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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
  

MINISTRO AUGUSTO NARDES 

Processo:  020.531/2016-8 
Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte 
Responsável(eis): Mirian Dantas dos Santos 

Interessado(os): Não há 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Peças 46-47), contra o Acórdão 7606/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 37). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 

parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.9, 9.9.1 e 9.9.2 do 
Acórdão 7606/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica 

(Peças 48-49). 

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

presente recurso.  

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

Gabinete, 16 de junho de 2021. 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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Processo:  034.787/2020-8 
Natureza: Reforma 
Órgão/Entidade: Comando da Marinha 

Responsável(eis): Não há 
Interessado(os): Carlos Guilherme Mayer 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Carlos Guilherme Mayer (Peça 21), contra 
o Acórdão 3716/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 10). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.4 e 9.4.1 do 

Acórdão 3716/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica 
(Peças 22-23). 

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

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

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

Gabinete, 16 de junho de 2021. 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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MINISTRO AROLDO CEDRAZ 

Processo:  006.109/2021-7 
Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Ministério da Educação 
Responsável(eis): não há. 

Interessado(os): não há. 

DESPACHO 

 Preenchidos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 234 e 235 do Regimento 

Interno do TCU, conheço da presente Representação, que versa sobre possíveis irregularidades na execução 
do Convênio 32.708/2014, para a construção de Supercreche Tipo 02, financiada com recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

 Acolho a proposta de encaminhamento da unidade técnica e restituo os autos à SecexEducação 
para a realização de diligência ao FNDE, nos termos propostos à peça 4. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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CODMATERI A=80125 
Processo: 027.001/2020-2 
Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - CE 
Recorrente: Arn Engenharia Eireli 

DESPACHO 

Conheço do Pedido de Reexame interposto por Arn Engenharia Eireli (R001, peça 73), 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.849/2020 - TCU - Plenário em relação ao 

recorrente, com fundamento nos artigos 277, inciso II, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU; 
e autorizo a remessa dos autos à Seproc para que, preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades 

eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para análise de mérito. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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CODMATERI A=80111 
Processo: 030.815/2019-3 
Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
Responsável(eis): não há. 

Interessado(os): Valdir Claro Jeronymo 

DESPACHO 

Uma vez que se trata de agravo interposto contra deliberação do Tribunal, e considerando os 

termos dos artigos 289 do Regimento Interno e 50, § 3º, da Resolução-TCU 259/2014, encaminho os autos 
à Serur, para as providências de sua alçada. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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Processo:  033.414/2020-3 
Natureza: Pensão Militar 
Órgão/Entidade: Comando do Exército 

Responsável(eis): não há. 
Interessado(os): Maria Celia Vitorino Soares 

DESPACHO 

 Conheço do Pedido de Reexame interposto por Maria Célia Vitorino Soares (R001, peças 25 
e 26), suspendendo-se os efeitos dos itens s 9.2, 9.2.1, 9.4, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 5.939/2021 - TCU - 2ª 

Câmara em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, inciso II, e 278, caput e § 1º, do 
Regimento Interno do TCU; e autorizo a remessa dos autos à Seproc para que, preliminarmente, comunique 

aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo 
concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para análise de 
mérito. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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Processo:  033.830/2019-3 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 

Responsável(eis): Sociedade Afro Brasileira de 
Desenvolvimento Socio - Cultural, Ruth Lopes Costa 

Interessado(os): não há. 

DESPACHO 

Acolho, por pertinente, a proposta formulada pelo Ministério Público à peça 66 dos autos. 

À SecexTCE, para a adoção das providências a seu encargo. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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CODMATERI A=80115 
Processo:  046.661/2020-4 
Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 
Recorrente: Câmara dos Deputados 

DESPACHO 

 Conheço do Pedido de Reexame interposto pela Câmara dos Deputados (R001, peça 15), 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.4 do Acórdão 7.654/2021 - TCU 

- 2ª Câmara em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, inciso II, e 278, caput e § 1º, do 
Regimento Interno do TCU; e autorizo a remessa dos autos à Seproc para que, preliminarmente, comunique 

aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo 
concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para análise de 
mérito. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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Processo:  006.071/2021-0 
Natureza: Consulta. 
Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 

Interessada: Eliana Péres Torelly de Carvalho, 
Subprocuradora-Geral da República. 

Assunto: Diligência. Autorização. 

DESPACHO 

Com fundamento no disposto no art. 157 do Regimento Interno/TCU, promova-se, em 

preliminar, a diligência e o encaminhamento sugeridos na instrução de peça 4 (item 19, “b” e “c”). 

Quanto ao conhecimento da Consulta, deixo de me manifestar na presente etapa e determino 

o encaminhamento de cópia da instrução de peça 4 à Exma. Secretária-Geral da Procuradoria-Gera l 

da República, como subsídio para eventual complementação de informações e dos documentos necessários 
à continuidade do processamento da causa (arts. 264, inciso II, e 265, do Regimento Interno/TCU). 

À SecexAdministração, para as providências a seu cargo.  

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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Processo:  015.655/2018-0 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de 

Santa Catarina 
Recorrente: João David Garcia. 

DESPACHO 

Conheço do Recurso de Reconsideração interposto por João David Garcia (R001, peça 79), 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.1, 9.4 e 9.6 do Acórdão 12.281/2020 - TCU - 2ª Câmara em 

relação ao recorrente e aos responsáveis com ele condenados em solidariedade, com fundamento nos artigos 
277, inciso I, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, e autorizo a remessa dos autos à Seproc 

para que, preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão 
recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso, com posterior 
encaminhamento dos autos à Serur, para análise de mérito. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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Processo:  047.341/2020-3 
Natureza: Aposentadoria 
Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul 
Responsável(eis): Não há. 

Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

 Retornem-se os autos para a Sefip, para que seja incluído o anexo II, que trata do detalhamento 

da inconsistência, conforme citado no item 9.3 da instrução da unidade.  

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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Processo:  012.888/2021-4 
Natureza: Relatório de Acompanhamento 
Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil, Departamento de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais - MP, 
Secretaria de Orçamento Federal - MP, Secretaria do Tesouro 

Nacional, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
Responsável(eis): não há. 
Interessado(os): não há. 

DESPACHO 

Em atenção ao expediente juntado à peça 33, ouça-se o Ministério Público. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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Processo:  019.375/2019-0 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - 

MA 
Recorrentes: Espólio de Manoel Mariano de Sousa, Antônia 

Elda Pereira Azevedo, Maria Jose Dinis Freitas, Pedro Alberto 
Telis de Sousa, Valdeni Silvino da Silva, Inamar Araújo 
Medeiros e Maria Gilnetes Nascimento. 

DESPACHO 

Conheço dos Recursos de Reconsideração R001, R002, R003 e R004 interpostos contra os 

termos do Acórdão 1.060/2021- TCU - Plenário pelos interessados acima nominados e, com fundamento 
nos artigos 277, inciso I, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 50, § 1º, e 53 da 
Resolução-TCU 259/2014, acolho na íntegra os respectivos exames de admissibilidade constantes das peças 

212 a 215. 

Encaminhem-se os autos à Seproc para que, preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades 

eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face dos 
recursos ora admitidos, com posterior encaminhamento dos autos à Serur, para análise de mérito. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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Processo:  024.000/2018-3 
Natureza: Relatório de Acompanhamento 

DESPACHO 

Com fundamento nos artigos 157 e 183 do Regimento Interno, defiro o pedido de prorrogação 
do prazo para resposta ao Ofício de Diligência 1033/2020 - TCU - Seproc, e fixo a data de 31/7/2021 como 

termo final para o seu atendimento. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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Processo:  003.770/2021-4 
Natureza: Aposentadoria 
Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 

Responsável(eis): não há. 
Interessado(os): não há. 

DESPACHO 

Restituam-se os autos para Sefip, com objetivo de dar cumprimento ao parecer do Ministé r io 
Público junto ao TCU, peça 14, detalhando os fundamentos legais e/ou jurisprudenciais das irregularidades 

apontadas nos atos de concessão de aposentadoria. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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Processo:  006.749/2021-6 
Natureza: Indisponibilidade de Bens 
Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil 

Responsável(eis): Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e 
Sistemas S.A. 

DESPACHO 

Trata-se de reiteração de pedido de cópia das peças sigilosas 10, 11, 31, 40 e 41, formulado pela 
empresa Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A., alegando que a negativa do acesso 

solicitado acarreta prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa. 

Considerando o parecer da unidade instrutiva pela negativa do acesso, tendo em vista que o 

conteúdo das peças solicitadas trata de relacionamentos bancários ou de medida de indisponibilidade de 
bens já decretada pela 8ª Vara da Justiça Federal, ambos já conhecidos previamente pela empresa, bem 
como de informações que não dizem respeito unicamente à peticionária, contendo elementos referentes a 

terceiros, o que extrapola o direito de acesso à informação. 

INDEFIRO, com fundamento no artigo 157 do Regimento Interno, o pedido de vista e cópia 

das peças sigilosas requeridas. 

Dê-se ciência à requerente. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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Processo:  005.605/2021-0 
Natureza: Aposentadoria 
Órgão/Entidade: Comando da Marinha 

DESPACHO 

  Determino que os presentes autos sejam devolvidos à Unidade Técnica, para que detalhe os 

fundamentos legais e/ou jurisprudenciais das irregularidades apontadas, nos termos propostos pelo 
Ministério Público junto ao TCU. 

  À Sefip. 

Brasília, 16 de junho de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68258651.
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MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 

Processo:  002.680/2020-3 
Natureza: Tomada de Contas Especial 

Entidade: Município de São Bento (MA) 
Responsável: Carlos Alberto Lopes Pereira (CPF 

279.759.323-53) 

DESPACHO 

Considerando a determinação exarada no item 9.4 do Acórdão nº 430/2008-1ª Câmara, com 

redação dada pelo item 9.1 do Acórdão nº 1.580/2008-1ª Câmara, ambos da relatoria do Ministro-
Substituto Marcos Bemquerer in verbis: 

9.4. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que se abstenha 
de aprovar prestação de contas apresentada por responsável após encaminhamento da tomada 
de contas especial ao TCU, submetendo novos documentos eventualmente recebidos à Corte de 
Contas, com manifestação conclusiva quanto à pertinência deles e suficiência para justificar as 
irregularidades ensejadoras da instauração da tomada de contas especial, ficando reservado 
exclusivamente ao TCU deliberar quanto ao mérito das contas;  

Considerando que, após a entrada da TCE neste Tribunal, a prestação de contas da gestão dos 

recursos federais repassado ao Municipal de São Bento (MA) para a implementação de ações do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) em 2015 foi inserida no sistema SIGPC, conforme consta 

às peças 37 a 39; 

2. Autorizo a diligência e as comunicações propostas pela Secretaria de Controle Externo de 
Tomada de Contas Especial (SecexTCE) à peça 40, p. 4.  

À Secretaria de Gestão de Processos(Seproc) para as providências cabíveis. 

Brasília, 14 de junho de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Ministro-Relator 
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Processo:  003.249/2020-4 
Natureza: Representação (autuada em cumprimento aos itens 
9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2.301/2019-TCU-Plenário, relator 

Ministro Raimundo Carreiro) 
Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsável(eis): Hugo Repsold Júnior, Ivan de Souza 
Monteiro, Isabela Mesquita Carneiro da Rocha, Rodrigo Costa 
Lima e Silva, Roberto Moro, Jorge Celestino Ramos, Segen 

Farid Estefen, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Aldemir 
Bendine, Durval Jose Soledade Santos, Guilherme Affonso 

Ferreira, Jeronimo Antunes, Luciano Galvão Coutinho, 
Antônio Sérgio Oliveira Santana, João Adalberto Elek Junior, 
Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, Anelise 

Quintao Lara, Solange da Silva Guedes, Joelson Falcão 
Mendes, Gustavo Tardin Barbosa, Walter Mendes de Oliveira 

Filho 
Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Trata-se de Representação autuada por força do Acórdão 2.301/2019-TCU-Plenário, prolatado 
no âmbito do TC 016.174/2016-0, de minha relatoria, que tratou de solicitação formulada pelo Senado 

Federal para a realização de fiscalização nos procedimentos de venda da participação de 67,1933% na 
Petrobras Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) através da Petrobras 
Participações S.L. (PPSL), para a Pampa Energia. 

2. Em razão dos indícios de irregularidades constatados pela equipe de autoria no bojo do 
presente processo, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo ) 
promoveu a audiência dos gestores responsáveis, fixando- lhes 15 dias para apresentação de razões de 

justificativa (ofícios às peças 38 a 58). 

3. Subsequentemente, em despacho que proferi à peça 64, em 14/5/2021, determinei a 

realização de oitiva da Petrobras para, no prazo de 30 dias, apresentar manifestação acerca dos fatos tratados 
nos presentes autos. 

4. Na mesma assentada, prorroguei, por 15 dias, nos termos do art. 183, parágrafo único, do 

RI/TCU, o prazo para o encaminhamento das respostas às referidas audiências expedidas por meio dos 
ofícios às peças 38 a 58, a fim de coincidir com o prazo assinado para a oitiva da Petrobras, esclarecendo, 

a todos, que o prazo em dobro concedido seria improrrogável. 

5. Nesta etapa processual, vêm os autos a meu Gabinete para apreciação dos pedidos de 
prorrogação de prazo a seguir descritos: 
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REQUERENTE TÉRMINO DO PRAZO 

ANTERIORMENTE 

ASSINADO 

PRAZO 

SOLICITADO 

Petrobras (peça 118, de 31/5/2021) 13/6/2021 30 dias  

Aldemir Bendine (peça 120, de 31/5/2021) 13/6/2021 30 dias 

Isabela Mesquita Carneiro da Rocha (peça 126, 
de 9/6/2021)  

11/6/2021 30 dias 

Solange da Silva Guedes (peça 126, de 

9/6/2021) 

10/7/2021 30 dias 

Ivan de Souza Monteiro (peça 126, de 9/6/2021)  11/6/2021 30 dias 

João Adalberto Elek Junior (peça 126, de 
9/6/2021) 

3/6/2021 30 dias 

Roberto Moro (peça 127, de 9/2021) 13/7/2021 45 dias 

Luciano Galvão Coutinho (peça 129, de 
9/6/2021) 

13/6/2021 30 dias 

  

6. A Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), em pronunciamento à peça 212, manifestou-
se sobre a possibilidade de avaliar o deferimento dos pedidos, verbis: 

  

“10. Ressalte-se que embora tenha sido concedida prorrogação de prazo de 15 dias 

improrrogáveis na peça 64, item 6, diante das alegações dos jurisdicionados e em 
observância aos Princípios Constitucionais e Administrativos, dentre os quais, do 
contraditório e da ampla defesa, inciso LV, art. 5º , da eficiência, ar. 37, ambos da 

CF/88,  e o da Razoabilidade, art. 2º da lei nº 9.784/1999, propõem-se avaliar a 
possibilidade de conceder a Unificação dos Prazos para a empresa Petróleo Brasileiro 
S.A. e a todos os responsáveis acima relacionados, estendendo, inclusive, aos demais 

responsáveis. 

  

11. Considerando que o Ministro Relator ao conceder a prorrogação na peça 64 
informou que o prazo concedido seria improrrogável a fim de coincidir com o prazo 
deferido para a oitiva da Petrobras, 13/6/2021, propõe-se o encaminhamento dos autos 

ao gabinete da relatoria. 

12. Ressalte-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno 

do TCU, a prorrogação de prazo, quando cabível, independe de notificação da parte.” 

7. DECIDO. 

8. Em despacho que proferi à peça 64, já prorroguei, por uma vez e por 15 dias, o prazo para o 

encaminhamento das respostas às audiências expedidas por meio dos ofícios às peças 38 a 58. Ao conceder 
a prorrogação, esclareci que o novo prazo estabelecido seria improrrogável. 
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9. Não obstante, considerando a natureza da matéria vertida nos autos e tendo em vista os 
princípios do contraditório e da ampla defesa, julgo pertinente prorrogar, uma vez mais, o prazo 
anteriormente fixado, concedendo aos requerentes 30 dias adicionais para cumprimento da oitiva 

(Petrobras) e apresentação das razões de justificativa (demais requerentes). 

10. Ante o exposto e com fulcro no art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, prorrogo, por 30 

dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado para cada requerente, o prazo para: 

10.1. A Petrobras atender ao Ofício de Oitiva 25.341/2021-TCU/Seproc; e 

10.1. Os responsáveis Aldemir Bendine, Isabela Mesquita Carneiro da Rocha, Solange da 

Silva Guedes, Ivan de Souza Monteiro, João Adalberto Elek Junior, Roberto Moro e Luciano Galvão 
Coutinho apresentarem razões de justificativa. 

11. Outrossim, oriento a Petrobras a envidar esforços no sentido de facilitar acesso aos seus ex-
empregados às informações e documentos necessários para que possam responder às audiências a que foram 
chamados nestes autos. 

Brasília, 14 de junho de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  006.424/2019-8 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema 

Responsável(eis): Diler & Associados Ltda, Dilermando 
Torres Homem Trindade 

Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), 

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 comprovação 
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. 

2.  A Secretaria de Tomada de Contas Especiais (SecexTCE), em instrução à peça 120, 
corroborada pelo respectivo corpo dirigente, peças 120 e 121, propôs 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. 

3. Por meio de despacho à 125, de 16/4/2020, acolhi as propostas da unidade técnica. 

4. A citação de Diler & Associados Ltda. Materializou-se por intermédio do Ofício de Citação 
6858/2021-TCU/Seproc, peça 142, cuja ciência ocorreu em 20/04/21, peça 148. O prazo para apresentação  
de alegações de defesa esgotou-se em 6/5/2021. 

5. Em requerimento à peça 150, de 7/5/2021, a referida responsável requereu “novo prazo de 
180 dias, após o fim da pandemia [decorrente do novo coronavírus], para apresentação da prestação de 
contas complementar”. 

6. A Seproc, em pronunciamento à peça 151, manifestou-se por conceder prazo adicional de 60 

dias (e não 180 dias), contados do término do prazo anteriormente concedido (e não do fim da pandemia). 

7. O pedido reúne condições para ser deferido nos termos do parágrafo único do art. 183 do 
Regimento Interno do TCU, o qual prevê que a “prorrogação, quando cabível, contar-se-á a partir do 

término do prazo inicialmente concedido” (grifei). 

8. Ante o exposto e com fulcro no parágrafo único do art. 183 do Regimento Interno do TCU, 
concedo à Diler & Associados Ltda. prazo adicional de 180 dias, contados do término do prazo 

anteriormente assinado (6/5/2021), para complementação de alegações de defesa em resposta ao 

Ofício de Citação 6858/2021-TCU/Seproc.  

9. À Seproc. 

Brasília, 14 de junho de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  006.466/2019-2 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão: Secretaria Especial da Cultura 

Responsáveis: Liceu de Artes e Oficios da Bahia (CNPJ 
15.118.995/0001-67), José Francisco de Carvalho Neto (CPF 

068.767.065-91) e Romel Rebello Brandao (CPF 
641.637.505-25) 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em 
desfavor de Liceu de Artes e Oficios da Bahia (CNPJ: 15.118.995/0001-67), José Francisco de Carvalho 

Neto (CPF: 068.767.065-91) e Romel Rebello Brandao (CPF: 641.637.505-25), em razão da não 
comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 
MINC/SE/FNC 167/2005, registro Siafi 523736, peça 8, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE 

CULTURA e LICEU DE ARTES E OFICIOS DA BAHIA, e que tinha por objeto o instrumento descrito 
como “ARTE, TALENTO E CIDADANIA. ” 

2. Vigência: de 6/6/2005 a 22/9/2009, com prazo para apresentação da prestação de contas até 

22/11/2009. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 85.000,003. 

3. Em instrução às peças 77 a 79, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas 
Especial (SecexTCE) definiu a responsabilidade da entidade e dos gestores, quantificou o débito e, com 
base em delegação de competência, expediu a citação do Liceu de Artes e Oficios da Bahia, José Francisco 

de Carvalho Neto e Romel Rebello Brandão (Valor atualizado do débito, sem juros, em 5/2/2020:            R$ 
335.508,29). 

CITAÇÃO DO SR. ROMEL REBELLO BRANDÃO 

4. O responsável Romel Rebello Brandão foi citado por meio do Ofício 3.422/2020-
TCU/Seproc, recebido em 2/3/2020 (AR à peça 91). 

5. Em requerimento à peça 95, de 16/3/2020, o aludido responsável pediu novo prazo para 
apresentação de alegações de defesa e acesso aos autos. 

6. O acesso aos autos já foi concedido ao requerente, conforme consta da peça 98, de 18/3/2020. 

7. Sendo assim, fica deferido seu pedido para prorrogar por 15 dias o prazo para apresentação 
de alegações de defesa, contados do término do prazo anteriormente concedido, conforme prevê o parágrafo 

único do art. 183 do Regimento Interno do TCU. 

CITAÇÃO DE LICEU DE ARTES E OFICIOS DA BAHIA 

8. Com vistas a realizar a citação da entidade Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, foi- lhe 
expedido o Ofício de Citação 3418/2020. 

9. Ocorre, contudo, que o expediente citatório não foi entregue à referida entidade pois o 

estabelecimento não funciona mais no endereço que constou do Ofício de Citação (Rua Guedes de Brito 
n. 14, Pelourinho, Salvador - Bahia). 

10. No aludido endereço funciona atualmente a Fundação Cultural do Estado da Bahia - Funceb. 

11. Nesse sentido, a citação há de ser renovada. 

12. A propósito, a Seproc já fez acostar aos autos, peça 101, de 8/6/2021, nova pesquisa de 

endereços do Presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia - Funceb, onde constam seis logradouros 
distintos, para os quais o novo expediente de citação deve ser remetido. 

13. Ante o exposto, e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU: 
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13.1. Prorrogo por 15 dias o prazo para apresentação de alegações de defesa do Sr. Romel 

Rebello Brandão, contados do término do prazo anteriormente concedido, conforme prevê o parágrafo 
único do art. 183 do Regimento Interno do TCU; e 

13.2. Determino a renovação da citação do LICEU DE ARTES E OFICIOS DA BAHIA - 

MATRIZ (CNPJ 15.118.995/0001-67), a ser realizada nos termos do Ofício de Citação 3418/2020, que 
deverá ser remetido para todos os endereços constantes da pesquisa realizada pela Seproc à peça 101. 

14. À Seproc para renovação da citação. 

Brasília, 14 de junho de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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CODMATERI A=80082 
Processo:  010.481/2016-8 
Natureza: Pedido de Reexame (Relatório de Auditoria) 

Recorrentes: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; 
Enger Engenharia S/A 

Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias 
S/A 

DESPACHO 

 Trata-se de pedidos de reexame interpostos por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 
S/A e por SGS Enger Engenharia Ltda. neste processo de auditoria realizada com o objetivo de verificar a 

execução do contrato relativo ao Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul. 
2. O recurso foi apresentado em face do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário, mantido pelo 

Acórdão 958/2018-TCU-Plenário e alterado pelo Acórdão 1951/2018-TCU-Plenário, todos de relatoria do 

Ministro Benjamin Zymler. 

3. Após proposta da Serur de dar provimento parcial ao pedido de reexame para a alteração, 

exclusão e esclarecimentos de subitens do acórdão recorrido, solicitei a manifestação do Ministério Público, 
considerando a relevância e a complexidade da matéria em apreço. 

4. Em seguida, tendo em vista a apresentação de novos elementos pelo recorrente, em 

acolhimento à proposta da Procuradoria, determinei o envio dos autos à Serur, para novo pronunciamento, 
que foi realizado mediante os documentos de peças 206-208. 

Tendo em vista que, em razão de minha solicitação, o Ministério Público já se manifestou 
anteriormente a respeito do recurso, e considerando também que pode contribuir de forma relevante para a 
análise dos novos elementos apresentados, defiro o pedido do Parquet para que possa elaborar novo parecer, 

autorizando o envio dos autos ao Gabinete do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

Brasília, 14 de junho de 2021.  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  013.255/2021-5 
Natureza: Solicitação 

DESPACHO 

Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Joan Góes Martins Filho, mediante canal de 
Ouvidoria do TCU (Manifestação 334784), peça 3, de 19/11/2020, por meio da qual requer cópia integra l 

dos autos do TC 011.359/2006-1, de minha relatoria (art. 152 do Regimento Interno do TCU).  

2. Referido TC 011.359/2006-1 (não contém peça gravada com sigilo) versa sobre 
representação de unidade técnica (atual SecexFinanças) sobre a apropriação, pelo Distrito Federal, de 

valores recolhidos, junto aos servidores do Corpo de Bombeiros Militar e das Polícias Civil e Militar do 
Distrito Federal, a título de Imposto de Renda Pessoa Física Retido na Fonte, bem como de valores 

recolhidos, desses mesmos servidores, a título de Contribuição Social Previdenciária. 

3. A matéria já foi apreciada pelo TCU por meio do Acórdão 1665/2008-TCU-Plenário, relator 
Ministro Marcos Vilaça (deliberação originária) e pelo Acórdão 684/2019-TCU-Plenário, relator Ministro 

Aroldo Cedraz (deliberação que apreciou pedido de reexame). 

4. Quanto ao pedido de cópia, a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da 

Segurança Pública (SecexDefesa), em instrução à peça 7, manifestou-se favoravelmente ao atendimento do 
pleito, verbis: 

“4. Nestes autos, será tratada a solicitação em relação ao TC 011.359/2006-1, que está 

aberto e teve o mérito julgado pelo Acórdão 1665/2008-TCU-Plenário. 

5. O art. 7º, § 3º, da Lei 12.527/2011 estabelece que “o direito de acesso aos documentos 

ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do 
ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo”. 

6. Internamente o assunto é regulado pela Resolução-TCU 249/2012, cujo art. 4º, § 1º, 

dispõe que o ato decisório, “no caso de processo de controle externo, será o acórdão do 
TCU ou despacho do relator com decisão de mérito”. 

7. Ante o exposto, tendo em vista a deliberação de mérito no âmbito do TC 011.359/2006-1, 

amparada na delegação de competência prevista no art. 2º, inciso I, alínea “d” da Portaria 
- SecexDefesa nº 2, de 24/2/2021, com fundamento no art. 7º, inciso VI e § 3º, da 

Lei 12.527/2011 e no art. 4º, inciso VI e § 1º, da Resolução-TCU 249/2012, submeto o assunto 
à consideração do Ministro Relator Raimundo Carreiro, com proposta de atendimento à 
solicitação.” (Grifos no original) 

5. O § 1º do art. 4º da Resolução TCU 249/2012 estabelece que o direito de acesso às peças de 
processo de controle externo inicia-se com o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de 

mérito:  

Art. 4º É direito de qualquer interessado obter junto ao TCU: 

§ 1º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados 

como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a 

edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o 

acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito. (Grifei) 

6. Posto isso, considerando que o mérito do processo já foi apreciado (Acórdãos 1665/2008-
TCU-Plenário, relator Ministro Marcos Vilaça e 684/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Aroldo Cedraz), 

a cópia pode ser concedida. 

7. Ante o exposto, defiro o pedido de cópia integral do TC 011.359/2006-1, com fundamento 

no art. 7º, § 3º, da Lei 12.527/2011 c/c o art. 4º, §1º, da Resolução - TCU 249/2012.   
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8. À Seproc para operacionalização da cópia ora deferida e apensamento definitivo destes autos ao 
TC 011.359/2006-1, com fundamento no parágrafo único do art. 61 da Resolução -TCU 259/2014. 

Brasília, 14 de junho de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  015.607/2021-6 
Natureza: Solicitação 

DESPACHO 

Trata-se de solicitação formulada pelo Deputado Federal Aliel Machado, presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados (CCTCI), por 

intermédio do Ofício 35/2021-CCTCI/P, de 28/4/2021 (peça 3), mediante o qual requer o encaminhamento 
da análise do TCU sobre a proposta de edital de licitação da Anatel para autorização de uso de 
radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, assim que tal avaliação esteja 

concluída pelo Tribunal. 

2. A matéria está em tramitação no TC 000.350/2021-4 (Leilão 5G), sob minha relatoria. 

3. O feito, no atual estágio processual, está em cumprimento de diligência à Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), pendente, portanto, de instrução e de deliberação de mérito. 

4. Quanto à solicitação, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 

(SeinfraCOM), em instrução às peças 5 e 6, manifestou-se no sentido de encaminhar ao solicitante a 
deliberação de mérito tão logo seja proferida, verbis:  

 “EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

3. Nos termos do inciso VII do art. 71 da Constituição Federal/1988, e dos incisos III do 
art. 1° e III do art. 232, do Regimento Interno do TCU, os presidentes de comissões do 

Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, quando por 
aquelas aprovadas, são competentes para solicitar ao Tribunal a prestação de 

informações.  

4. A solicitação apresentada mediante Ofício 35/2021-CCTCI/P (peça 3), assinado pelo 
presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara 

dos Deputados, em princípio não poderia ser conhecida como Solicitação do Congresso 
Nacional, dado que não foi identificada aprovação do referido pleito pela comissão 

técnica. 

5. Não obstante, o art. 62 da Resolução - TCU 259/2014 confere legitimidade ao 
solicitante para requerer informações a este Tribunal, visto que, por dever de ofício, a 

CCTCI tem por atribuição o debate e a votação de temas afetos ao objeto do processo 
TC 000.350/2021-4, que trata do leilão da telefonia móvel com tecnologia 5G no país.  

6. De fato, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara 
dos Deputados, tem por competências (acessado em 27/5/2021 e disponível em 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cctci/atribuicoes): 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática debate e vota os seguintes 
temas: 

a) desenvolvimento científico e tecnológico; política nacional de ciência e tecnologia e 
organização institucional do setor; acordos de cooperação com outros países e organismos 
internacionais; 
b) sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional; 
c) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa; 
d) a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão; 
e) assuntos relativos a comunicações, telecomunicações, informática, telemática e robótica em 

geral; 
f) indústrias de computação e seus aspectos estratégicos; 
g) serviços postais, telegráficos, telefônicos, de telex, de radiodifusão e de transmissão de dados; 
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h) outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
i) política nacional de informática e automação e de telecomunicações; 
j) regime jurídico das telecomunicações e informática. (grifos nossos) 

7. Nesse passo, os trabalhos da comissão estão diretamente relacionados ao escopo do 

processo TC 000.350/2021-4, que trata do leilão da telefonia móvel com tecnologia 5G 
no país, de modo que o pedido deve ser conhecido e atendido, nos termos do inciso II, 
art. 59 e art. 62 da Resolução - TCU 259/2014. 

EXAME TÉCNICO 

8. O Ofício 35/2021-CCTCI/P de que trata a presente solicitação foi endereçado à 

Presidência do TCU com o seguinte teor (peça 3, p.1): 

Nos termos do Acórdão nº 63, de 1 º de março de 2021, o Conselho Diretor da Anatel aprovou, 
em sua Reunião nº 896, de 25 de fevereiro de 2021, proposta de Edital de Licitação para 

autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, o 

chamado Leilão 5G. 

De acordo com notícias veiculadas na imprensa, a proposta de Edital estabelece que, como 
contrapartida, as operadoras vencedoras terão que montar uma rede privativa para o governo 

federal e ampliar o acesso à internet na Região Norte, por meio do Programa Amazônia 

Integrada e Sustentável (PAIS). Levanta-se, inclusive, que tal contrapartida poderia abrir uma 
brecha para que o Governo Federal faça investimentos "à margem" do Orçamento e do Teto de 
Gastos previsto na Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016.  

Considerando que, segundo notícia veiculada no sítio da Anatel (https: //www.gov.br/anatel/pt-
br/assuntos/5G/leilao-de-espectro-5g), a proposta de Edital encontra-se sob avaliação do 

Tribunal de Contas da União (Processo nº 000.350/2021-4), solicito que, tão logo seja 

concluída a análise, essa Corte de Contas remeta à Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática as conclusões obtidas acerca das implicações, da contrapartida 

referida no parágrafo anterior, na Lei Orçamentária Anual e no Teto de Gastos . 

Esclareço que as informações poderão ser enviadas aos cuidados da Secretaria desta Comissão, 
localizada no Ed. Anexo II da Câmara dos Deputados, Ala A, Térreo, Sala 51, que desde já coloco 
à disposição de Vossa Senhoria (...).  

9. A solicitação se refere ao processo de desestatização TC 000.350/2021-4, de relatoria 

do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, e que tem como objetivo avaliar documentos e 
estudos de viabilidade econômico-financeira da licitação a ser conduzida pela Anatel 

para outorga de autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 
GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. 

10. Passa-se a explicar o histórico e situação atual da tramitação do referido processo 

de análise do leilão do 5G. 

11. Em 24/11/2020, a Anatel enviou ao TCU o Memorando Anatel 150/2020/PRRE/SPR, 

contendo o extrato de planejamento do edital de licitação do uso das frequências em 
discussão nos autos, conforme exigido na Instrução Normativa (IN) - TCU 81/2018. 
Ressalta-se que a agência exerce a função de poder concedente no caso das licitações de 

telecomunicações, nos termos dos arts. 19, incisos IX e XI, e 22, inciso VII, da Lei Geral 
de Telecomunicações (LGT), Lei 9.472/1997. 

12. Em 29/1/2021, o Ministério das Comunicações (MCom) editou a Portaria 
1.924/2021/SEI-MCom, que “estabelece diretrizes para os certames licitatórios das 
faixas de radiofrequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz e define critérios 

para a proteção dos usuários que recebem sinais de TV aberta e gratuita por meio de 
antenas parabólicas na Banda C satelital, adjacente à faixa de 3,5 GHz”. Em 4/2/2021, 

foi feita diligência ao MCom para que encaminhasse cópia integral do processo 
administrativo referente à elaboração e à aprovação da Portaria 1.924/2021/SEI-MCom, 
o que foi atendido em 19/2/2021 (TC 000.350/2021-4, peça 14). 
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13.  No dia 1º/3/2021, por meio do Acórdão 63/2021, o Conselho Diretor da Anatel 
aprovou a versão final da minuta de edital do 5G (TC 000.350/2021-4, peça 21), ainda 
tendo por referência as diretrizes estabelecidas pelo MCom na Portaria 1.924/SEI-

MCom, de 29/1/2021.  

14. Em 5/3/2021, foi realizada diligência ao MCom e à Anatel solicitando cópia de 

documentos e esclarecimentos quanto a aspectos técnicos, jurídicos e orçamentários dos 
projetos de rede privativa e de implantação do Programa Amazônia Integrada e 
Sustentável (PAIS) por intermédio de compromisso adicional do edital do 5G (TC 

000.350/2021-4, peças 29 e 30). Trata-se, justamente, das redes citadas na solicitação 
em análise nestes autos. 

15. Sobre o mesmo tema, em 18/3/2021, foram feitas diligências às seguintes secretarias 
do Ministério da Economia (TC 000.350/2021-4, peças 43 a 45): Secretaria de 
Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI), Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

16. Os estudos técnicos da licitação foram encaminhados pela agência ao TCU em 

22/3/2021 (TC 000.350/2021-4, peças 51 a 53). 

17. Em 28/4/2021 foram realizadas as oitivas da Anatel e do Ministério das 
Comunicações para que se manifestassem quanto a indícios de ilegalidades referentes à 

Portaria 1.924/2021/SEI-MCom e à minuta de edital da licitação destinadas a 
implementação de redes móveis de 5ª geração (5G) e aprovada pelo Acórdão 63/2021 do 

Conselho Diretor da Anatel, no que tange à inclusão dos compromissos de implantação 
do PAIS e de implantação de Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública 
Federal (TC 000.350/2021-4, peça 119 e 121). 

18. Em 7/5/2021 foi realizado despacho pelo ministro relator do processo no TCU, Exmo. 
Ministro Raimundo Carreiro, que resultou em comunicação à Anatel e ao Ministério das 
Comunicações sobre a ausência, nos referidos autos, de documentos e informações 

essenciais para análise e opinião conclusiva do TCU sobre a precificação, a legalidade 
de previsões editalícias e a compatibilidade entre o estudo de precificação dos ativos a 

serem outorgados e os dispositivos da minuta de edital, o que impediu o início da 
contagem do prazo para a análise da Corte de Contas (TC 000.350/2021-4, peça 129). 

19. Embora ainda não tenha sido iniciado o prazo normativo do TCU para análise dos 

estudos da Anatel, o que depende da atuação da agência com relação ao novo envio de 
documentação completa para o Tribunal, estão em análise as respostas das oitivas e 

diligências, com vistas ao saneamento dos autos, de modo que atualmente o processo 
permanece em tramitação e pendente de deliberação. 

20. Diante do exposto, uma vez julgado o mérito do processo de desestatização em 

discussão, entende-se pertinente o envio da análise conclusiva do TCU à referida 
comissão, guardadas as condições de sigilo das informações presentes nas informações 

custodiadas pela Corte.  

CONCLUSÃO 

21. Trata-se de solicitação formulada pelo Deputado Aliel Machado, presidente da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, por intermédio do Ofício 35/2021-CCTCI/P, em que requer o 

encaminhamento da análise do TCU sobre a proposta de edital  de licitação da Anatel 
para autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz 
e 26 GHz, o chamado Leilão 5G (TC 000.350/2021-4), assim que tal avaliação esteja 

concluída pelo Tribunal (peça 3, p. 2). 
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22. A apreciação da presente solicitação cabe ao relator do processo TC 000.350/2021-
4, Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, nos termos do art. 65 da Resolução - TCU 
259/2014. 

23. Assim, considerando que a regularidade do edital de licitação da Anatel para 
autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 

GHz (leilão do 5G) é objeto de avaliação em processo de desestatização que tramita no 
TCU e considerando que o tema está diretamente relacionado com as competências da 
comissão técnica a que se refere o pleito em discussão, propõe-se informar ao solicitante, 

por meio do envio de cópia da presente instrução, sobre o histórico e situação atual do 
processo TC 000.350/2021-4, que trata da análise do leilão da telefonia móvel com 

tecnologia 5G no país.  

24. Ressalta-se que o processo envolve informações estratégicas para o Estado 
brasileiro, sensíveis do setor de telecomunicações e privativas da agência regulatória, 

de modo que o TC 000.350/2021-4 possui caráter sigiloso. 

25. Ademais, nos termos do art. 66 da Resolução - TCU 259/2014, o atendimento final 

da solicitação deve se dar com o encaminhamento da decisão de mérito que vier a ser 
proferida pelo Tribunal. 

26. Por fim, nos termos do parágrafo único do art. 61 da mesma resolução, entende-se 

pertinente o apensamento da presente solicitação ao TC 000.350/2021-4. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

27. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 65, inciso III, da Resolução - TCU 
259/2014, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

  a) conhecer da presente solicitação, nos termos do art. 59, inciso II, da Resolução-

TCU 259/2014;  

b) encaminhar ao solicitante cópia da presente instrução; 

 c) comunicar ao solicitante que a matéria encontra-se pendente de deliberação e, nos 

termos do art. 66, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, a decisão de mérito 
será fornecida tão logo este Tribunal tenha decidido a respeito; e 

 d) apensar em definitivo os presentes autos ao TC 000.350/2021-4, com fundamento no 
parágrafo único do art. 61 da Resolução -TCU 259/2014.” (Grifos no original) 

5. A cópia da deliberação a ser proferida no TC 000.350/2021-4 poderá ser encaminhada ao 

Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, 
considerando o caput do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, o qual preceitua que “São legitimados para 

solicitar informações ou cópia os órgãos e autoridades que detiverem a prerrogativa constitucional e/ou 
legal para solicitá-las, bem assim aqueles que, por dever de ofício, estejam tratando do mesmo objeto de 
processo em tramitação no Tribunal”. 

6. Ante o exposto, acolho a proposta da unidade técnica para: 

6.1. encaminhar ao solicitante cópia deste despacho e da instrução à peça 5; e 

6.2. comunicar ao solicitante que a matéria vertida no TC 000.350/2021-4 (Leilão do 5G) se 
encontra pendente de instrução para posterior deliberação pelo Colegiado e que, nos termos do art. 66, 
parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014[1], a decisão de mérito será fornecida tão logo este Tribuna l 

delibere a respeito, observado o grau de confidencialidade a ser atribuído ao acórdão. 
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7. À Seproc para comunicações e apensamento definitivo destes autos ao               TC 
000.350/2021-4, com fundamento no parágrafo único do art. 61 da Resolução -TCU 259/2014. 

Brasília, 14 de junho de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

 

[1] Art. 66. Caso a informação solicitada se encontre pendente de deliberação, o atendimento, a critério do relator, será 
realizado com base nas informações já disponíveis, alertando-se ao solicitante de seu caráter preliminar, com 
posterior complementação quando da apreciação final da matéria, se for o caso. 
Parágrafo único. Se entender que a solicitação somente deva ser atendida após a apreciação ou julgamento do 
processo pelo Tribunal, o relator determinará, por despacho, que a unidade técnica competente comunique ao 
solicitante que a informação será fornecida tão logo o Tribunal tenha proferido decisão a respeito.  
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Processo:  018.503/2019-5 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Entidade: Município de Água Doce do Maranhão (MA) 

Responsáveis: José Eliomar da Costa Dias (CPF 454.000.673-87) e 
Antônio José Silva Rocha (CPF 437.600.823-00) 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Eliomar da Costa Dias (CPF 454.000.673-87), ex-Prefeito do 

Município de Água Doce do Maranhão/MA (gestão 2009/2012), e do Sr. Antônio José Silva Rocha (CPF 
437.600.823-00), ex-Prefeito sucessor (gestão 2013/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas 

dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2011 (PDDE/2011), repassados ao 
Município de Água Doce do Maranhão/MA, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013 (peça 1 e peça 14, p.1). 

2. Valor total repassado: R$ 86.891,40. 

3. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) realizou 
citação e audiência dos responsáveis. 

4. Após exame da TCE, a unidade técnica, em pareceres uniformes insertos às peças 59 a 61, 
propôs considerar revéis os responsáveis, julgar irregulares suas contas, condená-los em débito e aplicar-
lhes multa individual, verbis: 

  

“CONCLUSÃO 

38. A partir dos elementos constantes dos autos, foi possível verificar que recaiu sobre o Sr. 
Antônio José Silva Rocha, ex-Prefeito sucessor (gestão 2013/2016), a responsabilidade pela 
apresentação da prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - 

exercício de 2011 (PDDE/2011), repassados às UEx, tendo sido caracterizada sua omissão no 
dever de prestar contas. Da mesma forma, que o Sr. Antônio José Silva Rocha, tinha totais 
condições de solicitar às UEx que encaminhassem à Prefeitura as prestações de contas dos 

respectivos recursos recebidos, conforme art. 19, incisos I e III, da Resolução CD/FNDE nº 
17, de19/4/2011, consolidando-as e remetendo ao FNDE, com a cópia autenticada da 

Representação ao órgão do Ministério Público se fosse o caso. Apesar disso, não foi o que 
aconteceu nem o responsável procurou evidenciar nos autos. 

39. Diante da revelia do Sr. Antônio José Silva Rocha, ex-Prefeito sucessor (gestão 

2013/2016), e inexistindo nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência de boa-
fé ou de outros excludentes de culpabilidade em sua conduta, propõe-se que suas contas sejam 

julgadas irregulares e que o responsável seja condenado em débito. 

40. Igualmente, o Sr. José Eliomar da Costa Dias (CPF 454.000.673-87), ex-Prefeito do 
Município de Água Doce do Maranhão/MA (gestão 2009/2012), permaneceu inerte, 

consolidando a omissão na prestação de contas do valor transferido diretamente à Prefeitura 
Municipal de Água Doce do Maranhão/MA, no montante de R$ 5.703,60 (peça 34, p. 1, item 

2), não logrando êxito em demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos, nem 
disponibilizando os documentos para seu sucessor fazê-lo. É imperioso o julgamento de suas 
contas pela irregularidade com a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443,1992. 

41. Dessa forma, identificado dano ao erário, deve-se instaurar e julgar o processo de tomada 
de contas especial para responsabilizar seus agentes causadores, respeitando o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, independentemente de quando ocorreram os atos impugnados. 

42. Já a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-Plenário, que uniformizou 
a jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no 
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art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos, contado da data de ocorrência da irregularidade 
sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato 
que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável. Conforme o mesmo Acórdão, a 

ocorrência desta espécie de prescrição será aferida, independentemente de alegação da parte, 
em cada processo no qual haja intenção de aplicação das sanções previstas na Lei 8.443/1992. 

43. Considerando que o ato imputado foi a omissão no dever de prestar contas, o início da 
contagem do prazo prescricional deverá coincidir com o final do prazo fixado para a 
apresentação da prestação de contas do PDDE/2011 que, no presente caso, ocorreu em 

30/4/2013 (peça 14, p.1). Sendo assim, em razão de não ter transcorrido mais de 10 anos entre 
estas datas e a data que ordenou a citação (17/6/2020 - peça 44), constata-se que não ocorreu 

a prescrição da pretensão punitiva.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

44. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 

44.1. considerar revel o Sr. José Eliomar da Costa Dias (CPF 454.000.673-87), ex-Prefeito do 
Município de Água Doce do Maranhão/MA (gestão 2009/2012), para todos os efeitos, dando-

se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei n. 8.443/92; 

44.2. considerar revel o Antônio José Silva Rocha (CPF 437.600.823-00), ex-Prefeito sucessor 
(gestão 2013/2016), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro 

no art. 12, § 3º, da Lei n. 8.443/92; 

44.3. julgar IRREGULARES, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, 

§ 2º, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, 
incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. José Eliomar 
da Costa Dias (CPF 454.000.673-87), ex-Prefeito do Município de Água Doce do 

Maranhão/MA (gestão 2009/2012), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir 
especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir 
das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze 

dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso 

III, alínea “a”, da citada lei; 

PDDE/2011 - Prefeitura de Agua Doce do Maranhão/MA - Extrato Bancário (peça 32). 

Data Valor Original (R$1,00) 

2/9/2011 1.798,00 

2/9/2011 2.004,40 

5/9/2011 899,00 

5/9/2011 1.002,20 

Total 5.703,60 

Valor atualizado dos débitos - PDDE/2011-EEx (sem juros), em 8/6/2020: R$ 9.113,78 (peça 

39).  

44.4. julgar IRREGULARES, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, 

§ 2º, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, 
incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Antônio José 

Silva Rocha (CPF 437.600.823-00), ex-Prefeito (gestão 2013/2016), condenando-o ao 
pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas 

dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação 
do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o 
recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei; 
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Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2011 - UEx (peça 3). 

Data Valor Original  (R$1,00) 

7/1/2011 compensado em 

7/1/2010*2.050,80 

17/8/2011 10.097,10 

18/8/2011 2.830,80 

24/08/2011 31.621,60 

6/9/2011 23.666,40 

8/9/2011 10.921,10 

Total 81.187,80 

Valor atualizado dos débitos - PDDE/2011-UEx (sem juros), em 8/6/2020: R$ 130.138,38 (peça 40).  

44.5. aplicar, individualmente, ao Sr. José Eliomar da Costa Dias (CPF 454.000.673-87) e ao 

Sr. Antônio José Silva Rocha (CPF 437.600.823-00), a multa prevista no art. 57 da Lei 
8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das 

notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno 
do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 
monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a do 

efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

44.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as 

notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92; 

44.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 
8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em 

até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os 
correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento 

da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 
trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais 
parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de 

mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os 
responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o 

vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno 
deste Tribunal; 

44.8.  encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida ao Procurador-Chefe da 

Procuradoria do Maranhão, nos termos do § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, 
para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da 

deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos 

44.9. enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao FNDE e ao responsável, para 
ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a 

fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de 
esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, 

de forma impressa.” (Grifos no original) 

5. O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), contudo, em parecer da lavra do 
Procurador Rodrigo Medeiros de Lima inserto à peça 63, propugnou pela realização de diligência ao 

FNDE diante da prestação de contas extemporânea inserida nos autos : 
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“Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Eliomar da 
Costa Dias, ex-Prefeito do Município de Água Doce do Maranhão/MA (gestão 2009/2012), 

e do Sr. Antônio José Silva Rocha, ex-Prefeito sucessor (gestão 2013/2016), em razão da 
omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - 

exercício de 2011 (PDDE/2011), repassados ao Município de Água Doce do Maranhão/MA, 
cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013 (peça 1 e peça 14, p.1). 

2. Em seu Relatório de TCE 241/2018-DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN-FNDE/MEC 

(peça 17), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor total dos 
recursos repassados, imputando a responsabilidade ao Sr. José Eliomar da Costa Dias, ex -

Prefeito (gestão 2009/2012), uma vez que era a pessoa responsável pela gestão e execução 
dos recursos federais recebidos à conta do PDDE/2011. 

3. Após a remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União (TCU) e a promoção 

de diligência ao FNDE (peças 27 e 31-36), a Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (Secex-TCE) entendeu pela realização de citações e audiência aos Srs. José 

Eliomar da Costa Dias e Antônio José Silva Rocha.  

4. Foram promovidas as regulares citações e audiência dos responsáveis (peças 49, 
50, 52, 53, 55 e 56), todavia, eles permaneceram silentes. 

5. Após a análise dos autos, a Secex-TCE propôs, em pareceres uniformes (peças 59-
61), no essencial, considerar revéis os responsáveis, julgar irregulares suas contas, 

condená-los em débito (na forma das tabelas constantes dos itens 44.3 e 44.4 da peça 59) e 
aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92. 

6. Ocorre que, após exarados os pareces da unidade instrutora, a prestação de 

contas referente ao PDDE/2011 repassado ao Município de Água Doce do Maranhão/MA 
foi inserida no sistema SIGPC, conforme consta à peça 62. Desse modo, entendemos pela 
necessidade de promoção de diligência junto ao FNDE, para que essa autarquia federal 

remeta ao Tribunal de Contas da União análise conclusiva sobre a prestação de contas 
inserida intempestivamente.” 

6. Considerando a inserção nos autos da prestação de contas intempestiva (28/9/2020) do 
Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2011 (PDDE/2011), relativo ao Município de Água 
Doce do Maranhão/MA (peça 62), cujo prazo regulamentar para apresentação de contas encerrou-se em 

30/4/2013, a preliminar defendida pelo MP/TCU deve ser acatada. 

7. Ante o exposto, acolho, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, o parecer 

do MP/TCU à peça 63 para determinar a realização de diligência ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE (CNPJ 00.378.257/0001-81) para que encaminhe a este Tribuna l, 
no prazo de 30 dias, os seguintes documentos e informações com vistas ao saneamento e subsídio na análise 

da prestação de contas intempestivamente apresentada referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola - 
exercício de 2011 (PDDE/2011), relativos ao Município de Água Doce do Maranhão/MA: 

7.1.  cópia de nota técnica a ser expedida em face da prestação de contas intempestiva do 
Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2011 (PDDE/2011), Município de Água Doce do 
Maranhão/MA, devendo analisar detalhada e extensivamente toda documentação apresentada a título de 

prestação de contas, tanto no que se refere à análise da execução física, quanto no que tange à análise 
financeira; e 

7.2. informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos relativos à 
prestação de contas servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU. 
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8. Encaminhe-se ao FNDE cópia deste despacho com vistas a subsidiar o cumprimento da 
diligência. 

9. Por fim, alerto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que a falta de 

atendimento à diligência no prazo assinado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa prevista 
no art. 58, inciso IV, da lei 8.443/92, a qual prescinde de prévia audiência.  

10. Recebida a documentação a ser enviada pelo FNDE em cumprimento à diligência, a unidade 
técnica deverá reinstruir a matéria e restituir o processo a meu Gabinete via Ministério Público junto ao 
TCU. 

11. À Seproc para as comunicações processuais. 

Brasília, 14 de junho de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Ministro-Relator 

  

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68258651.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 110 | Quinta-feira, 17/06/2021 38

Processo:  021.163/2019-7 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão: Secretaria Especial da Cultura 

Responsável: Patrício Eventos Ltda. (CNPJ: 78.519.931/0001-98), 
Henrique Manoel Patrício (CPF: 122.498.409-97) e Doroty Janning 

Patrício (CPF: 383.794.229-53) 

DESPACHO 

À SecexTCE para análise à luz de novos elementos constantes da peça 68. 

Brasília, 14 de junho de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  025.608/2020-7 
Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados de Infra-estrutura do Paraná, Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, Ministério da 

Infraestrutura 
Representante: Procuradoria da República no Estado do 
Paraná 

Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Rodovias Integradas do Parana S/A, 

Procuradoria da República/PR - MPF/MPU 

DESPACHO 

Trata-se de representação oferecida pela Procuradoria da República no Estado do Paraná (peça 

32), no termos do art. 237, inciso I do Regimento Interno do TCU, comunicando o compartilhamento 
judicial da íntegra das ações penais 5013339-11.2018.4.04.7000, 5003165- 06.2019.4.04.7000 e 5003155-

59.2019.4.04.7000, em trâmite na Justiça Federal, que apuram irregularidades na execução de contratos de 
concessão de trechos de rodovias federais firmados pelo Governo do Estado do Paraná no âmbito dos 
convênios de delegação. 

2. Em instrução à peça 66, o auditor instrutor da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 
Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) propôs conhecer da representação, considerá - la 

procedente e assinar prazo para o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná -DER/PR e 
para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) adotarem providência com 
vistas a garantir a execução dos investimentos que foram removidos contratualmente (proposta de 

encaminhamento, verbis: 

 “CONCLUSÃO 

65. Do exame técnico realizado, vem a constatação de que nos três contratos de concessão analisados não 

há qualquer justificativa plausível para a supressão dos investimentos em obras de melhoria e ampliação 
de capacidade previstos originalmente. 

66. Nem mesmo a redução unilateral das tarifas de pedágio em 50% durante os 18 meses de 1998 e 1999, 
e o correspondente prejuízo financeiro teria impacto relevante no fluxo de caixa das empresas a ponto de 
inviabilizar qualquer parcela desses investimentos. 

67. Como observado na análise técnica, os custos financeiros e os custos de manutenção associados a 
esses investimentos não realizados permaneceram integrando a base de custos das tarifas de pedágios 

cobradas ao longo desses quase 24 anos de vigência dos contratos. De modo que o prejuízo das empresas 
com a redução unilateral das tarifas deve ser confrontado direta e especificamente ao montante 
arrecadado indevidamente em razão desses custos não incorridos.  

68. Outro aspecto a ser considerado trata da responsabilidade do Estado do Paraná de assegurar que as 
metas definidas nos contratos de concessão apresentados à União sejam atingidas, conforme disposições 

do art. 3º, inciso II da Portaria 137 MT, de 29 de agosto de 2013, que disciplinou os procedimentos 
previstos pela Lei 9.277/1996. 

69. Ora, os contratos de concessão submetidos à apreciação da União foram os contratos originais e as 

alterações posteriores não foram submetidas aos órgãos que representam a União; nem sofreram qualquer 
avaliação formal quanto a eventuais alterações nas metas originalmente contratadas. 

70. Desse modo, resta inafastável a responsabilidade do Estado do Paraná em assegurar que os 
investimentos originalmente previstos nos contratos sejam garantidos, conforme determinado nos termos 
dos convênios de delegação firmados com a União, cláusula quarta, inciso XII, com redação alterada pelo 
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quinto termo aditivo, de 17/10/2014 (peça 34), no propósito de atender, também, ao disposto em seu inciso 
XI, que trata da reversão à União, ao final das concessões, de todos os bens vinculados aos convênios.  

71. Em particular, quanto aos possíveis efeitos negativos para a sociedade paranaense dos riscos de 

inexecução das obras, já devidamente remuneradas pelo pagamento das tarifas de pedágios ao longo de 
todo o período das concessões, que terão impacto relevante nos custos a serem apropriados nos novos 

contratos de concessão a serem licitados, em breve, pela União. 

72. Tal conclusão, para além de todas as evidências carreadas aos processos apreciados por este Tribunal, 
ou em andamento na Justiça Federal, relacionados aos contratos de concessões rodoviárias no Estado do 

Paraná, se revela inabalável em face da condenação, na data de 3/12/2020, na ação penal 5013339-
11.2018.4.04.7000/PR, em tramitação na 23ª Vara Federal do Paraná, do ex-diretor do DER/PR, principal 

operador do sistema fraudulento que suprimiu ilegalmente boa parte dos investimentos previstos 
originalmente nos contratos, o réu colaborador Nelson Leal Júnior pela prática dos delitos de estelionato, 
de lavagem de dinheiro e pertencimento à organização criminosa, em concurso material, à pena privativa 

de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 
além do pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor 

de 1 (um) salário mínimo (peça 45, p. 120).  

73. O reconhecimento das fraudes perpetradas pelo ex-diretor do DER/PR e as demais concessionárias, 
em particular, quanto à supressão ilegal dos investimentos previstos originalmente nos contratos de 

concessão firmados com o Estado do Paraná, é comprovada mediante a análise do teor dos acordos de 
leniência homologados pela Justiça Federal, nos quais se comprometem a executar as obras previstas nos 

planos de operação originais: 

 Acordo de Leniência - Rodovia das Cataratas S.A. - Ecocataratas - Lote 3 (peça 46, p. 9) 

 q) ... a pagarem, nos termos deste Acordo e em nome do grupo econômico das colaboradoras e dos 
Prepostos Aderentes, em decorrência das infrações enarrados nos anexos a este Acordo, o valor de R$ 
370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais), arbitrados a título de reparação de danos;  

... 

Parágrafo 3º. Do valor previsto na alínea "o", R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) serão 
destinados ao trecho administrado pela Ecocataratas ... tendo em conta a extensão das obras 
suprimidas ... 

Acordo de Leniência - Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integrada S.A. - Lote 5 (peça 47, p. 8-
9) 

o) pagar em seu nome, e de todos os seus prepostos beneficiados por este acordo, em decorrência das 
infrações e ilícitos narrados nos anexos a este Acordo, o valor de R$ 715.000.000,00 (setecentos e 
quinze milhões de reais), arbitrados a título de reparação de danos;  

... 

Parágrafo 7º. Do valor previsto na alínea "o", R$ 365.000.000,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões 
de reais) serão utilizados pela COLABORADORA para a execução de parte das obras nas rodovias a 
ela concedidas, conforme o plano de exploração original da rodovia, ressalvado o disposto no 
parágrafo14. 

Acordo de Leniência - Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. - Ecovia - Lote 6 (peça 46, p. 9) 

q) ... a pagarem, nos termos deste Acordo e em nome do grupo econômico das colaboradoras e dos 
Prepostos Aderentes, em decorrência das infrações enarrados nos anexos a este Acordo, o valor de R$ 
370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais), arbitrados a título de reparação de danos;  

... 

Parágrafo 3º. Do valor previsto na alínea "o", ... e R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) serão 
destinados ao trecho administrado pela Ecovias, tendo em conta a extensão das obras suprimidas ...  
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74. Portanto, diante de todo o exposto, propõe-se conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de 
admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1º, 
da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente. 

75. Das análises empreendidas nestes autos, de forma conservadora, concluiu-se que: 

75.1  Em relação à concessão administrada pela Econorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A, 

há indícios de dano ao erário, no valor original de R$ 108.152.350,00 (janeiro de 1997), decorrente da 
não execução de obras previstas no contrato de concessão, a ser compensado com a diminuição na 
arrecadação no período de 1998 e 1999, de R$ 9.312.558,61 e R$ 14.579.848,00, respectivamente, devido 

à redução de 50% nas tarifas de pedágio definida unilateralmente pelo Governo do Estado do Paraná. Os 
valores atualizados do débito apurado em 23/3/2021 são R$ 458.807.890,50 (principal) e R$ 

651.823.348,61 (juros), totalizando R$ 1.110.631.239,11 (peça 63). 

75.2 Em relação à concessão administrada pela Rodovias Integradas do Paraná S.A. - Viapar, há indícios 
de dano ao erário, no valor original de R$ 247.773.720,00 (janeiro de 1997), decorrente da não execução 

de obras previstas no contrato de concessão, a ser compensado com a diminuição na arrecadação no 
período de 1998 e 1999, de R$ 16.360.167,16 e R$ 31.738.029,93, respectivamente, devido à redução de 

50% nas tarifas de pedágio definida unilateralmente pelo Governo do Estado do Paraná. Os valores 
atualizados do débito apurado em 23/3/2021 são R$ 1.051.114.819,00 (principal) e R$ 1.517.944.067,7 
(juros), totalizando R$ 2.569.058.886,76 (peça 64). 

75.3 Em relação à concessão administrada pela Caminhos do Paraná S.A., há indícios de dano ao erário, 
no valor original de R$ 59.386.240,00 (janeiro de 1997), decorrente da não execução de obras previstas 

no contrato de concessão, a ser compensado com a diminuição na arrecadação no período de 1998 e 1999, 
de R$ 9.182.876,76 e R$ 15.566.985,16, respectivamente, devido à redução de 50% nas tarifas de pedágio 
definida unilateralmente pelo Governo do Estado do Paraná. Os valores atualizados do débito apurado 

em 23/3/2021 são R$ 241.624.877,74 (principal) e R$ 311.308.386,87 (juros), totalizando R$ 
552.933.264,61 (peça 65). 

76. Todavia, diante do fato de que os contratos de concessão ainda continuam em curso, podendo tais 

prejuízos serem revertidos, seja pela via administrativa, ou seja pela via judicial (por exemplo, com a 
assinatura de acordos de leniência, nos termos da Lei 12.846/2013), por ora, deixa-se de propor a 

autuação de Tomada de Contas Especial. 

77. Entretanto, a constatação de que o descumprimento da determinação exarada por este Tribunal, 
relativa aos Acórdãos 346/2012 e 2983/2016 - TCU - Plenário, teve como consequência objetiva a não 

realização de parte considerável das obras previstas nos respectivos contratos de concessão, conforme 
informação do próprio DER-PR (peça 48), apesar de os recursos financeiros oriundos dos custos desses 

investimentos que compõem as tarifas de pedágios dos trechos das rodovias concedidas terem sido 
arrecadados pelas empresas concessionárias, afasta a necessidade de oitiva prévia dos responsáveis e 
exige a adoção com urgência de providências pelos órgãos do Governo do Estado do Paraná que 

assegurem a execução das obras previstas e minimizem o risco de ocorrência de dano ao Erário, 
caracterizado pela não aplicação dos recursos financeiros arrecadados. 

78. Diante do exposto, propõe-se: 

a)  com fulcro no art. 71, inciso IX, da CF/1988, c/c art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do 
Regimento Interno do TCU, assinar prazo de 90 (noventa) dias para que o Departamento de 

Estradas e Rodagem do Estado do Paraná -DER/PR e a Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Paraná (Agepar) adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento do §2º do art. 3º da Lei 9.277/1996, no sentido de garantir a execução dos 
investimentos em obras de melhoria e ampliação de capacidade previstos originalmente nos 
Contratos de Concessão Rodoviária 71/97, 72/97 e 74/97, conforme detalhado na Informação 

DER 117/2020, de 17/1/2020, de maneira a cumprir rigorosamente o estabelecido nos 
convênios de delegação firmados com a União, cláusula quarta, inciso XII, com redação 

alterada pelo quinto termo aditivo, de 17/10/2014, no propósito de atender, também, ao 
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disposto em seu inciso XI, que trata da reversão à União, ao final das concessões, de todos os 
bens vinculados aos convênios; 

b)  determinar o apensamento definitivo dos autos ao TC  021.037/2013-26 que trata do 

monitoramento das determinações contidas nos Acórdãos 346/2012 e 2983/2016 - TCU - 
Plenário, para monitoramento da nova determinação a ser expedida, nos termos do art. 35, 36 

e 37 da Resolução TCU 259/2014; 

c)  dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Procuradoria da República no Estado do 
Paraná, responsáveis e interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a 

deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e 
que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos; e 

arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

79. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 
235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 

259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 

b) com fulcro no art. 71, inciso IX, da CF/1988, c/c art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do 
Regimento Interno do TCU, assinar prazo de 90 (noventa) dias para que o Departamento 

de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná -DER/PR e a Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Paraná (Agepar) adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento do §2º do art. 3º da Lei 9.277/1996, no sentido de garantir a execução dos 
investimentos em obras de melhoria e ampliação de capacidade previstos originalmente 
nos Contratos de Concessão Rodoviária 71/97, 72/97 e 74/97, conforme detalhado na 

Informação DER 117/2020, de 17/1/2020, de maneira a cumprir rigorosamente o 
estabelecido nos convênios de delegação firmados com a União, cláusula quarta, inciso 
XII, com redação alterada pelo quinto termo aditivo, de 17/10/2014, no propósito de 

atender, também, ao disposto em seu inciso XI, que trata da reversão à União, ao final das 
concessões, de todos os bens vinculados aos convênios; 

c)  determinar o apensamento dos autos ao TC 021.037/2013-26 que trata do monitoramento 
das determinações contidas nos Acórdãos 346/2012 e 2983/2016 - TCU - Plenário, para 
monitoramento da nova determinação a ser expedida, nos termos dos arts. 35, 36 e 37 da 

Resolução TCU 259/2014; 

d) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Procuradoria da República no Estado do 

Paraná, responsáveis e interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam 
a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes 

cópia desses documentos.” 

3. O corpo diretivo da unidade técnica, contudo, divergiu parcialmente das propostas do auditor, 

de modo a suprimir o encaminhamento referente ao estabelecimento de prazo ao DER/PR e à Agepar, verbis 
(peças 69 e 70): 

  

“1. Tratam os autos de representação oferecida pela Procuradoria da República no 
Estado do Paraná (peça 32), no termos do art. 237, inciso I do Regimento Interno do 

TCU, comunicando o compartilhamento judicial da íntegra das ações penais 5013339-
11.2018.4.04.7000, 5003165- 06.2019.4.04.7000 e 5003155-59.2019.4.04.7000, em 
trâmite na Justiça Federal, que apuram irregularidades na execução de contratos de 

concessão de trechos de rodovias federais firmados pelo Governo do Estado do Paraná 
no âmbito dos convênios de delegação. 
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2. Em detalhada análise o auditor concluiu haver indícios de dano ao erário, nos 
seguintes termos (peça 66): 

75.1 Em relação à concessão administrada pela Econorte - Concessionária de 

Rodovias Integradas S.A, há indícios de dano ao erário, no valor original de R$ 

108.152.350,00 (janeiro de 1997), decorrente da não execução de obras previstas no 
contrato de concessão, a ser compensado com a diminuição na arrecadação no período 
de 1998 e 1999, de R$ 9.312.558,61 e R$ 14.579.848,00, respectivamente, devido à 
redução de 50% nas tarifas de pedágio definida unilateralmente pelo Governo do 
Estado do Paraná. Os valores atualizados do débito apurado em 23/3/2021 são R$ 
458.807.890,50 (principal) e R$ 651.823.348,61 (juros), totalizando R$ 
1.110.631.239,11 (peça 63).  

75.2 Em relação à concessão administrada pela Rodovias Integradas do Paraná S.A. 

- Viapar, há indícios de dano ao erário, no valor original de R$ 247.773.720,00 

(janeiro de 1997), decorrente da não execução de obras previstas no contrato de 
concessão, a ser compensado com a diminuição na arrecadação no período de 1998 e 
1999, de R$ 16.360.167,16 e R$ 31.738.029,93, respectivamente, devido à redução de 
50% nas tarifas de pedágio definida unilateralmente pelo Governo do Estado do 
Paraná. Os valores atualizados do débito apurado em 23/3/2021 são R$ 
1.051.114.819,00 (principal) e R$ 1.517.944.067,7 (juros), totalizando R$ 
2.569.058.886,76 (peça 64).  

75.3 Em relação à concessão administrada pela Caminhos do Paraná S.A., há indícios 
de dano ao erário, no valor original de R$ 59.386.240,00 (janeiro de 1997), decorrente 
da não execução de obras previstas no contrato de concessão, a ser compensado com 
a diminuição na arrecadação no período de 1998 e 1999, de R$ 9.182.876,76 e R$ 
15.566.985,16, respectivamente, devido à redução de 50% nas tarifas de pedágio 
definida unilateralmente pelo Governo do Estado do Paraná. Os valores atualizados 
do débito apurado em 23/3/2021 são R$ 241.624.877,74 (principal) e R$ 
311.308.386,87 (juros), totalizando R$ 552.933.264,61 (peça 65).  

3. Em que pese concordar com as conclusões expostas na instrução, divirjo em parte 
dos encaminhamentos propostos.  

4. É realmente fato que os prejuízos ora calculados podem ser revertidos seja por via 
administrativa, ou pela via judicial.  

5. Entretanto, não cabe assinar prazo para o DER/PR e Agepar adotarem providência 

para garantir a execução dos investimentos que foram removidos contratualmente 
(proposta de encaminhamento b). 

6.  Isso, porque, a maioria dos investimentos não realizados foram retirados 
contratualmente e, como resta pouco tempo para o término do contrato (novembro 
/2021), a solução pensada não seria possível de ser executada, já que envolveria 

diversas etapas que extrapolariam a vigência contratual (pactuação de novo aditivo 
contratual para a inclusão das obras, elaboração de projetos, análise dos projetos e a 

própria execução das obras). 

7. Destaque-se, também, que as determinações expostas no Acórdão 346/2012-TCU-
Plenário (Relator: Ministro José Mucio Monteiro) e no Acórdão 2.983/2016-TCU-

Plenário (Relator: Ministro Augusto Nardes) eram no sentido de reestabelecer o 
equilíbrio econômico financeiro do contrato (sem entrar no mérito de qual solução 

seria adotada: inclusão do investimento ou redução da tarifa). 

8. Nesse sentido, o dano ao erário apurado neste processo subsidiará a análise do 
TC 021.037/2013-2, que verificará as medidas tomadas pelos envolvidos, e se for o 

caso, proporá a autuação de Tomadas de Contas Especial. 

9. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
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a)  conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes 
nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1º, da 
Resolução do TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 

b)  determinar o apensamento dos autos ao TC 021.037/2013-2 que trata do 
monitoramento das determinações contidas nos Acórdãos 346/2012 e 2983/2016 - TCU 

- Plenário, para que as conclusões aqui expostas subsidiem a análise do referido 
monitoramento; 

c)  dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Procuradoria da República no 

Estado do Paraná, responsáveis e interessados, destacando que o relatório e o voto que 
fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-
lhes cópia desses documentos.” 

4. Considerando a natureza da matéria bem assim a parcial divergência instaurada no âmbito 

da unidade técnica, colho a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União com 
fulcro no inciso III do art. 62 do Regimento Interno do TCU. 

Brasília, 14 de junho de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  030.318/2017-3 
Natureza: Pedido de Reexame (Representação)  
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde.  

Recorrentes: Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. e 
Gilead Sciences Ireland UC 

DESPACHO 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. e 
Gilead Sciences Ireland UC contra o Acórdão 1.171/2020-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin 

Zymler, por meio do qual este Tribunal considerou improcedente a representação formulada pelas ora 
recorrentes, embora tenha determinado à Segecex que avaliasse a inclusão, no plano de auditoria do TCU, 

de fiscalização a respeito do tema discutido neste processo. 

2. Ressalto que, na referida representação, foram apontadas supostas irregularidades nas 
propostas de projeto de parceria de desenvolvimento produtivo (PDP) apresentadas ao Ministério da Saúde, 

objetivando o desenvolvimento, a transferência e a absorção de tecnologia para fabricação do medicamento 
à base do Sofosbuvir, utilizado no tratamento de hepatite C. 

3. A proposta inicial da Serur foi de negar provimento ao recurso (peças 137-138). 

4. Instado por mim (peça 141) a se manifestar, o Ministério Público (peça 142) concordou com 
a unidade técnica. 

5. Em virtude de novos elementos aduzidos pelas recorrentes (peças 143-147), restituí os autos 
à Serur, que manteve sua posição de propor a negativa de provimento (peças 151-152). 

Enfim, tendo em vista que, em razão de minha solicitação, o Ministério Público já se manifestou 
anteriormente a respeito do recurso, e considerando também que pode contribuir de forma relevante para a 
análise dos novos elementos apresentados, determino o envio dos autos ao pronunciamento do Parquet. 

Brasília, 14 de junho de 2021.  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  032.178/2017-4 
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 
Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados 

Interessado(os): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 
Dpvat Sa 

Assunto: Agravo contra despacho que indeferiu o ingresso da 
Seguradora Líder como parte interessada no processo. 
Provimento parcial. Deferimento parcial do pleito. 

Requerimento do MPTCU para oficiar nos autos após 
instrução da unidade técnica. Deferimento. 

DESPACHO 

 Cuidam os autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara dos Deputados, para que este Tribunal promova fiscalização na 

“Superintendência de Seguros Privados (Susep), em sua função reguladora e fiscalizadora do Seguro de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo em vista a 

existência de supostas fraudes identificadas pela Polícia Federal, por meio da ‘Operação Tempo de 
Despertar’”. 

2. Nesta oportunidade, aprecia-se agravo (peças 345-346) interposto pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (Seguradora Líder) contra o Despacho de 7/4/2021 (peça 337), por meio 
do qual, acolhendo encaminhamento proposto pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro 

Nacional - SecexFinanças (peça 328, reiterado pela peça 334), decidi indeferir o pleito de ingresso da 
sociedade empresária ora agravante como parte interessada neste processo. 

3. Em exame das razões trazidas pela Seguradora Líder no agravo, a SecexFinanças manifestou-

se, no essencial, nos seguintes termos (peça 352): 

8. Na realidade, os pressupostos fáticos que levaram à sugestão do indeferimento do pedido de ingresso 
como parte interessada não mudaram, em uma análise sinóptica, não existe nenhum comando para a 
Susep desconstituir algum ato considerado ilegal, ilegítimo ou antieconômico, aqui há tão somente a 
determinação para a Susep “apurar, verificar, padronizar, criar e estabelecer mecanismos” (peça 328, 8-
21). 

9. No entanto, deve-se reconhecer que os Acórdãos colacionado pela empresa, mais precisamente os de 
número 834/2015 e 1893/2017, ambos do Plenário/TCU e de relatoria do Exmo. Min. Bruno Dantas, 
permitem interpretar o pedido de forma mais abrangente, uma vez que presente os pressupostos 
elencados no precedente, conforme abaixo: 

O terceiro instado pelo TCU a se manifestar sobre fatos que possam resultar em decisão do 
Tribunal no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em 

seu desfavor (art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU) automaticamente adquire a 
condição de parte interessada no processo. 

Acórdão 1893/2017-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS 

O terceiro instado pelo TCU a se manifestar sobre fatos que possam resultar em decisão do 
Tribunal no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em 

seu desfavor (art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU) automaticamente adquire a 
condição de parte interessada no processo. Nesse caso, o reconhecimento da razão legít ima 
para intervir no processo decorre não da formulação de um pedido de ingresso nos autos, 

mas sim da possibilidade de a decisão do TCU afetar sua situação jurídica. 

Acórdão 834/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS 

10. Nesse sentido, sugere-se acatar, parcialmente, a solicitação de ingresso da requerente como parte 
nos presentes autos, com a consequente revisão da decisão denegatória, restringindo-se o acesso às 
cópias das peças dos autos à documentação que respaldou as proposições à Susep que possam vir a 
afetar a situação jurídica do Consórcio Líder. 
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11. Por oportuno, cabe ainda dar ciência ao Consorcio Líder que: (i) o interesse tutelado pelo TCU é o 
interesse público; (ii) as intervenções dos interessados devem ser comprovadamente legítimas (iii); a 
intervenção não pode ter o condão de usar o TCU como instância revisora de decisões desfavoráveis na 
Susep, ou outro órgão ou ente da administração pública; e, (iv) a atuação do TCU, em processos de 
regulação, é de segunda ordem. 

Os processos de controle externo, em especial as representações, são direcionados à 
preservação do interesse público, e não à tutela de direitos subjetivos de terceiros ou do 

representante. 

Acórdão 8203/2011-Segunda Câmara | Relator: RAIMUNDO CARREIRO 

O deferimento de pedido de ingresso nos autos, na qualidade de interessado, pelo 

representante somente deve ocorrer quando comprovado, nos termos do art. 146 do 
Regimento Interno do TCU, razão legítima para intervir nos autos, bem como quando 

evidenciada, de acordo com o art. 2º, § 2º, da Resolução-TCU 36/1995, a possibilidade de 
lesão a direito subjetivo próprio com a decisão do Tribunal. 

Acórdão 1343/2015-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER 

Não compete ao TCU atuar como instância revisora de pena administrativa aplicada a 
particulares por órgão ou entidade da Administração Pública, que poderão, caso queiram, 

recorrer ao Poder Judiciário para defesa de seus interesses subjetivos. 

Acórdão 577/2019-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES 

A fiscalização do TCU, em processo de regulação, deve ser sempre de segunda ordem, sendo 

seu objeto a atuação das agências reguladoras como agentes estabilizadores e mediadores do 
jogo regulatório, não devendo versar sobre esse jogo regulatório em si mesmo considerado. 

Acórdão 1703/2004-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 

Compete às agências criadas para o acompanhamento das atividades sujeitas a regulação 
pública resolverem autonomamente os problemas detectados em suas respectivas áreas de 

atuação. Cabe ao TCU o controle indireto do setor, voltado exclusivamente para a atuação 
do órgão regulador, sem prejuízo da responsabilização direta dos administradores do órgão 

ou entidade regulada que, exorbitando do controle e supervisão da agência competente, ou à 
sua revelia, tenham praticado irregularidade afeta a matéria de competência do Tribunal. 

Acórdão 632/2007-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES 

12. Diante do exposto, com base na subdelegação de competência contida no art. 2º, V da Portaria-
SecexFinanças 1/2021, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

(...) 

b) conhecer do pedido de agravo, nos termos do art. 278, §1º do RITCU, com a consequente 
revisão da decisão denegatória, acatando-se, parcialmente, o ingresso da requerente como parte 
interessada nos presentes autos, restringindo-se o acesso às cópias das peças à documentação que 
respaldou as proposições à Susep que possam vir a afetar a situação jurídica da empresa Seguradora 
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.; 

c) dar ciência à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. que: (i) a 
análise  técnica levará em conta que o interesse tutelado pelo TCU é o interesse público; (ii) as 
intervenções dos interessados devem ser comprovadamente legítimas; (iii) a intervenção não pode ter o 
condão de usar o TCU como instância revisora de decisões desfavoráveis na Susep, ou outro órgão ou 
ente da administração pública; e, (iv)  a atuação do TCU, em processos de regulação, é de segunda 
ordem. 

4. Na mesma instrução, a SecexFinanças destacou a juntada aos autos de expediente do 
Ministério Público junto ao TCU, da lavra do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 351), requerendo, 

com fundamento no art. 6º, XV, da Lei Complementar 75/1993, nos artigos 81, II, e 84 da Lei 8.443/1992, 
e na Portaria MP/TCU 2/2020, a oportunidade de oficiar no processo após a instrução da unidade técnica. 

Sobre o requerimento a unidade sugeriu o deferimento da solicitação (peça 352). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68258651.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 110 | Quinta-feira, 17/06/2021 48

5. Manifesto minha concordância com o encaminhamento proposto pela unidade técnica (peça 
352), pelo provimento parcial do agravo e pelo deferimento do pleito do MPTCU, nos termos sugeridos. 

6. Preliminarmente, destaco que o presente processo trata de Solicitação do Congresso Nacional 

(peça 1), decorrente da aprovação de Proposta de Fiscalização e Controle pela Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados, em que se requereu, no essencial, que este Tribunal: 

(...) realize fiscalização e auditoria na Susep em sua função reguladora e fiscalizadora do DPVAT, 
a fim de apurar eventuais falhas que possam ter concorrido para a ocorrência das fraudes detectadas pela 
“Operação Tempo de Despertar” e indicação de prática que levem à maior transparência da gestão dos 
recursos recolhidos dos cidadãos. 

7. Em consonância com a redação do requerimento, o objeto da fiscalização tratada nestes autos 
sempre focou a atuação da Susep, em sua função reguladora e fiscalizadora, e não diretamente a operação 

do Seguro DPVAT, propriamente dita, por parte da Seguradora Líder. Desse modo, reitero que a atuação 
do Tribunal neste processo, desde sua instauração, nunca visou a substituir o papel legal da 

Superintendência de Seguros Privados, a quem cabe regular e fiscalizar o setor regulado, estando o TCU a 
exercer típico controle de segunda ordem. 

8. À Seguradora Líder foi facultada a oportunidade de se manifestar nestes autos por ocasião 

da medida cautelar adotada nos autos em 29/12/2020, referendada pelo Plenário desta Corte mediante o 
Acórdão 70/2021-Plenário.  

9. Esclareço que a decisão cautelar em questão foi proferida no contexto da então recém 
divulgada notícia da dissolução do Consórcio do Seguro DPVAT em 24/11/2020, restando caracterizado, 
naquela ocasião, risco iminente de que, caso não adotada nenhuma medida eficaz, a partir de 1º de janeiro, 

toda a frota de veículos automotores em circulação no país passaria a estar irregular em face da 
obrigatoriedade do pagamento do Seguro DPVAT prevista em Lei, bem como que toda a população viria a 

ficar, imediata e inesperadamente, desprotegida da cobertura do seguro. Foi, então, determinado 
cautelarmente  à Susep e ao CNSP que adotassem as providências necessárias para assegurar a continuidade 
da operacionalização do Seguro DPVAT, sem qualquer interrupção, com a manutenção, se fosse o caso, da 

Seguradora Líder na gestão da operação, em caráter excepcional de transição, sob supervisão da Susep, até 
a conclusão da transferência da gestão do Seguro DPVAT para outro ente público ou privado, com o repasse 

dos recursos das provisões técnicas do balanço do Consórcio.  

10. Cumpre esclarecer que, conforme ulterior análise da SecexFinanças (peça 328), foi 
concluída a transferência da gestão do Seguro DPVAT para a Caixa Econômica Federal, em especial com 

o repasse dos recursos das provisões técnicas do balanço do Consórcio do Seguro DPVAT, de modo que a 
Susep e o CNSP adotaram todas as providências determinadas em caráter cautelar, estando, a rigor, 

superado o aspecto específico tratado no âmbito da decisão cautelar. Para a solução da situação, não se fez 
necessário qualquer ato que impactasse a situação da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.   

11. Observo, pois, breve diferença em relação aos precedentes citados pela SecexFinanças 

(Acórdãos 834/2015 e 1893/2017, ambos do Plenário e de relatoria do Ministro Bruno Dantas), proferidos 
em apreciação de representações cujos respectivos objetos processuais estavam limitados a aspectos 

pontuais de contratos ou licitações específicas.  

12. Considerando a amplitude da matéria tratada nestes autos, voltada ao exame  a atuação da 
Susep, em sua função reguladora e fiscalizadora, acolho o posicionamento da SecexFinanças no sentido do 

deferimento parcial do pleito de ingresso da Seguradora Líder como interessada no processo, nos termos 
propostos.  

13. Ante o exposto, anuindo ao encaminhamento proposto pela SecexFinanças (peça 352), 
decido: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68258651.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 110 | Quinta-feira, 17/06/2021 49

13.1. conhecer do pedido de agravo, nos termos do art. 278, §1º do RITCU, com a consequente 
revisão da decisão denegatória, acatando-se, parcialmente, o ingresso da requerente como parte interessada 
no presente processo, no estado em que se encontra, restringindo-se o acesso às peças e documentações que 

respaldaram as proposições à Susep que possam vir a afetar a situação jurídica da empresa Seguradora 
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.; 

13.2. dar ciência à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. da presente decisão, 
encaminhando- lhe cópia do presente Despacho, bem como do pronunciamento da SecexFinanças, para que 
tome conhecimento das consignações registradas, em especial, no item 11 da referida instrução; 

13.3. deferir a solicitação do MPTCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, 
com fundamento nas normas internas do Parquet (Portaria MP/TCU 2/2020), para oficiar nos autos, nos 

termos requeridos; 

Brasília, 14 de junho de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  038.327/2019-8 
Natureza: Prestação de Contas (2018) 
Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 

Responsável(eis): Marcos Fernando e outros 
Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

 Trata-se de prestação de contas da Caixa Econômica Federal relativas ao exercício de 2018. 

2.  Em instrução preliminar do feito (peças 18 a 20), a Secretaria de Controle Externo do 
Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) concluiu que foi irregular a 

contratação, no final de 2018, sem disponibilidade orçamentária, do total de 17.404 unidades habitaciona is,  
que representam R$ 1,43 bilhão, no âmbito do PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), modalidade 

FAR (Fundo de Arrendamento Residencial). 

3. Após exame das respostas apresentadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) em 
atendimento às diligências realizadas, a unidade técnica definiu a responsabilidade dos Srs. Arno Meyer 
(Presidente da Caixa no período de 29 a 31/12/2018) e Roberto Barros Barreto (Vice-Presidente de Fundo 

de Governo e Loterias (VIFUG) no período de 13/11 a 31/12/2018) pelo ato de gestão inquinado e realizou 
audiência de ambos os responsáveis, fixando- lhes 15 dias para apresentação de razões de justificat iva 

(instrução às peças 62 a 64). 

4. O Ofício 25613/2021-TCU/Seproc foi entregue ao responsável Arno Meyer em 24/5/2021 
(peça 68). Nesta mesma data, o Ofício 25614/2021-TCU/Seproc foi entregue ao responsável Roberto 

Barros Barreto. 

5. Em requerimento à peça 70, de 1º/6/2021, o Sr. Arno Meyer solicitou prazo adicional de 30 
dias para apresentação de razões de justificativa e acesso às peças dos autos. 

6. Semelhantemente, o Sr. Roberto Barros Barreto, em requerimento à peça 75, de 7/6/2021, 
pediu prazo adicional de 60 dias para apresentação de razões de justificativa e acesso às peças sigilosas dos 

autos.  

7. Aprecio neste despacho, portanto, ambos os requerimentos (peças 70 e 75). 

8. Com base em delegação de competência, a própria Seproc, à peça 71, deferiu, corretamente 
o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Sr. Arno Meyer (30 dias). 

9. Quanto ao pedido de acesso aos autos feito por este mesmo responsável, a SecexFinanças, 

em pronunciamento à peça 77, manifestou-se pelo deferimento do pleito, inclusive no que toca às peças 
sigilosas, verbis: 

  

“Trata-se de solicitação de vista e cópia cumulado com o pedido de prorrogação do prazo 

de defesa empreendidos pelo Senhor Arno Meyer (peça 70 e 73), via procurador 

lidimamente constituído nos autos. 

2. Em análise do pedido, verifica-se que o solicitante é parte do processo, bem como foi 

notificado por meio do Ofício 25613/2021-TCU-Seproc, de 16/5/2021 (peça 67) para 

apresentar as razões de justificativa sobre irregularidades a ele imputadas. Sendo assim, 

em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, faz-se necessária a 

concessão do acesso à integralidade do processo, inclusive das peças sigilosas. 

3. Sobre o pedido de prorrogação do prazo de defesa, sua análise foi realizada à peça 71, 

com a concordância e autorização pela Seproc. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68258651.
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4. Em vista disso e considerando a delegação de competência conferida pelo eminente 

Relator (art. 1º, inciso IV, da Portaria-MIN-RC n° 1, de 2 de abril de 2007) ao Secretário 

da SecexFinanças e a subdelegação contida no inciso VI do art. 2º da Portaria-

SECEXFINANÇAS nº 1, de 05 de janeiro de 2021, decido: 

a) conceder acesso ao requerente, para vistas/cópia, do inteiro teor do TC 038.327/2019-8, 

inclusive das peças tarjadas como sigilosas, na forma solicitada às peças 70 e 73. 

b) alertar para a necessidade de preservar o sigilo, sendo esse descumprimento passível de 

penalização, nos temos da lei.” 

10. Considerando que o Sr. Arno Meyer é parte processual e foi chamado em audiência, defiro 

o pedido de acesso eletrônico aos autos, inclusive das peças sigilosas até então produzidas. 

11. Quanto ao pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Sr. Roberto Barros Barreto, 
defiro o pleito assinando-lhe o prazo adicional requerido de 60 dias para apresentação de razões de 

justificativa. 

12. Por fim, no tocante ao pedido deduzido pelo Sr. Roberto Barros Barreto para ter acesso às 
peças dos autos, o pleito pende de exame por parte da unidade técnica, pelo que lhe encaminho o processo 
para instrução. 

13. Ante o exposto: 

13.1. Concedo ao Sr. Arno Meyer, com fulcro no art. 144 e art. 163 do Regimento Interno do 
TCU, c/c art. 93 da Resolução TCU 259/2014, acesso ao inteiro teor do            TC 038.327/2019-8, 
inclusive das peças sigilosas até então produzidas, alertando o requerente sobre o dever de se preservar o 

sigilo; e 

13.2. Defiro o pedido formulado pelo Sr. Roberto Barros Barreto para conceder-lhe prazo 
adicional de 60 dias para apresentação de razões de justificativa em atenção ao Ofício 25614/2021-

TCU/Seproc, contados do término do prazo anteriormente assinado, conforme parágrafo único do art. 183 
do Regimento Interno do TCU. 

14. À Seproc para operacionalização da cópia deferida ao Sr. Arno Meyer e, subsequentemente, 

à SecexFinanças para exame do pedido de cópia contido no requerimento à peça 75 (item 3). 

Brasília, 14 de junho de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=80075 

EDITAL 0549/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE MAIO DE 2021 

TC 034.866/2016-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Remo Renê Pimentel, CPF: 039.039.764-40 do Acórdão 12546/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 17/11/2020, proferido no processo TC 034.866/2016-7, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro 

Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as 
respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 17/5/2021: R$ 212.224,53, em solidariedade com a 
responsável Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar para Promoção de Desenvolvimento Sustentável - 

UNIEDUC - CNPJ: 04.598.653/0001-75. 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$ 10.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 12546/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

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

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

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 112 de 17/06/2021, Seção 3, p. 124) 
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CODMATERI A=80118 
EDITAL 0552/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE MAIO DE 2021 

TC 018.386/2015-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Caroline da Rosa Quevedo, CPF: 021.098.961-08 do Acórdão 1636/2021-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 2/2/2021, proferido no processo TC 018.386/2015-6, por 

meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento de multa (art. 58, , 
incisos I e II, da Lei 8.443/1992), no valor de R$ 10.000,00, fixando o prazo de quinze dias, a contar da 
data desta publicação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa aos cofres do 

Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, a qual será atualizada desde a data do 1636/2021-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz até a data do efetivo recolhimento, se paga após o 

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

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

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

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

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

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

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 112 de 17/06/2021, Seção 3, p. 125) 
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CODMATERI A=80117 
EDITAL 0562/2021-TCU/SEPROC, DE 20 DE MAIO DE 2021 

TC 003.480/2015-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda, CNPJ: 08.810.182/0001-78, 
na pessoa de sua representante legal, Ingrid Haricy Lopes Rodrigues, CPF: 012.681.304-35 do Acórdão 

1446/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 10/3/2020, retificado, por 
inexatidão material, pelo Acórdão 2953/2020- TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão 
de 2/4/2020, proferido no processo TC 003.480/2015-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 

contas, a condenou a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores 
históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de 

mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da 
legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 20/5/2021: 
R$ 256.556,34, em solidariedade com o responsável José Costa Aragão Júnior - CPF: 770.514.164-72. O 

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

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 18.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1446/2020 - TCU - 2ª Câmara, 

Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 10/3/2020 até a data do efetivo recolhimento, se paga após o 
vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 112 de 17/06/2021, Seção 3, p. 125) 
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CODMATERI A=80074 
EDITAL 0568/2021-TCU/SEPROC, DE 21 DE MAIO DE 2021 

TC 031.326/2015-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA a empresa GLOBO EDIFICACOES PREDIAIS LTDA, CNPJ: 06.878.512/0001-31, na 
pessoa de sua representante legal, Josefa Gomes do Nascimento, CPF 020.917.764-08, do Acórdão 

1188/2020-TCU-Plenário, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 13/5/2020, proferido no processo TC 
031.326/2015-3, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto contra o 
Acórdão 212/2018-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, sessão de 7/2/2018 e, no mérito, 

negou-lhe provimento. 

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

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

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 112 de 17/06/2021, Seção 3, p. 125) 
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CODMATERI A=80073 
EDITAL 0594/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2021 

TC 026.177/2020-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Sidinei Damasceno, CPF-091.622.947-50, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, 
apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do 

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

27/5/2021: R$ 3.155,81; em solidariedade com a responsável Drogaria N. Sra. Auxiliadora Ltda., CNPJ 
14.631.447/0001-73. 

O débito decorre de irregularidade nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de 
dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil, caracterizada por registro de 
dispensação de medicamentos sem notas fiscais que comprovem a aquisição e não apresentação de cópia 

do cupom fiscal, vinculado e/ou receitas médicas solicitados, o que caracteriza infração aos arts. 21, 22, 23, 
39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016; e arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da 

Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente a partir de 28/1/2016. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 27/5/2021: R$ 
3.427,15; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

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

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

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

do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68258651.
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 112 de 17/06/2021, Seção 3, p. 124) 
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CODMATERI A=80072 
EDITAL 0666/2021-TCU/SEPROC, DE 15 DE JUNHO DE 2021 

TC 008.807/2020-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Maristela Marques de Sousa, CPF: 271.052.611-53 do Acórdão 5060/2021-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 30/3/2021, proferido no processo 

TC 008.807/2020-5. 

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

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

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

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

MARYZELY MARIANO 
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(Publicado no DOU Edição nº 112 de 17/06/2021, Seção 3, p. 124) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68258651.


