processo de auditoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Casa Civil da Presidência da República 
e Ministério do Turismo 
Representação legal: não há 

  
011.652/2016-0 - 

 

  

Acompamento autuado para análise das repostas às oitivas previstas 

decisão prolatada no âmbito de auditoria de natureza operacional 
para avaliar, em caráter sistêmico, a gestão de obras de geração e 
transmissão da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobras); Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) 

Representação legal: André de Avellar Torres (OAB/RJ 130.947), 
representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

  

029.383/2011-0 - 
 

  

Recurso de revisão contra condenação relacionada a irregularidades 
na aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Saúde do 

município de Palmeirina/PE, na modalidade fundo a fundo, para 
execução de ações do Programa Saúde da Família - Gestão Plena de 
Atenção Básica, financiada complementarmente com recursos do 

SUS. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Palmeirina - PE 

Recorrente: Severino Eudson Catão Ferreira 
Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (OAB/PE 
20.189) 

  
031.490/2013-1 - 

 

  

Monitoramento do Acórdão 2.336/2015-TCU-Plenário, decisão por 

meio da qual o Tribunal deliberou acerca de denúncia que relatou 
inconformidades no 1º Distrito Regional de Polícia Rodoviária 
Federal no Distrito Federal (1º DRPRF/DF) relativas à remoção, ao 

armazenamento e ao desfazimento de veículos, objetos e animais 
encontrados nas rodovias sob jurisdição daquele órgão. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal (DPFR); Superintendência Regional do Distrito Federal 
(SRPRF/DF) 

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

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
024.602/2015-9 - 

 

  

Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1952/2019 - 

Plenário, nos autos de auditoria realizada na Superintendênc ia 
Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul (SR/Incra-MS), 
com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos 

realizados na seleção e manutenção de beneficiários do Programa 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA), em assentamentos 

implantados a partir de 2008. 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul 

- Incra/MS 
Embargante: Celso Cestari Pinheiro 

Responsáveis: Antonio Claret de Oliveira Junior; Antonio Clarete 
de Oliveira Junior; Celso Cestari Pinheiro; Elizete Fatima 
Alexandre; Flodoaldo Alves de Alencar; Manuel Furtado Neves; 

Nelson Jose Pauletto; Waldir Cipriano Nascimento; Walter Lopes de 
Souza Junior; Zacarias Alves da Silva 

Representação Legal: Joaquim Basso (OAB/MS 13.115) e Joao 
Eduardo Bueno Netto Nascimento (OAB/MS 10.704) 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

021.296/2018-9 - 
 

  

Relatório de Acompanhamento realizado, no âmbito da Fiscalização 
de Orientação Centralizada de Transferências Voluntárias (TC 
020.125/2018-6), com o objetivo de averiguar as transferênc ias 

voluntárias no Estado do Piauí que estivessem mais suscetíveis a 
desvio de recursos e de fornecer subsídios para a implementação de 

metodologia de avaliação de riscos e prevenção de irregularidades 
na execução desses repasses. 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

Unidades Jurisdicionadas: Caixa Econômica Federal - Caixa; 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba - Codevasf; Governo do Estado do Piauí; Ministério das 
Cidades (extinto); Municípios de Vila Nova/PI, Oeiras/PI e 
Pimenteiras/PI; e Secretaria das Cidades do Estado do Piauí 

Representação legal: Abel Luiz de Sena Neto (OAB/MG 105.965); 
José Cleto de Souza Coelho (OAB/PI 3.514) e Paulo José Paes 

Vasconcelos Filho (OAB/PE 24.115) 
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037.783/2011-4 - 
 

  

Tomada de Contas Especial, determinada pelo Acórdão n. 

2.766/2011 - Plenário, resultante da conversão da Auditoria realizada 
nas obras de construção de terminal portuário do Município de 

Caracaraí/RR. 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - Dnit e Município de Caracaraí/RR 

Responsáveis: Antônio Eduardo Filho; Adanilson Jose Silva de 
Araujo; Alexandro da Costa Goes; Edson Prado Barros; Fagner dos 

Santos e Santos; Haroldo José Muniz; Herbert Drummond; Luiz 
Antônio Pagot; Michel Dib Tachy; Nadja Tereza Monteiro de 
Oliveira , Andrade Galvão Engenharia Ltda.; Andrea Soares Barnez; 

e Sandra Silva Pinto 
Representação legal: Walter Ramos Costa Couto (OAB/DF 6.098); 

Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (OAB/DF 21.359); 
Guilherme Augusto Fregapani (OAB/DF 34.406); Jéssica de 
Oliveira Amaral (OAB/DF 48.386); e outros, representando Andrade 

Galvão Engenharia Ltda. 
 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
005.331/2011-0 - 

 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na aquisição do 

imóvel rural denominado "Fazenda São Gabriel" no Município de 
Corumbá/MS, para fins de reforma agrária. 

Representante: Procuradoria da República em Corumbá/MS 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária/Superintendência Regional no Estado do Mato 

Grosso do Sul  
Representação legal: André de Carvalho Pagnoncelli (OAB/MS 

7.587) e Mônica Mello Miranda (OAB/MS 7.088), representando 
Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Maurício de Barros 
Bumlai, Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai e Fernando de 

Barros Bumlai 
  

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 
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015.365/2019-0 - 
 

  

Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela 

Fenixx Segurança e Transporte de Valores Ltda. sobre indícios de 
irregularidade na Concorrência n.º 1/2019 conduzida conjuntamente 

pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc-
ARRJ) e pela Administração Regional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac-ARRJ) no Estado do Rio de 

Janeiro para a subsequente contratação dos serviços de vigilância e 
segurança em prol das unidades e dos eventos internos e externos no 

Sesc-ARRJ e no Senac-ARRJ sob o valor aproximado de R$ 40 
milhões. 
Representante: Fenixx Seguranca e Transporte de Valores Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senac no 
Estado do Rio de Janeiro (Senac-ARRJ); e Administração Regiona l 

do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc-ARRJ) 
Representação legal: Dalide Barbosa Alves Corrêa (OAB/DF 

7.609), entre outros, representando a Administração Regional do 

Senac no Estado do Rio de Janeiro; Felipe de Santa Cruz Oliveira 

Scaletsky (OAB/DF 38.672), entre outros, representando a 

Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; 

e Victor Vianna Costa (OAB/RJ 21.8348), representando a Fenixx 

Segurança e Transporte de Valores Ltda. 

  

  
022.295/2013-5 - 

 

  

Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Município de 
Amarante - PI durante a administração do Sr. Luiz Neto Alves de 

Sousa (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), relacionadas às áreas de 
saúde, educação, transporte, merenda escolar e, ainda, acerca da falta 

de criação do portal da transparência do município. 
 
Representação legal: Dimas Emílio Batista de Carvalho (OAB/PI 

6.899) 
  

033.272/2019-0 - 
 

  

Referendo de cautelar suspensiva adotada em processo de 
representação formulada por Brasil84 Publicidade e Propaganda 
Ltda. - ME sobre possíveis irregularidades na Concorrência nº 

1/2019 conduzida pelo Conselho Federal de Odontologia sob o valor 
total de R$ 5.249.194,88 para a contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços de publicidade e 
propaganda. 
Representante: Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda. - ME 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Odontologia - 
CFO 

Representação legal: Representação legal: João Batista de Oliveira 
Filho (OAB/MG nº 20.180), entre outros, representando a Brasil84 
Publicidade e Propaganda Ltda. - ME. 
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033.707/2019-7 - 
 

  

Processo de acompanhamento sobre a cautelar para 

indisponibilidade dos bens da sociedade empresária Angel’s 
Serviços Técnicos decretada a partir do Acórdão 745/2019-TCU-

Plenário, no âmbito do TC 006.450/2017-2, diante dos indícios de 
irregularidades no Pregão Eletrônico nº 17/2014, promovido pela 
Fundação Biblioteca Nacional (FBN), com vistas à contratação de 

serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e de 
atividades auxiliares e complementares para atender às unidades 

administrativas da referida entidade 
Responsável: Angeĺ s Serviços Técnicos Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Biblioteca Nacional 

Representação legal: Blanca Maria Braga Fantoni (OAB/RJ 
137.251), entre outros 

  
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 145.508), 

representando a empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. 
  

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. 
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043.535/2018-6 - 
 

  

Representação formulada pela Athos Brasil Soluções em Unidades 

Móveis Ltda. sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 
855/2018 conduzido pelo Departamento Regional do Sesi no Estado 

do Paraná (Sesi-PR) sob o valor total de R$ 6.074.000,00 para o 
fornecimento de unidades móveis multifuncionais, aí incluídos os 
equipamentos, o mobiliário e os acessórios. 

Representante/Interessados: 
Representante: Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional do Sesi no 
Estado do Paraná - (Sesi-PR) 
Interessados: Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda.; 

Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná - Sesi-PR; 
Truckvan Indústria e Comércio Ltda. 
Representação legal: Robinson Zanini de Lima (OAB/SP 122.505), entre 

outros, representando a Truckvan Indústria e Comércio Ltda.; Fernanda 

Amorim Sanna (OAB/SP 222.866) entre outros, representando a Athos 

Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda.; Marco Antônio Guimarães 

(OAB/PR 22.427), entre outros, representando Édson Luiz Campagnolo, 

José Antônio Fares, Luciano de Freitas Trindade, Carlos Alberto Nalevaiko 

e o Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná -(Sesi-PR). 

  
 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
015.621/2018-9 - 

 

  

Auditoria com vistas a verificar da conformidade dos projetos básico 

e executivo de engenharia no âmbito da contratação integrada de 
parte das obras de adequação da BR-116/BA. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
Interessados:  Congresso Nacional; Consorcio Hap-Planex-Convap 

L5 BR 116-BA; Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 

Representação legal: Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB-DF 
41.605) e outros, representando Consorcio Hap-Planex-Convap L5 
BR 116-BA; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 

TC 027.806/2019-7  
Natureza:  Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.  

 
 

DESPACHO 
 

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, mediante o Ofício 

345/2019/CFORM/SURIC/STN/FAZENDA-ME, de 20.8.2019, peça 2, por meio da qual requer vista 
eletrônica dos autos dos processos TC 025.285/2017-3, TC 036.541/2018-4 e TC 029.593/2017-4, todos 
atribuídos à minha relatoria. 

TC 025.285/2017-3: Cuidam os autos de consulta formulada em 19/7/2017 pelo 
Ministro de Estado da Fazenda acerca de alterações nos direitos conferidos à União por 

meio de ações de classe especial (golden shares), quando da desestatização de empresas 
estatais (peça 1); 

TC 036.541/2018-4: Acompanhamento dos limites das despesas com pessoal do Poder 

Judiciário. O Acompanhamento é decorrente do Acórdão 553/2017 - Plenário, relator 
Ministro José Múcio (TC 026.476/2015-0); e 

TC 029.593/2017-4: Representação autuada a partir de expediente encaminhado ao 
Tribunal pelo Banco Central do Brasil em que verificou que a Caixa Econômica Federal 
(CEF) celebrou diversos convênios com várias prefeituras maranhenses, para que tais 

entes municipais pudessem efetuar o desconto em folha de pagamento de parcelas dos 
empréstimos (crédito consignado) concedidos pela instituição financeira aos servidores 

públicos municipais, bem como repassar a essa instituição os valores retidos a ela 
devidos 

2.  A requerente fundamenta a solicitação na relevância que a matéria discutida nos aludidos 

processos apresenta para a STN bem como no art. 1º da Portaria STN 205, de 3 de abril de 2019, que 
designou os servidores Allan Lucio Sathler, Felipe de Souza Ferreira Lobo, Liliana De La Piedra Correa, 

Marcellus Samir Salles e Vinícius Camargo Araújo para acompanhamento e vista de processos de interesse 
da Secretaria do Tesouro Nacional em trâmite perante este Tribunal de Contas.  

3.  No que toca aos TCs 025.285/2017-3 e 036.541/2018-4, que estão sob responsabilidade da 

Semag, o titular da unidade, Secretário Leonardo Albernaz, peça 5, informou que os servidores designados 
pela STN já estão cadastrados nos correspondentes autos como autoridades legitimadas, conforme 

verificado em consulta aos referidos processos, e, portanto, já possuem o acesso eletrônico solicitado. 

4.  Quanto ao TC 029.593/2017-4, o Secretário Rafael Jardim, titular da SecexFinanças, peça 4, 
manifestou-se pelo deferimento do pleito da STN: 

“Trata-se de solicitação da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, por meio de sua 
Diretoria de Riscos, Controles e Conformidade/Coordenação de Conformidade, a 
requerer concessão de vista eletrônica remota dos TCs 025.285/2017-3, 036.541/2018-4 

e 029.593/2017-4.  

2. Consta ainda da solicitação a Portaria STN 205, de 3 de abril de 2019, designando 

servidores, com poder de solicitar vistas e cópias, para acompanhar no TCU processos 
de interesse daquela Pasta.  
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3. Em análise do pedido, inicialmente com relação ao TC 029.593/2017-4, trata-se de 

processo sob responsabilidade desta SecexFinanças, cujo objeto é uma Representação 
para avaliar ocorrências geradas pelo BACEN referentes à concessão de empréstimos a 

entes da Federação sem autorização legislativa. Consta apenso o TC 030.208/2017-3, 
também uma Representação, oriunda do Ofício 17249/2017-BCB/Desup, comunicando 
irregularidade no repasse de recursos referentes a desconto em folha, natureza 

empréstimo consignado, a Caixa Econômica Federal, em possível afronta ao art. 33, 
caput. da LC 101/2000.]  

4. Sobre os processos nominados, não consta nenhuma classificação sigilosa de 
documento. Isso posto e reconhecendo o interesse legítimo da STN em agir, avalia-se 
adequado, nos termos do art. 62 da Resolução-TCU nº 259/2014, conceder o pedido de 

vista eletrônica pleiteado.” 

5.  Ante o exposto e com fulcro no art. 62 da Resolução TCU 259/2014, defiro o pedido de vista 

do processo TC 029.593/2017-4 à Secretaria do Tesouro Nacional. 

6.  À SecexFinanças para as providências a seu cargo. 

 

Brasília, 4 de outubro de 2019 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 006.424/2019-8  
Natureza: Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 
Responsáveis: Diler & Associados Ltda (00.291.470/0001-51); 
Dilermando Torres Homem Trindade (026.937.397-72)   

 
 

DESPACHO 
 

Relato o presente feito em razão de sorteio realizado nos termos do art. 18 da Resolução TCU 

175/2005. 

2.Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional do Cinema, 
inicialmente constituída em desfavor de Diler & Associados Ltda., na qualidade de proponente, do Sr. 
Dilermando Torres Homem Trindade, sócio-gerente, do Sr. Geraldo Silva, sócioquotista, e da Sra. Lilia 

Alli Freitas, sócia-gerente, estes pessoas físicas na qualidade de contratados, em razão da não comprovaçã o 
da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados mediante incentivo fiscal da Lei do 

Audiovisual e da Lei Rouanet, em face da impugnação parcial de despesas que custearam o Projeto “Fica 
comigo esta noite”, tendo por objeto a realização de um filme longa-metragem com o mesmo título, em 
obra adaptada do teatro, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 584/2001 (Salic 01-2080, peça 5), 

permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme 
estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999, e na Lei 8.685/1993. 

3.O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial foi a não comprovação da 
regular aplicação dos recursos repassados pela União. 

4.A empresa proponente (Diler & Associados Ltda.) captou recursos autorizados, que, somados 
ao valor de contrapartida prevista, totalizam o montante de R$4.300.562,00, dos quais R$4.009.050,00 
foram captados sob o manto da Lei do Audiovisual (Lei 8.685/1993, arts. 1º e 3º) e R$291.512,00 são 

provenientes de contrapartida financeira. 

5.A Secex-TCE, em instrução à peça 120, corroborada pelo respectivo corpo dirigente, peças 
120 e 121, propõe i) realizar citação de Diler & Associados Ltda. e do Sr. Dilermando Torres Homem 

Trindade, atribuindo- lhes débitos no valor total atualizado de R$6.511.284,33, ii) bem como excluir da 
relação processual o Sr. Geraldo Silva e a Sra. Lilia Alli Freitas, in verbis:  

“CONCLUSÃO 

1. A partir dos elementos constantes nos autos e do exame das ocorrências descritas na seção 
“Exame Técnico”, foi possível definir a responsabilidade de Diler & Associados Ltda. e Sr. 

Dilermando Torres Homem Trindade, e quantificar adequadamente o débito a eles atribuídos, 
na forma dos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, 

do RI/TCU, propõe-se, por conseguinte, que se promova a citação dos responsáveis. 

2. Conforme narrado, também deve ser proposta a exclusão dos nomes do Sr. Geraldo Silva 
(CPF020.690.597-15) e da Sra.Lilia Alli Freitas (CPF 705.890.547-91) da relação processual. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

3. Informa-se, ainda, que há delegação de competência do relator deste feito, Raimundo 

Carreiro, para a citação proposta, nos termos da portaria RC 1, de 2/4/2007. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 188 | Segunda-feira, 07/10/2019 34 

4. Em que pese a delegação de competência para as citações propostas, nos termos da 

mencionada Portaria RC 1, de 2/4/2007, ante a relevância das irregularidades e a 
materialidade envolvida nestes autos, com a proposta, inclusive, de exclusão de responsáveis 

da relação processual, sugere-se, excepcionalmente, o encaminhamento dos autos ao relator 
deste feito, Ministro Raimundo Carreiro, para o veredicto da proposta, como forma de 
preservar a economia processual. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

5. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração do Relator, MINISTRO 

RAIMUNDO CARREIRO, propondo: 

1. promover a EXCLUSÃO dos nomes do Sr. Geraldo Silva (CPF020.690.597-15) e da 
Sra.Lilia Alli Freitas (CPF 705.890.547-91) da relação processual; 

2. realizar a CITAÇÃO, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, os 

responsáveis abaixo indicados, em decorrência das condutas praticadas, apresentem 
alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres especificados, a quantia abaixo indicada, 
atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se 

na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, que 
geraram as irregularidades demonstradas a seguir: 

1.  Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 

públicos, em razão da apresentação de documentação precária e ausência de documentos 

idôneos e imprescindíveis à análise da prestação de contas. 

1.  Evidências da irregularidade: Análise de Prestação de Contas (peças 52 e 61), Avisos de 
recebimento (AR) ou equivalentes (peças 73, 77, 78, 79 e 97), Despacho de expediente (peça 

82), Determinação/recomendação/portaria/despacho de instauração da TCE (peças 69 e 71), 
Extrato bancário conta específica da data dos créditos até o encerramento da movimentação 
(peças 35, 36, 38, 39, 42, 43, 47 e 50), Notificação (ofício) inclusive edital (peças 72, 74, 81 e 

102), Outros (peças 11, 33, 34, 37, 53, 67, 76, 90 e 110), Parecer/nota técnica ou explicativa 
prévia à celebração do instrumento (peças 66 e 68), Relatório de cumprimento do objeto (peça 

65) e Solicitação de apoio a projetos (peça 5). 

2.  Normas infringidas: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da 
República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 

93.872/1986, Medida Provisória 2.228-1/2001, Lei 8.685/1993, art. 1º, 1º-A e 6º; Instrução 
Normativa Ancine 85/2009, arts . 8º, 9º e 11, Instrução Normativa Ancine 124/2015, arts. 4º e 

seguintes; Instrução Normativa Ancine 125/2015, arts. 59, 61 e 70. 

3.  Cofre credor: Fundo Nacional de Cultura. 

4.  Valor histórico do débito e data de origem: 

5.  Responsáveis solidários:  

1. Diler & Associados Ltda (CNPJ: 00.291.470/0001-51), na condição de contratado 

1.  Condutas: não apresentar os documentos fiscais solicitados; não apresentar as despesas 
correspondentes à totalidade dos recursos disponibilizados; apresentar documentos fiscais nos 
quais a pessoa natural prestadora do serviço de roteirista não possui vínculo com a empresa 

emitente; não atender às diligências promovidas pela Ancine; executar despesas com rubricas 
orçamentárias não aprovadas, sem justificativas; extrapolar rubricas orçamentárias, sem 

justificativas; executar despesas com rubricas orçamentárias sem material comprobatório. 

2.  Nexo de causalidade: a apresentação de documentação precária e ausência de documentos 
idôneos imprescindíveis à análise da prestação de contas impediram a demonstração do nexo 
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causal entre os recursos repassados e as referidas despesas e, consequentemente, resultam 

presunção de prejuízo ao erário. 

3.  Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 

razoável supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica tinha consciência da 
ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, apresentar os 
documentos fiscais solicitados; apresentar as despesas correspondentes à totalidade dos 

recursos disponibilizados; apresentar documentos fiscais nos quais a pessoa natural 
prestadora do serviço de roteirista possuísse vínculo com a empresa emitente; atender às 

diligências promovidas pela Ancine; executar despesas com rubricas orçamentárias aprovadas 
e, quando necessário, justificá-las; não extrapolar rubricas orçamentárias ou justificar as 
excepcionalidades; executar despesas com rubricas orçamentárias com material 

comprobatório. 

2. Sr. Dilermando Torres Homem Trindade (CPF: 026.937.397-72), Sócio-Gerente, no 

período de 25/10/1994 até o momento, na condição de proponente 

1.  Condutas: não apresentar os documentos fiscais solicitados; não apresentar as despesas 
correspondentes à totalidade dos recursos disponibilizados; apresentar documentos fiscais nos 

quais a pessoa natural prestadora do serviço de roteirista não possui vínculo com a empresa 
emitente; não atender às diligências promovidas pela Ancine; executar despesas com rubricas 

orçamentárias não aprovadas, sem justificativas; extrapolar rubricas orçamentárias, sem 
justificativas; executar despesas com rubricas orçamentárias sem material comprobatório. 

2.  Nexo de causalidade: a apresentação de documentação precária e ausência de documentos 

idôneos imprescindíveis à análise da prestação de contas impediram a demonstração do nexo 
causal entre os recursos repassados e as referidas despesas e, consequentemente, resultam 

presunção de prejuízo ao erário. 

3.  Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 
razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível 

conduta diversa da praticada, qual seja, apresentar os documentos fiscais solicitados; 
apresentar as despesas correspondentes à totalidade dos recursos disponibilizados; apresentar 

documentos fiscais nos quais a pessoa natural prestadora do serviço de roteirista possuísse 
vínculo com a empresa emitente; atender às diligências promovidas pela Ancine; executar 
despesas com rubricas orçamentárias aprovadas e, quando necessário, justificá-las; não 

extrapolar rubricas orçamentárias ou justificar as excepcionalidades; executar despesas com 
rubricas orçamentárias com material comprobatório. 

2. Irregularidade 2: não comprovação do aporte da contrapartida pactuada do projeto 
incentivado. 

1.  Evidências da irregularidade: Análise de Prestação de Contas (peças 52 e 61), Avisos de 

recebimento (AR) ou equivalentes (peças 73, 77, 78, 79 e 97), Despacho de expediente (peça 
82), Determinação/recomendação/portaria/despacho de instauração da TCE (peças 69 e 71), 

Extrato bancário conta específica da data dos créditos até o encerramento da movimentação 
(peças 35, 36, 38, 39, 42, 43, 47 e 50), Notificação (ofício) inclusive edital (peças 72, 74, 81 e 
102), Outros (peças 11, 33, 34, 37, 53, 67, 76, 90 e 110), Parecer/nota técnica ou explicativa 

prévia à celebração do instrumento (peças 66 e 68), Relatório de cumprimento do objeto (peça 
65) e Solicitação de apoio a projetos (peça 5). 

2.  Normas infringidas: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da 
República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 
93.872/1986, Medida Provisória 2.228-1/2001, Lei 8.685/1993, art. 1º, 1º-A e 6º; Instrução 

Normativa Ancine 85/2009, arts . 8º, 9º e 11, Instrução Normativa Ancine 124/2015, arts. 4º e 
seguintes; Instrução Normativa Ancine 125/2015, arts. 59, 61 e 70. 
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3.  Cofre credor: Fundo Nacional de Cultura. 

4.  Valor histórico do débito e data de origem (. . . ) 

5.  Responsáveis solidários: 

1. Diler & Associados Ltda (CNPJ: 00.291.470/0001-51), na condição de contratado 

1.  Conduta: por intermédio de seu representante legal, não comprovar a aplicação dos 
recursos da contrapartida no objeto do instrumento em questão. 

2.  Nexo de causalidade: A não comprovação da aplicação dos recursos da contrapartida 
resulta na utilização indevida dos recursos federais transferidos para substituir as despesas 

que deveriam ser custeadas com os recursos do convenente, resultando em presunção de 
prejuízo ao erário. 

3.  Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 

razoável supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica tinha consciência da 
ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, aplicar os 

recursos da contrapartida na forma pactuada no instrumento. 

2. Sr. Dilermando Torres Homem Trindade (CPF: 026.937.397-72), Sócio-Gerente, no 

período de 25/10/1994 até o momento, na condição de proponente 

1.  Conduta: não comprovar a aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 
instrumento em questão. 

2.  Nexo de causalidade: A não comprovação da aplicação dos recursos da contrapartida 
resulta na utilização indevida dos recursos federais transferidos para substituir as despesas 
que deveriam ser custeadas com os recursos do convenente, resultando em presunção de 

prejuízo ao erário. 

3.  Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 

razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível 
conduta diversa da praticada, qual seja, aplicar os recursos da contrapartida na forma 
pactuada no instrumento. 

4. Irregularidade 3: realização do projeto em desacordo com o estatuído na Lei do Audiovisual 
(Lei 8.685/1993, art. 6º, § 1º). 

6.  Evidências da irregularidade: Análise de Prestação de Contas (peças 52 e 61), Avisos de 
recebimento (AR) ou equivalentes (peças 73, 77, 78, 79 e 97), Despacho de expediente (peça 
82), Determinação/recomendação/portaria/despacho de instauração da TCE (peças 69 e 71), 

Extrato bancário conta específica da data dos créditos até o encerramento da movimentação 
(peças 35, 36, 38, 39, 42, 43, 47 e 50), Notificação (ofício) inclusive edital (peças 72, 74, 81 e 

102), Outros (peças 11, 33, 34, 37, 53, 67, 76, 90 e 110), Parecer/nota técnica ou explicativa 
prévia à celebração do instrumento (peças 66 e 68), Relatório de cumprimento do objeto (peça 
65) e Solicitação de apoio a projetos (peça 5). 

7.  Normas infringidas: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da 
República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 

93.872/1986; Lei 8.685/1993, art. 6º, § 1º (multa contratual). 

8.  Cofre credor: Fundo Nacional de Cultura. 

9.  Valor histórico do débito e data de origem: (. . .) 

10. Responsáveis solidários: 

1. Diler & Associados Ltda (CNPJ: 00.291.470/0001-51), na condição de contratado 
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1.  Conduta: realizar o projeto em desacordo com o estatuído na Lei 8.685/1993, sem a devida 

comprovação de despesas, acarretando multa contratual. 

2.  Nexo de causalidade: a realização do projeto em desacordo com o estatuído na Lei 

8.685/1993 impediu o estabelecimento do nexo causal entre os referidos recursos e as despesas 
apresentadas, resultando na impugnação das despesas e, consequentemente, em presunção de 
dano ao erário. 

3.  Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 
razoável supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica tinha consciência da 

ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, realizar o projeto 
de acordo com o estatuído na Lei 8.685/1993 e com a devida comprovação de despesas de 
modo a não incorrer em multa contratual. 

2. Dilermando Torres Homem Trindade (CPF: 026.937.397-72), Sócio-Gerente, no período 

de 25/10/1994 até o momento, na condição de proponente  

1.  Conduta: realizar o projeto em desacordo com o estatuído na Lei 8.685/1993, sem a devida 
comprovação de despesas, acarretando multa contratual. 

2.  Nexo de causalidade: A realização do projeto em desacordo com o estatuído na Lei 

8.685/1993 impediu o estabelecimento do nexo causal entre os referidos recursos e as despesas 
apresentadas, resultando na impugnação das despesas e, consequentemente, em presunção de 

dano ao erário. 

3.  Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 
razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível 

conduta diversa da praticada, qual seja, realizar o projeto de acordo com o estatuído na Lei 
8.685/1993 e com a devida comprovação de despesas de modo a não incorrer em multa 

contratual. 

4. Informar aos responsáveis que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora 
apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU; 

5. Esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, 
inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente 

saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade 
nas contas; 

6. Esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, 

inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência 
implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.” 

 

6. Ante o exposto e com fulcro no inciso III do art. 62 do Regimento Interno, encaminhem-se os 
autos ao Ministério Público junto ao TCU.  

 
 

Brasília, 4 de outubro de 2019. 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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TC 023.152/2017-6 
Natureza: Representação  

Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 
Responsáveis:  Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro 
(603.294.401-87); Armando Chinelatto Neto (998.068.276-00); Celso 

Luiz Azevedo (053.839.878-78); Ednaldo Francisco de Oliveira 
(384.888.251-53); Gilnei Hoffmann Pedroso (409.430.380-49); Jair de 

Vasconcelos Filho (880.116.827-68); Roberto Nogueira Zambon 
(041.669.478-00); Rodrigo Evangelista de Castro (773.149.486-15); 
Rogerio Pedersen Monteiro (302.110.000-78); Valnei Batista Alves 

(288.956.816-49)  
Interessado: Capgemini Brasil S/A (65.599.953/0001-63)  

 

DECISÃO 

Registro, inicialmente, que relato o presente feito por força do art. 152 do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas da União - RI/TCU. 

2. Cuidam os autos de apartado de Representação (TC-008.837/2013-9), autuado por 

determinação do Ministro José Múcio Monteiro (peça 84), à época relator do feito, com o intuito de apurar 
os resultados da inspeção realizada naquele processo, a qual analisou a conformidade dos processos de 
contratação e de execução do Contrato 1.231/2013, referente à aquisição de Solução Integrada de Gestão 

Empresarial (ERP) e Concessão de Crédito 

3.  A Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti, após ter promovido as 

audiências dos responsáveis e as oitivas da Caixa e da CPM Braxis (atual Capgemini), lançou sua instrução 
de mérito à peça 242, à qual anuíram os respectivos dirigentes da unidade (peças 243 e 244), por meio da 
qual apresentou as seguintes conclusões, verbis: 

“CONCLUSÃO 

324.A presente instrução analisou as respostas às audiências e oitivas realizadas em virtude dos 

achados reportados no relatório de fiscalização referente à inspeção realizada na Caixa (peça 
81), que teve o intuito de analisar se os preços do Contrato 1.231/2013, relativo à aquisição de 
Solução Integrada de Gestão Empresarial e Concessão de Crédito, seriam compatíveis com os 

de mercado. 

325.Em suma, os argumentos apresentados pelos gestores, pela Caixa e pela Capgemini não 

foram suficientes para elidir as irregularidades descritas nos achados III.1, III.4, III.5, III.6, III.7 
e III.8 do relatório de inspeção, embora, em determinados casos, ficou demonstrada a ausência 
de culpabilidade dos gestores. 

326.Em relação ao achado III.1 - Falhas na Disponibilização de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura para o Projeto ERP, verificou-se que, apesar de não impedirem os atrasos, o Sr. 

Roberto Zambon, diretor da Detec, tomou algumas providências com o intuito de alocar os 
recursos necessários para dar início ao projeto, de modo que se entendeu razoável acatar suas 
razões de justificativa e não propor multa (parágrafos 27-30). 

327.No que tange ao achado III.4 - Falhas na definição dos tipos e quantidades das licenças 
SAP contratadas, constatou-se que a quantidade de horas dos serviços é um componente 

essencial para calcular e avaliar o preço dos serviços, de forma que deveria ter sido 
fundamentada tecnicamente em atenção à Lei 8.666/1993, arts. 6º, inciso IX, alínea “f” e 26, 
parágrafo único, inciso III. Assim propôs-se rejeitar parcialmente as razões de justificativa do 
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Srs. Jair de Vasconcelos, Rodrigo Evangelista de Castro e Roberto Nogueira Zambon, gerente 

da Gesol, superintendente da Sucti e diretor da Detec, respectivamente, e aplicar a multa 
prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, considerando os atenuantes ao caso (parágrafos 

45-59). 

328.Sobre o achado III.5 - Falhas na definição dos tipos e quantidades das licenças SAP 
contratadas, identificou-se que o quantitativo de licenças necessárias ao projeto foi estimado 

sem que a Caixa explicitasse qual foi a métrica utilizada, expondo ao risco de contratar 
quantidade com sobras, que, no caso real materializou-se, de modo que se propôs a rejeição das 

razões de justificativa dos Srs. Jair de Vasconcelos, Rodrigo Evangelista de Castro e Roberto 
Nogueira Zambon e a aplicação de multa (parágrafos 72-80). 

329.No que diz respeito ao achado III.6 - Falhas na Justificativa dos Preços das Licenças SAP, 

os argumentos dos responsáveis não tiveram o condão de afastar a irregularidade, uma vez que 
não lograram êxito em justificar a economicidade dos preços das licenças em função do volume 

contratado, de modo que se propôs a rejeição das razões de justificativa dos Srs. Ednaldo 
Francisco de Oliveira, Rogério Pedersen Monteiro e Roberto Nogueira Zambon e a aplicação 
da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 (parágrafos 107-116). 

330.No que concerne ao achado III.7 - Aquisição da Totalidade de Licenças no Início do Projeto 
em Detrimento da Aquisição por Ondas de Implementação, não foram apresentadas evidências 

para comprovar o suposto desconto concedido pela Capgemini/SAP em razão da escolha de 
pagar antecipadamente, em afronta à Lei 8.666/1993, art. 40, inciso XIV, alínea “d”. O 

pagamento da taxa de manutenção referente a licenças não ativadas foi estimado em 

R$23.439.716,97, razão pela qual se propôs a rejeição das razões de justificativa dos Srs. 
Ednaldo Francisco de Oliveira, Rogério Pedersen Monteiro e Roberto Nogueira Zambon e a 

aplicação de multa. Como os Srs. Rodrigo Evangelista e Jair de Vasconcelos propuseram que a 
Caixa adotasse uma estratégia de pagamento percentual das licenças à medida que o projeto 
evoluísse, propõe-se acatar parcialmente suas razões de justificativa, deixando de propor a 

aplicação de multa (parágrafos 202-212). 

331.Em relação ao achado III.8 - Aquisição de Licenças Ilimitadas com Capacidades Superiores 

às necessidades do Módulo de Crédito do Agronegócio, constatou-se que a compra de licenças 
em quantidades para atender a uma futura e incerta expansão para outras carteiras de crédito foi 
inoportuna, resultando em um débito de R$13.832.036,94, motivo pelo qual se propôs a 

rejeição das razões de justificativa dos Srs. Jair de Vasconcelos, Rodrigo Evangelista de Castro 
e Roberto Nogueira Zambon e a aplicação de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 

8.443/1992 (parágrafos 263-271). 

332.Considerando que ainda há saldo contratual de R$29.285.950,43 e retenções no valor 

de R$9.780.638,51, que totalizam R$39.066.588,91 (peça 234, p. 2, item 5), entende-se 

pertinente fazer determinação para que a Caixa efetue a glosa no valor equivalente ao 

somatório dos débitos presentes nos achados III.7 e III.8, equivalente a R$37.271.753,91, 

a fim de evitar o dano ao erário por pagamentos indevidos. Nada obstante, caso não haja 

mais saldo contratual, a Caixa deve proceder com a instauração de tomada de contas 

especial a fim de que a Capgemini devolva os valores referentes às irregularidades. Vale 

destacar que a própria Caixa reconheceu superfaturamento em relação aos valores das 

licenças adquiridas, resultando na apuração do valor devido pela Capgemini de 

R$48.617.234,46 (valor atualizado em 14/3/2018 era de R$62.072.953,52), referente à 

venda irregular de licenças na modalidade ilimitada. 

333.Quanto à responsabilidade dos membros do Comitê de Compras e Contratações da Matriz 

que opinaram favoravelmente pelo prosseguimento da contratação que resultou nas 
irregularidades acima, verificou-se que poderiam ter impedido ou feitos questionamentos sobre 

os problemas que originaram os achados III.4 a III.8, de modo que foi proposto acatar 
parcialmente as justificativas apresentadas pelos Sr. Armando Chinelatto Neto, Sr. Celso Luiz 
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Azevedo, Sr. Gilnei Hoffmann Pedroso, Sr. Valnei Batista Alves e pela Sra. Adriana 

Nascimento Moreira da Silva Salgueiro sem prejuízo de aplicação de multa, considerando os 
atenuantes ao caso (parágrafos 319-323). 

334.Por fim, informa-se que a empresa Capgemini requereu cópias das peças 238 e 239 
classificadas como sigilosas nos presentes autos. As peças foram classificadas na origem pela 
Caixa com grau de sigilo reservado e se referem à NT Gepre 6/2019, que analisa o custo-

benefício da proposta para a contratação da Capgemini, e ao organograma adaptado da Vitec. 
Essas peças são citadas de forma pontual nesta instrução (parágrafos 54, 79 e 104) durante a 

análise das razões de justificativas dos gestores da Caixa e não dizem a respeito aos pontos 
questionados na oitiva da Capgemini nem na respectiva análise de sua resposta. Além disso, 
tanto a NT Gepre 6/2019 como o organograma da Vitec podem ser obtidos de outra forma pela 

Capgemini visto que são relativos ao contrato que a empresa está prestando. Conforme o § 2º 
do art. 93 da Resolução - TCU 259/2014, o acesso a informações sujeitas ao sigilo depende de 

autorização específica da autoridade competente, que, neste caso, é o Relator. Desta forma, será 
feita proposta de indeferimento da solicitação, nos termos do § 1º do art. 17 da Resolução - 
TCU 294/2018 e do art. 163 § 2º do Regimento Interno do TCU.” (grifei) 

4.  Diante de tais conclusões, a Sefti formulou sua proposta de encaminhamento, dentre as quais 
se destaca a seguinte, verbis: 

“339.1determinar que a Caixa Econômica Federal efetue , no prazo de 60 dias, com 
fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento 
Interno/TCU, a glosa no valor de R$37.271.753,91 referente aos pagamentos indevidos no 

Contrato 1.231/2013, firmado com a Capgemini (CNPJ 65.599.953/0001-63), e, caso não haja 

mais saldo contratual suficiente , na forma do art. 8º da Lei 8.443/1992, c/c o art. 197 do 

Regimento Interno/TCU, instaure tomada de contas especial com vistas a ter os recursos 

devolvidos, abatendo eventuais valores recuperados no âmbito do processo administrativo de 
ressarcimento instaurado pelo banco, e envie a documentação comprobatória a esta Corte de 

Contas;” (grifei) 

5.  Diante da relevância da matéria em apreço e da proposta da unidade instrutiva à peça 242, em 

especial quanto à possível determinação no sentido de se proceder à glosa de valores com elevada 
materialidade (mais de trinta e sete milhões de reais), solicitei a manifestação do Ministério Público junto 
ao TCU (peça 245). 

6.  O Parquet especializado, por seu turno, manifestou anuência ao encaminhamento alvitrado 
pela unidade técnica, nos seguintes termos verbis (peça 247): 

“Manifesto-me de acordo com o encaminhamento alvitrado pela unidade especializada. 

No âmbito da inspeção desenvolvida pela Sefti com vistas a analisar se os preços do Contrato 
1.231/2013, relativo à aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial e Concessão de 

Crédito, seriam compatíveis com os de mercado, restaram evidenciadas graves ocorrências, 
demonstrando a pertinência da medida por mim sugerida. 

Conforme apontado no achado III.5 — que tratou das falhas na definição dos tipos e 
quantidades das licenças SAP contratadas —, o quantitativo de licenças necessárias ao projeto 
foi estimado sem que a Caixa explicitasse qual foi a métrica utilizada.  

Segundo apurado na inspeção (itens 272-283 do Relatório de Inspeção) e reconhecido pelos 
gestores da Caixa em sua própria defesa (peça 189, p. 15-18), foi a partir do “apoio 

especializado” da Capgemini, “na condição de parceira estratégica”, que foi definida a relação 
completa dos produtos tidos por necessários. 
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Todavia, esses quantitativos foram incorporados aos estudos técnicos da Caixa que embasaram 

a contratação, sem que a Caixa exigisse da Capgemini que os fundamentasse, ou seja, que fosse 
demonstrado que as quantidades propostas estavam compatíveis com as necessidades da Caixa. 

Tal se deu a despeito dos alertas emitidos pelo Gartner (empresa de consultoria) “de que todas 
as métricas das licenças precisariam ser claramente definidas”. 

Assim, ao informar, explicitamente, nos autos de planejamento, as quantidades de licenças SAP 

assim definidas, os gestores se responsabilizaram pela conformidade dos quantitativos 
informados, elevando o risco de contratá-las em montante superior ao necessário, o que veio a 

se materializar efetivamente. 

Afora as deficiências na delimitação do quantitativo de licenças requeridas, foram também 
identificadas falhas na justificativa de preço (Achado III.6). 

Como apurado, a Caixa, além de não ter feito pesquisa de mercado independente, não fez 
qualquer análise crítica acerca dos preços cotados pela Capgemini. 

Com efeito, ao analisar quatro dos 58 produtos licenciados — equivalentes a cerca de 75% do 
total gasto com licenças — a equipe de inspeção verificou que não houve ganho de escala em 
razão do volume adquirido.  

Além disso, não foi comprovada a concessão do suposto desconto de 95% sobre o preço de lista 
da SAP. Antes, foi verificado, a partir da análise de outros contratos, que descontos muito 

próximos foram obtidos para aquisição de um volume muito menor de licenças, ainda que 
utilizando a estratégia de aquisição por ondas de implementação. 

Não é demais consignar que, somente em 2016, com vistas ao atendimento de solicitação do 

Tribunal (peça 186, p. 4), a Caixa logrou obter da Capgemini, por intermédio da CAIXAPAR, 
a ordem de serviço celebrada com a fabricante SAP contendo a discriminação dos preços das 

licenças adquiridas. A partir da análise desses documentos, foi possível identificar distorção 
ocorrida no processo de precificação — que se deu, especificamente, no quantitativo de 
referência considerado para a modalidade ilimitada (vide Achado III.8), onde “a Capgemini 

acordou uma quantidade com a SAP e repassou um número maior (quantidade de referência de 
licenças ilimitadas) à Caixa”. Ou seja, a Capgemini vendeu à Caixa mais licenças do que a 

própria SAP entendeu necessário ao atendimento das necessidades da empresa estatal.  

A venda irregular de licenças na modalidade ilimitada, nos termos apurados, teria 

resultado em prejuízo de R$48.617.234,46 (sendo R$30.385.771,54, referentes à aquisição a 

maior de licenças, mais R$18.231.462,92, relativos à manutenção por 36 meses dessas 
licenças). Conforme registrado na instrução, a Caixa não teria logrado êxito na cobrança 

administrativa desses valores, os quais serão cobrados judicialmente.  

Não bastassem essas irregularidades, constatou-se, na inspeção, que houve a aquisição da 
totalidade das licenças no início do projeto, em detrimento da aquisição por ondas de 

implementação (Achado III.7). 

Como demonstrado pela Sefti, a compra de todas as licenças no início do projeto se mostra 

temerária, visto que: 

a) os projetos de ERP, normalmente, são de longa duração, de forma que, grande 
parte das licenças apenas serão usadas quando e se o sistema entrar em operação. Ou 

seja, se está antecipando o pagamento de um bem que ainda não tem utilidade; 

b) se o projeto falhar, todo o investimento será perdido; 

c) as taxas de suporte e atualização (manutenção) começam a incidir mesmo que as 
licenças não estejam ativadas. 

No caso concreto da Caixa, a situação foi agravada porque: 
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a) não houve estimativa de preços considerando a estratégia de “aquisição em ondas”;  

b) os gestores também não compararam os estudos de custo total de propriedade e as 
análises de riscos entre as possíveis estratégias de aquisição das licenças; 

c) o suposto desconto concedido pela escolha da aquisição antecipada não foi 
precisamente detalhado, documentado e registrado com evidências, não havendo 
indicativos de que a Caixa sopesou os benefícios financeiros pela escolha da 

aquisição antecipada com os riscos envolvidos no projeto; 

d) a Gartner, em suas orientações, mencionou a possibilidade de se comprar poucas 

licenças e, mesmo assim, obter proteção de preços; 

e) o projeto atrasou, havendo dispêndio (com taxas de manutenção sobre as licenças 
sem uso) que poderia ter sido evitado.  

Como decorrência da opção adotada pela Caixa, houve a cobrança imediata da taxa de 
manutenção sobre a base total dessas licenças — “equivalente a 20% ao ano sobre o valor de 

aquisição das licenças” — sem que as licenças estivessem sendo consumidas e sem que os 
macroprocessos estivessem implantados e operantes na solução SAP, em ofensa aos princíp ios 
da eficiência e da economicidade. 

Segundo apurado pela Sefti — considerando critérios conservadores — houve o pagamento 

irregular de R$23.439.716,97 referentes à taxa de manutenção sobre licenças ociosas por 

33 meses de execução do contrato (período em que se desenvolvia o “serviço de 
implementação”), irregularidade esta que não foi afastada pelos esclarecimentos prestados, seja 
pelos gestores da Caixa, seja pela empresa estatal, seja pela Capgemini.  

Por fim, no Achado III.8, a Sefti apontou a ocorrência de superfaturamento por 

superdimensionamento referente à aquisição de licenças ilimitadas em quantitativos  

superiores à necessidade do módulo de Crédito do Agronegócio. 

Com efeito, houve a aquisição de 1834 licenças SAP CLM as quais se destinariam ao 
atendimento das carteiras de crédito da CAIXA, com exceção do crédito imobiliário. Todavia, 

à época, a única carteira prevista para implantação do módulo ERP de crédito bancário seria a 
do agronegócio, para a qual seriam necessárias apenas 292 licenças para atender aos 145.758 

contratos estimados. As demais, atenderiam uma ampliação futura (e incerta) das carteiras de 
crédito da CAIXA. 

Consoante ressaltado pela Sefti, “a prática de contratar, na modalidade ilimitada, as licenças 

cujas métricas são associadas ao crescimento institucional se justifica para aqueles processos 
de negócios que vão usar de fato a solução SAP (...). Todavia, na presente situação, foram 

consideradas demandas incertas (outras carteiras de crédito) para justificar a opção pela 
modalidade ilimitada”, sendo que, “findado o prazo contratual, o serviço remanescente de 
implantação para as demais carteiras de crédito não veio a ser contratado”. Ou seja, a Caixa 

desembolsou recursos para aquisição das licenças (e para sua manutenção) para uma 

demanda que não se concretizou, resultando em um prejuízo de R$13.832.036,94 (apenas 

para as licenças).  

Sendo uma demanda incerta, a CAIXA deveria ter optado pela aquisição e pagamento à medida 
em que as licenças fossem sendo ativadas e entrassem em produção. Assim, caso não viesse a 

ser concretizada a expectativa de expansão, poderiam ser utilizados dos mecanismos previstos 
no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, nas mesmas condições contratuais. 

A par disso e entendendo que as defesas oferecidas também não lograram afastar mais essa 
irregularidade, posiciono-me pela manutenção desse débito.  
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Observo, apenas, quanto a esse montante, que a sua apuração tomou por base a quantidade de 

licenças adquiridas, qual seja, 1834 licenças SAP CLM, em comparação ao montante de 
licenças necessárias ao atendimento da carteira do agronegócio: 292 (peça 242, p. 35). 

Todavia, como já mencionei acima, em apuração promovida pela própria Caixa, foi 

verificado que a Capgemini repassou à empresa pública uma quantidade de licenças 

ilimitadas maior do que a previamente acordada com a fabricante SAP para suportar o 

projeto (peça 186, p. 4-6, itens 14-19). No caso específico das licenças SAP CLM, constatou-
se que o quantitativo sugerido pela SAP foi de 682 licenças, ao invés das 1834 indicadas pela 

Capgemini — ou seja, 1152 licenças a mais — resultando em dispêndio desnecessário de 
R$13.647.830,62 apenas com a aquisição das licenças. Se considerada a taxa de manutenção, 
esse montante seria acrescido de mais R$8.188.698,37.  

Considerando que as 1152 licenças adquiridas a maior já estão sendo objeto de processo de 
ressarcimento no âmbito da Caixa, em princípio, o quantitativo de licenças a ser considerado 

na apuração do débito seria de 682, implicando um débito de apenas R$184.209,60 (682 x 
R$11.847,08 - 292 x R$27.039,38) para este achado. 

Nada obstante, tendo em vista que a CAIXA não logrou obter o ressarcimento por via 

administrativa, julgo ser mais prudente, com vistas ao efetivo ressarcimento do prejuízo, manter 
o quantitativo originalmente apurado pela Sefti e, caso esse venha a ser efetivamente ressarcido 

mediante glosa de valores ainda pendentes de pagamento, orientar à CAIXA que proceda ao 
abatimento da diferença no prejuízo por ela apurado.  

O mesmo deverá ser feito com relação às taxas de manutenção, visto que o débito de 

R$48.617.234,46 inclui R$30.385.771,54, referentes à aquisição de licenças a maior, mais 
R$18.231.462,92, relativos à manutenção por 36 meses dessas licenças (o cálculo da Sefti 

envolve 33 meses), dos quais R$8.188.698,37 se referem às licenças SAP CLM. Conforme 
consignado pela Sefti no item 236 da instrução (peça 242, p. 35-36), o valor pago a maior a 
título de taxa de manutenção para essas licenças está incluído no cálculo do achado III.7. 

*** 

Ante todo exposto, louvando o trabalho desenvolvido pela Sefti, manifesto-me de acordo com 

a essência do encaminhamento alvitrado — a par das considerações acima tecidas acerca do 
débito relativo aos Achados III.7 e III.8 — sem prejuízo de sugerir que, caso os recursos 
informados no item 126 da instrução à peça 242 não estejam mais disponíveis para glosa, sejam 

os presentes autos convertidos em TCE, com responsabilização não apenas da Capegemini, mas 
também dos gestores da CAIXA que contribuíram diretamente para as irregularidades 

apuradas.” (grifei) 

 

7.  Ressalte-se, que, em 02/10/2019, o Gerente Executivo da Caixa, Dr. Murilo M. Fracari, 

encaminhou a meu gabinete, via e-mail, informações recentes prestadas pela área de tecnologia da Caixa a 
respeito do contrato objeto dos presentes autos, como também prestou esclarecimentos diretos à minha 

assessoria. 

8.  Das informações prestadas, destaca-se o fato de a Caixa ter ampliado a retenção referente ao 
Contrato 1.231/2013 para R$27.220.427,28; que ainda haveria um saldo contratual de serviços não 

executados de R$29.285.950,43; que o contrato se encontra encerrado desde novembro de 2017; e que até 
o presente momento a Caixa não teria logrado êxito em obter o ressarcimento diante do superfaturamento 

averiguado. 

9.  Feito esse relato, passo a decidir. 
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10.  Não obstante o estágio avançado em que os presentes autos se encontram, já com proposta de 

encaminhamento da unidade técnica, após a oitiva das partes envolvidas, em uma análise sumária, realizada 
de maneira perfunctória em razão da urgência que o caso requer, vislumbro os requisitos necessários para 

a adoção, ex officio, de medida cautelar. 

11.  O fumus boni iuris encontra-se caracterizado diante das irregularidades apontadas pela unidade 
técnica nos Achados III.7 e III.8 do relatório de inspeção (peça 81), que dizem respeito, respectivamente, à 

“Aquisição da Totalidade de Licenças no Início do Projeto em Detrimento da Aquisição por Ondas de 
Implementação” e à “Aquisição de Licenças Ilimitadas com Capacidades Superiores às necessidades do 

Módulo de Crédito do Agronegócio”. 

12.  Consoante análise empreendida pela Sefti e endossada pelo Ministério Público junto ao TCU, 
cujas conclusões colacionei acima, quanto ao Achado III.7, constatou-se o “pagamento da taxa de 

manutenção referente a licenças não ativadas [...] estimado em R$23.439.716,97”, e quanto ao Achado 
III.8, “constatou-se que a compra de licenças em quantidades para atender a uma futura e incerta 

expansão para outras carteiras de crédito foi inoportuna, resultando em um débito de R$13.832.036,94”. 

13.  Como se vê, há elementos nos autos que apontam para um potencial dano ao erário de elevada 
materialidade (mais de trinta e sete milhões de reais) na execução do Contrato 1.231/2013 firmado entre a 

Caixa e a Capgemini. 

14.  Ademais, na instrução lançada pela Sefti, datada de 12/07/2019, consta informação de que 

“ainda há saldo contratual de R$29.285.950,43 e retenções no valor de R$9.780.638,51, que totalizam 
R$39.066.588,91 (peça 234, p. 2, item 5)”, razão pela qual apresentou proposta de encaminhamento para 
que a Caixa efetue a glosa do valor dos débitos acima indicados. 

15.  Destaco, a esse respeito, conforme informações atualizadas prestadas pela Caixa, que as 
retenções foram ampliadas para R$27.220.427,28, e que, apesar de existir o saldo contratual de serviços 

não executados no valor indicado pela Sefti, esse não pode sofrer novas retenções, em razão de o contrato 
já se encontrar encerrado desde novembro de 2017. 

16.  Finalmente, há que se salientar informação constante dos autos no sentido de que “a própria 

Caixa reconheceu superfaturamento em relação aos valores das licenças adquiridas, resultando na 
apuração do valor devido pela Capgemini de R$48.617.234,46 (valor atualizado em 14/3/2018 era de 

R$62.072.953,52), referente à venda irregular de licenças na modalidade ilimitada”, e vem buscando o 
seu ressarcimento por meio de processo de supressão (glosa contratual). Referido montante, segundo bem 
esclarecido pelo Parquet de Contas, englobaria praticamente a totalidade dos débitos apontados pela Sefti 

em relação aos mencionados achados. 

17.  Não obstante as providências adotadas pela própria Caixa no intuito de buscar o ressarcimento 

do superfaturamento averiguado (conforme registrado pela Sefti, pelo Ministério Público junto ao TCU e 
nas informações recentes prestadas pela estatal), até o presente momento a Caixa não logrou êxito na 
cobrança desses valores. 

18.  Percebe-se, pois, que o periculum in mora está evidenciado ante a possibilidade de a Caixa não 
lograr êxito na cobrança de tais valores e a retenção procedida de forma administrativa perder a sua 

efetividade, sendo que até o presente momento a Caixa promoveu a retenção contratual do montante de 
R$27.220.427,28. 

19.  Logo, a adoção da presente medida acautelatória se mostra oportuna, a fim de assegurar a 

efetividade da decisão de mérito do TCU, eis que, diante da frustração da Caixa na cobrança dos aludidos 
valores, restará configurado o dano ao erário, e sua difícil reparação apenas se tornará possível pela via da 

instauração de processo específico de tomada de contas especial. 
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20.  Pelo exposto, diante das informações acima destacadas, entendo cabível ratificar a retenção dos 

pagamentos decorrentes da execução do contrato em tela no valor de R$27.220.427,28, realizada pela 
Caixa, e determinar, cautelarmente, a sua mantença até que esta Corte de Contas se manifeste sobre o mérito 

deste processo de representação e do processo de tomada de contas especial que porventura venha a ser 
instaurado. 

21.  Configurados, portanto, os requisitos para a concessão de medida cautelar, resta observar a 

ausência do periculum in mora reverso, eis que se trata de mantença da retenção cautelar dos pagamentos 
decorrentes de contrato já encerrado. 

22.  Ressalto, por fim, que, caso a Caixa venha a obter êxito na cobrança dos valores em questão, 
obviamente a presente medida cautelar restaria prejudicada. 

23.  Ante o exposto, e tendo em vista o que constam dos autos, decido: 

a) nos termos do art. 45 da Lei 8.443/1992 e do art. 276 do RI/TCU, ratificar a retenção 
dos pagamentos decorrentes da execução do Contrato 1.231/2013, firmado com a 

Capgemini (CNPJ65.599.953/0001-63), no valor de R$27.220.427,28, realizada pela 
Caixa Econômica Federal, e determinar à Caixa, cautelarmente, inaudita altera pars, a 
sua mantença; 

b)com fundamento no art. 276, § 3º, do RI/TCU, realizar a oitiva da Caixa Econômica 
Federal e da Capgemini, para que, no prazo de 15 dias, se manifestem sobre a presente 

medida cautelar; 

c)encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à Capgemini. 

À Sefit, para a adoção das providências pertinentes. 

 
Brasília, 4 de outubro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator
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TC 042.851/2018-1  
Natureza: Representação  

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.    
 
 

DESPACHO 
 

Inicialmente, registro que atuo no presente feito por força do art. 152 do RI/TCU. 

2.  Trata-se de representação formulada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Saúde) 
da Câmara Municipal de Cuiabá acerca de diversas irregularidades cometidas na saúde do município de 

Cuiabá (falta de medicamentos, ingerência política na gestão, contratações irregulares e pagamentos 
indevidos de gratificações e de verbas indenizatórias) e pelo Ministério Público Federal (MPF) a respeito 
de contratações irregulares firmadas entre a Empresa Cuiabana de Saúde Pública e a Sociedade 

Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda. (nome fantasia Proclin), durante o período em 
que o Sr. Huark Douglas Correia exercia simultaneamente cargo de direção na Empresa Cuiabana de Saúde 

Pública e era representante legal da empresa contratada (peças 2 e 7). 

3.  A Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde, em instrução à peça 44, corroborada 
pelo dirigente da 3ª Diretoria, peça 45, propõe a adoção de medidas saneadoras (diligência, oitiva e 

audiência). 

4.  Previamente à análise da proposta de adoção das medidas saneadoras, é imperioso delimitar -

se, com precisão, a competência do TCU para atuar no presente feito (exame de admissibilidade). Aliás, a 
representação, nos termos do art. 237, parágrafo único c/c art. 235 do RI/TCU, deve “referir-se a 
administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição”. 

5.  Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno, restituo os autos à SecexSaúde 
para que delimite, com exatidão, em quais pontos da representação incide a competência do Tribunal de 
Contas da União para atuar no feito. 

6.  Chamo a atenção da SecexSaúde para o fato de que, se admitida a competência do TCU para 
apreciação da matéria, esta representação deve ser analisada com absoluta prioridade à luz da Lei n. 10.001, 

de 4 de setembro de 2000. 

 
Brasília, 4 de outubro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 018.938/2019-1  
Natureza: Representação  

Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Senac no 
Distrito Federal.  
Interessados: Administração Regional do Senac No Distrito Federal 

(03.296.968/0001-03); Goldi Serviços e Administração Ltda. 
(20.217.208/0001-74)  

 
 

DESPACHO 

 

Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa 
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. - EPP (CNPJ 05.340.639/0001-30), a respeito de 

possíveis ilegalidades verificadas no Pregão Eletrônico n. 24/2019, realizado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC, que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica para prestação 

de serviços especializado no gerenciamento e controle de abastecimento, lavagem de veículos, 
lubrificantes, peças e manutenção da frota do Senac-DF com implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado com a utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para 

gerenciamento do abastecimento de combustíveis e seus derivados, manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos no Distrito Federal, por meio de rede credenciada, para atender a atual frota de veículos de 

passeio e de carga - e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato - de 
propriedade deste Senac/DF, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus 
Anexos” (peça 1). 

2. Em Despacho à peça 10, conheci da representação, indeferi o pedido de medida cautelar e 
determinei a realização de oitivas i) do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal 
- Senac-DF, para que, no prazo de até quinze dias, se pronuncie quantos aos pontos levantados no subitem 

18.3 da instrução da Selog (peça 8), e ii) da sociedade empresária Goldi Serviços e Administração Ltda. 
(CNPJ 20.217.208/0001-74), vencedora do certame, para que, no prazo de até quinze dias, se manifes te, 

caso queira, sobre os fatos constantes neste processo. 

3. Neste momento processual, aprecio o pedido de prorrogação de prazo por 15 dias para 
responder à oitiva, formulado pelo Sr. Leonardo Martins Cavalcanti, procurador da Administração Regiona l 

do Senac no DF (peça 18, de 2.9.2019). 

4. Em pronunciamento à peça 24, a Selog manifestou-se favoravelmente ao atendimento do 

pleito: 

“Em expediente protocolizado junto ao Tribunal em 2/9/2019 (peça 18), o Sr. Leonardo 
Martins Cavalcante, procurador da Administração Regional do Senac no Distrito Federal 

(Senac/ARDF), solicita ao Tribunal a dilação, por 15 dias, do prazo para o atendimento do 
Ofício de Oitiva 1968/2019-TCU/Selog (peça 12), de 7/8/2019.  

2. A ciência do Ofício de Oitiva 1968/2019-TCU/Selog ocorreu em 15/8/2019 (peça 14). 
Assim, o prazo originalmente outorgado para o envio das informações - 15 dias - findou-se 
em 30/8/2019. Com a concessão da dilação requerida - 15 dias - o termo final de atendimento 

do expediente passaria a ser o dia 16/9/2019.  
3. A Portaria MIN-RC 1/2007 delega competência aos titulares das unidades básicas e 

técnicas do Tribunal e, em seus impedimentos legais, aos respectivos substitutos, para 
conceder, mediante solicitação, por uma vez, prorrogação de prazo para cumprimento de 
diligência e apresentação de razões de justificativa ou de alegações de defesa, desde que haja 

motivo justo e pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
4. Desse modo, haja vista que o pedido realizado pela Administração Regional do Senac no 

Distrito Federal não se amolda às balizas da delegação de competência conferida pelo 
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Relator na Portaria MIN-RC 1/2007, encaminhe-se à consideração do relator, com proposta 

de deferimento do pedido de dilação, pelo prazo de 15 dias, para o atendimento ao Ofício de 
Oitiva 1968/2019-TCU/Selog, considerando os princípios do contraditório, ampla defesa e 

verdade material.” 
 

5. Constam dos autos, à peça 25, de 19.9.2019, as informações prestadas pelo Senac/AR-DF, 

em resposta à oitiva por mim ordenada. 

6. Ante o exposto, acolho a proposta da unidade instrutiva e defiro, nos termos do art. 157 c/c 

art. 183 do RI/TCU, o pedido para dilação de prazo em 15 dias ao Sr. Leonardo Martins Cavalcante, com 
vistas ao atendimento do Ofício de Oitiva 1968/2019-TCU/Selog, de 7.8.2019. 

7. À Selog para as providências a seu cargo.  

 
 

Brasília, 04 de outubro de 2019 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 
CODMATERI A=42205 

EDITAL 0238/2019-TCU/SEPROC, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 007.827/2014-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada 
a OITIVA de Fábio José Gonçalves, CPF: 069.619.347-73, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, a 

contar da data desta publicação com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, 
apresente os esclarecimentos que entender necessários acerca da inconsistência encontrada em seu ato de 

aposentadoria e/ou pensão descritas a seguir i) Enviar esclarecimentos acerca da acumulação de três cargos 
públicos pelo interessado: um de técnico em radiologia do quadro de pessoal do Ministério da Saúde, tratado 
neste processo, um de técnico em raios X do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

e um de técnico em tomografia do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. 
Trata-se de acumulação ilegal, uma vez que a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de 

cargos públicos, estendendo essa vedação aos empregos e funções (art. 37, incisos XVI e XVII), com 
algumas exceções, dentre elas, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI, parte final) 
e seja respeitado o teto remuneratório (art. 37, inciso XI), a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, inciso XVI, alínea “c”, com a redação 
atribuída pela Emenda Constitucional 34/2001).  

A ausência de manifestação no prazo não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação 
da matéria pelo Tribunal. 

O Tribunal poderá declarar a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco 

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

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 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 194 de 07/10/2019, Seção 3, p. 131) 
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CODMATERI A=42203 
EDITAL 0239/2019-TCU/SEPROC, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 002.891/2011-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, comunico que foi 

determinada a OITIVA de Cesar Castelar Queiroz, CPF: 690.780.251-15, para que, no prazo de 15 (quinze ) 
dias, a contar da data desta publicação (art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU), se pronuncie 

quanto à(s) inconsistências(s) encontrada(s) em seu ato de aposentadoria descrita(s) a seguir: i) 
Recebimento de parcela judicial (R$ 353,51) em desacordo com o entendimento do TCU, delineado no 
Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, por se tratar de erro na execução da sentença que determinou o 

pagamento relativo a rubricas judiciais (URV - 3,17%, 28,86%, planos econômicos etc.), as quais devem 
ser absorvidas pelas novas estruturas remuneratórias implantadas (ou mesmo por reajuste geral) após o 

provimento jurisdicional (Acórdãos 2.161/2005, 269/2012 e 3.624/2013 do Plenário, 3.775/2011, 
7.837/2013, 2.278/2014 2.511/2014, 3.200/2014 e 3.551/2014 da 1ª Câmara e 4.057/2013, 2.062/2014 e 
2.594/2014 da 2ª Câmara, entre outros). Segundo essa jurisprudência, é indevida a continuidade ad 

aeternum dessas vantagens. Em respeito à irredutibilidade remuneratória, o pagamento deve continuar tão 
somente até o momento em que os reajustes posteriores se igualarem ao valor da(s) rubrica(s). 

A ausência de manifestação no prazo não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação 
da matéria pelo Tribunal. 

O Tribunal poderá declarar a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco 

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

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 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 194 de 07/10/2019, Seção 3, p. 131) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.
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CODMATERI A=42174 
EDITAL 0248/2019-TCU/SEPROC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

TC 014.192/2015-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Francisco Justino do Nascimento, CPF-033.889.914-64, 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 Fundação Nacional de Saúde - Funasa, 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 26/9/2019: R$ 151.344,00; em solidariedade com os responsáveis Geraldo Alexandre 
Maia (CPF 033.889.914-64), Servcon Construções Comercio e Serviços Ltda. - EPP (CNPJ: 

10.997.953/0001- 20), Justino Raimundo do Nascimento (CPF: 037.851.554-33); Jorge Luiz Lopes dos 
Santos (CPF 045.883.134-44) e Jose Fernandes de Oliveira Junior (CPF: 251.057.364-00) e Geraldo 
Marcolino da Silva (CPF 086.518.504-25). 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por 
meio do Convênio TC/PAC 1878/08-MS (Siafi 652063), firmado entre o município de Paraná/RN e a 

Funasa/MS. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 

19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 26/9/2019: R$ 188.858,61; 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 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, das irregularidades acima indicadas dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 
Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

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

 (Publicado no DOU Edição nº 194 de 07/10/2019, Seção 3, p. 131) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.
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CODMATERI A=42206 
EDITAL 0298/2019-TCU/SEPROC, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

TC 036.755/2018-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

Maria Aparecida Panisset, CPF-323.959.817-53 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, 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 2/10/2019: R$ 2.511.177,35. 

O débito decorre da ausência da documentação comprobatória original de parte das despesas 

efetuadas com recursos oriundos do PNAE/2006 (1ª via das notas fiscais e dos comprovantes de pagamento, 
tais como ordens bancárias ou cheques), e de identificação da documentação comprobatória apresentada 
com o nome do referido Programa; a qual caracteriza infração ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo 

único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93, do Decreto-lei 200/1967, e art. 21 da 
Resolução CD/FNDE nº 38, de 23/8/2004. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 2/10/2019: R$ 4.302.762,24; 

b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) 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) d) 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 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 dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

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

(Publicado no DOU Edição nº 194 de 07/10/2019, Seção 3, p. 131) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.
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CODMATERI AEDITAL 0326/2019-TCU/SEPROC, DE 3 DE OUTUBRO DE 2019 

TC 007.545/2014-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a Associação Cultural São Saruê, CNPJ: 06.322.676/0001-88, na pessoa de seu 

representante legal do Acórdão 2282/2019-TCU-Primeira Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues, Sessão 
de 12/3/2019, proferido no processo TC 007.545/2014-2, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares 
suas contas, condenando-a recolher aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, 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 3/10/2019: R$ 1.123.548,17; em solidariedade 
com o responsável Messias Ricardo Moreira; CPF-183.090.971-15. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação. Deverá ser 

comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante 
GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 450.000,00 (art. 57, da Lei 

8.443/1992, a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2282/2019-TCU-1ª Câmara até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial. O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do 

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

os arts. 216 e 219, II e III, Regimento Interno do TCU). Informações detalhadas acerca do processo, do 
valor histórico do débito com a respectiva data de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 
Secex-Seproc. 

GILBERTO ALVES DE SOUZA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 194 de 07/10/2019, Seção 3, p. 131) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62831682.


	Pautas
	Plenário

	Despachos de autoridades
	Ministro Raimundo Carreiro

	Editais
	Secretaria de Gestão de Processos


