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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

Processo:  012.131/2016-4 

Natureza:  Representação  

Unidade Jurisdicionada: Companhia das Docas do Estado da Bahia.   
Interessado:  Companhia das Docas do Estado da Bahia 

(14.372.148/0001-61)   

DESPACHO 

 Relato o presente processo por força do art. 152 do Regimento Interno do Tribunal de Contas 

da União (RI/TCU). 

2. Trata-se de representação autuada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado da 

Bahia (SecexBA) em cumprimento ao item 9.6.2 do Acórdão 1941/2016-1ª Câmara, relator Ministro José 
Mucio Monteiro, por meio do qual o Colegiado julgou regulares e regulares com ressalvas as contas da 
Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), relativas ao exercício de 2011 e decidiu: 

“9.6. determinar à Secex/BA que: 

9.6.1. inclua o exame do Contrato 034/2014, celebrado entre a Codeba e a Pampulha 

Engenharia Ltda., nas contas de 2015 ou seguintes; 

9.6.2. constitua processo apartado de representação contra possíveis irregularidades na 
Concorrência 002/2013, que culminou na celebração do Contrato 014/2013, firmado 

com a empresa Mehlen Construções Ltda., considerando o baixo desconto obtido no 
certame, as sucessivas prorrogações contratuais que ultrapassaram 126% do valor 

originalmente previsto, a falta de previsão explícita no edital acerca da continuidade dos 
serviços e a materialidade do objeto, visando analisar: 

a legalidade do Edital de Concorrência 002/2013; 

a adequação dos preços do orçamento estimativo da Codeba; 

a legalidade do Contrato 014/2013 e de todos os seus aditivos à luz da Lei 8.666/1993;” 

3. Em atendimento ao referido item 9.6.2 do Acórdão 1941/2016-1ª Câmara, autuou-se a 
presente representação em face de possíveis irregularidades na Concorrência 002/2013, que culminou na 
celebração do Contrato 014/2013, firmado entre a Codeba e a empresa Mehlen Construções Ltda., que teve 

por objeto serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos 
eletroeletrônicos dos Sistemas de Segurança de Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência dos Portos 

Organizados de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, localizados nos municípios de Salvador, Candeias e 
Ilhéus. 

4. A avença vigeu de entre 27/6/2013 e 27/6/2017 ao valor total de                          R$ 

6.553.302,79. 

5. Em despacho que proferi à peça 138, de 14/12/2020, autorizei a Selog a realizar audiência 

dos responsáveis. 

6. Examinadas as razões de justificativa inseridas nos autos, a unidade técnica formulou 
propostas de mérito no sentido de considerar parcialmente procedente a representação, aplicar multa a parte 

dos responsáveis e expedir determinações à unidade jurisdicionada, conforme instrução às peças 184 a 186, 
cujas conclusões e encaminhamentos colaciono a seguir: 
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G. CONCLUSÃO 

89. Diante de todo o exposto, conclui-se por: 

a) considerar o responsável Roberto Conceição dos Santos revel, aproveitando-lhe, no 

que concerne às circunstâncias objetivas, as alegações dos demais membros do CDA e 

as informações presentes nos autos, nos termos do art. 161 do Regimento Interno/TCU 

(item 16 retro); 

b) acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis Rogério de José 

Muniz Rebouças Abreu Menescal (itens 17-28 retro), Paulo Sérgio Oliveira Passos, Luiz 

Borba Souza, Libério Menezes Filho (itens 29-32 retro), Iabi Bandeira Macêdo (itens 

76-82 retro) e Ival Maia Ribeiro (itens 83-88 retro); 

c) rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis Renato Neves da 

Rocha Filho (itens 33-42 e 44-49 retro) e Tânia Regina Gomes Santos (itens 51-60 e 

62-72 retro), em razão da prática de atos ilegais, antieconômicos e contrários à 

jurisprudência deste Tribunal, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da 

Lei 8.443/1992; 

d) excluir os nomes de Fernando Roth Schmidt (itens 13-15 retro) e Antônio Alberto 

Cotrim Silva (itens 74-75 retro) da presente relação processual de responsáveis ante seu 

falecimento antes da realização da audiência; 

e) dar ciência à entidade sobre as seguintes irregularidades, identificadas na 

Concorrência 2/2013, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção 

de outras ocorrências semelhantes: 

e.1) ausência de parcelamento do objeto da contratação, considerada a indevida 

adjudicação por preço global de serviços não contínuos de recuperação, com aquisição 

de materiais/equipamentos, e de serviços contínuos de manutenção preventiva e 

corretiva, em razão da ofensa ao disposto no art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993 e na Súmula 

- TCU 247 (itens 43 e 61 retro); 

e.2) elaboração da planilha de orçamento estimativo para a contratação baseada em 

fonte única de pesquisa de preços, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal 

(item 50 retro); e  

e.3) aplicação de taxa linear de BDI, sem diferenciação para o fornecimento de materiais 

e equipamentos, em razão da ofensa ao disposto na Súmula - TCU 253 (item 73 retro). 

90. Considerando a proposta de rejeição das razões de justificativas dos responsáveis 

Renato Neves da Rocha Filho e Tânia Regina Gomes Santos, deverão ser mantidos, no 

que se refere a esses dois responsáveis, os termos da matriz de responsabilização 

anexada à instrução à peça 134 dos presentes autos. 

91. Reitera-se, ainda, a proposta de ciência, nos termos do art. 9º, I, da Resolução - TCU 

315/2020, no tocante à desnaturação da natureza continuada dos serviços a no âmbito 

do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 14/2013, ponto levantado em sede de oitiva da 

entidade e analisado na instrução anterior (itens 21-28 à peça 134, p. 9-11). Salienta-se 

que restou demonstrado na mencionada análise que da irregularidade não derivou dano 

efetivo ao patrimônio público. 

92. Diante de todo o exposto, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a 

avaliação quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente 
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H. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

Haverá impacto relevante na unidade jurisdicionada e/ou na sociedade, decorrente dos 

encaminhamentos propostos? 

Não 

I. PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS, DE INFORMAÇÕES/VISTAS/CÓPIAS, E DE SUSTENTAÇÃO ORAL 

Há pedido de ingresso aos autos feito por terceiros? Não 

Há pedido de informações/vistas/cópia do processo? Não 

Há pedido de sustentação oral feito por terceiros? Não 

J. PROCESSOS CONEXOS, DE CONTAS E APENSOS 

Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação ora em análise?  Sim 

NÚMERO DO TC DESCRIÇÃO SUMÁRIA ESTADO 

ATUAL 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

046.810/2012-9 Prestação de Contas da Codeba, exercício 2011, julgada 
regulares com ressalva. Acórdão 1.941/2016-TCU-1ª Câmara, 

relator Ministro José Múcio Monteiro. 

Obs.: a prestação de contas da Codeba referente ao exercício de 

2013 (TC 026.687/2014-3) foi julgada regular com ressalva 

(Acórdão 3.220/2015-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra Ana 

Arraes). No Relatório do Controle Interno desse processo consta 

que a Concorrência 2/2013 fez parte da amostragem para 
análise de avaliação, não tendo sido constatadas 

irregularidades. Depois da prestação de contas da Codeba, 

exercício 2011, não houve questionamento e manifestação do 

TCU sobre o Contrato 14/2013 decorrente do supracitado 

certame. 

Encerrado Arquivado 

Há processos de contas referentes ao(s) exercício(s) em que as irregularidades ocorreram? Não 

Há processos apensos? Não 

K. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

93. Em virtude do exposto, propõe-se: 

92.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes 
nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução-
TCU 259/2014; 

92.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 

92.3. considerar revel o responsável Roberto Conceição dos Santos (CPF 
787.290.255-91), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

92.4. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Rogério de 
Abreu Menescal (CPF 380.965.793-04), Paulo Sérgio Oliveira Passos (CPF 
128.620.881-53), Luiz Borba Souza (CPF 220.084.205-82), José Muniz Rebouças (CPF 
550.884.007-00), Libério Menezes Filho (CPF 017.704.545-00), então membros do 
Conselho de Administração da Codeba, e Iabi Bandeira Macêdo (CPF 918.489.975-15) 
e Ival Maia Ribeiro (CPF 292.465.555-20), respectivamente, então assessora jurídica e 
coordenador da Coordenação Jurídica da Codeba, em relação aos itens 76.2 ‘a’, 76.6 
‘a’ e 76.7 ‘a’ da audiência; 

92.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Renato Neves da Rocha Filho 
(CPF 116.075.725-91), então diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, e Tânia 
Regina Gomes Santos (CPF 140.560.705-05), engenheira da Coordenação de 
Infraestrutura, em relação aos itens 76.3 ‘a’ e ‘b’ e 76.4 ‘a’ e ‘b’ da audiência, aplicando-
lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 
268, II, do Regimento Interno/TCU, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, 
para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o 
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 
desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 
vencimento, na forma da legislação em vigor; 

92.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do 
Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a 
atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos 
responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
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92.7. determinar à Companhia das Docas do Estado da Bahia, nos termos do art. 28, 

inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, 
salários ou proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação 

pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992; 

92.8. autorizar a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 

8.443/1992, caso não atendida a notificação e reste infrutífera a medida proposta no item 
92.7 retro; 

92.9. excluir os nomes de Fernando Roth Schmidt (CPF 000.955.675-34) e Antônio 
Alberto Cotrim Silva (CPF 063.739.175-68) da presente relação processual de 

responsáveis, em virtude do falecimento de ambos; 

92.10. dar ciência à Companhia das Docas do Estado da Bahia, com fundamento no art. 

9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, 
identificadas na Concorrência 2/2013, para que sejam adotadas medidas internas com 

vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 

 a)  ausência de parcelamento do objeto da contratação, considerada a indevida 

adjudicação por preço global de serviços não contínuos de recuperação, com aquisição 
de materiais/equipamentos, e de serviços contínuos de manutenção preventiva e 

corretiva, em razão da ofensa ao disposto no art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993 e na Súmula 
- TCU 247; 

 b)  elaboração da planilha de orçamento estimativo para a contratação baseada em 
fonte única de pesquisa de preços, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal 

(Acórdãos 206/2002-TCU-2ª Câmara, 1.583/2007-TCU-1ª Câmara e 1.752/2007-TCU-
Plenário, entre outros); 

 c) aplicação de taxa linear de BDI, sem diferenciação para o fornecimento de materiais 
e equipamentos, em razão da ofensa ao disposto na Súmula - TCU 253; e 

 d) desnaturação da natureza continuada dos serviços no âmbito do Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato 14/2013, em ofensa ao art. 57, II, da Lei 8.666/1993. 

92.11. informar à Companhia das Docas do Estado da Bahia o acórdão que vier a ser 
proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora 

encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos; e 

92.12. encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida aos responsáveis 
ouvidos em audiência: Roberto Conceição dos Santos (CPF 787.290.255-91), Rogério 

de Abreu Menescal (CPF 380.965.793-04), Paulo Sérgio Oliveira Passos (CPF 
128.620.881-53), Luiz Borba Souza (CPF 220.084.205-82), José Muniz Rebouças (CPF 
550.884.007-00), Libério Menezes Filho (CPF 017.704.545-00), Iabi Bandeira Macêdo 

(CPF 918.489.975-15) e Ival Maia Ribeiro (CPF 292.465.555-20). 

7. Previamente à apreciação das propostas deduzidas pela Selog, julgo oportuno colher a 
manifestação do Ministério Púbico junto ao TCU. 

8. Ante o exposto, ouço o MP/TCU com fulcro no inciso III do art. 62 do RI/TCU. 

Brasília, 21 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  012.386/2021-9 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 

Representante: Green 4t Soluções TI Ltda. 
Interessado(os): Banco do Brasil S.A., Conbras Serviços Técnicos de 
Suporte Ltda. 

DESPACHO 

 Cuidam os autos de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentado pela empresa 

Green 4t Soluções TI Ltda., com fundamento no art. 87, § 2º, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237 do 
Regimento Interno do TCU, em razão de possíveis irregularidades no Certame 2020/03585 (7421), 
promovido pelo Banco do Brasil. 

2. O certame, no modo de disputa aberto, está voltado à contratação, sob o critério de menor 
preço global, dos “serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional dos data centers e 

ambientes de missão crítica do Banco do Brasil, localizados nas cidades de Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, 
São Paulo/SP, São José dos Pinhais/PR, Curitiba/PR e Belo Horizonte/MG, incluindo os serviços de 
monitoração, operação e manutenção das instalações eletromecânicas e civil, a gestão dos ativos de 
infraestrutura, o fornecimento de peças, materiais, insumos e todo o necessário para a prestação dos 

serviços”. 

3. As alegações da representante foram assim elencadas pela Secretaria de Controle Externo de 
Aquisições Logísticas - Selog, unidade técnica instrutora do feito (peça 14), verbis:  

“O representante alega, em suma, que o contratante adotou os seguintes critérios, que 

tiveram por resultado a restrição à competitividade e o direcionamento da licitação em 
favor da empresa vencedora:  

a) não procedeu ao parcelamento do objeto licitado;  

b) exigiu quantitativos mínimos, para fins de comprovação de capacidade técnica, por 

valores acima do máximo permitido; e  

c) vedou o somatório de atestados para fins de comprovação de capacidade técnica”. 

4.  Em decisão que proferi em 30/4/2021 (peça 16), conheci da representação e determinei a 
realização de oitiva prévia da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e 

Contratações - São Paulo do Banco do Brasil, para que, no prazo de 5 dias úteis, se pronuncie, referente à 
Licitação Eletrônica 2020/03585, acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e 
acerca dos indícios de irregularidade apontados nos autos. 

5. Nesta mesma decisão, indeferi o pedido formulado pela sociedade empresária Green 4t 

Soluções TI Ltda., de ser considerada como parte interessada. 

6. Contra o referido indeferimento da habilitação a representante interpôs agravo às peças 30 e 
31. 

7. Subsequentemente, as respostas do Banco do Brasil foram acostadas às peças 38 a 41. 

8. Posteriormente, em despacho que proferi na data de 27/5/2021 (peça 43), restituí os autos à 
Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog para instrução do agravo interposto às 

peças 30 e 31 e das respostas apresentadas pelo Banco do Brasil às peças 38 a 41. 

9. Conferindo cumprimento ao aludido despacho, a unidade técnica encaminhou a meu 

Gabinete as propostas constantes da instrução às peças 48 a 50, por meio das quais propôs negar provimento 
ao agravo e encaminhar o feito à  Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) para 
exame das respostas apresentadas pelo Banco do Brasil, considerando a complexidade da matéria vertida 
na representação: 
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“D. DA SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA SEFTI 

10. O art. 15, § 1º, da Portaria - Segecex 2/2021 disciplina a possibilidade de serem de 
competência instrutiva da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação 

(Sefti) processos cujo objeto disponha sobre a contratação de Tecnologia da Informação 
(TI), nas hipóteses em que a Selog verifique que a complexidade da matéria demanda o 
conhecimento técnico especializado daquela unidade tecnológica. 

11. No caso ora em exame, esta unidade técnica se deparou, em sua instrução do presente 
processo, com questões técnicas da área de TI que afetam diretamente a análise de mérito 

do processo. Tanto o representante, quanto a UJ apresentam fatos e fundamentos 
antagônicos, de cunho essencialmente técnico, demandando, destarte, manifestação da 
Sefti, com vistas a que aquela unidade de TI apresente análise quanto a tais questões. 

12. Muito embora a empresa citada pelo representante como objeto de direcionamento 
do certame, Conbras, já tenha sido desclassificada, importante que se obtenha o 

entendimento da Sefti quanto aos aspectos técnicos suscitados pelo representante em sua 
exordial (peça 1) e nas peças adicionais que fez juntar aos autos, em especial naquelas 
por ele juntados mais recentemente (peças 44 a 46). Importante, outrossim, que os 

fundamentos apresentados pelo representante sejam confrontados com aqueles 
apresentados pela UJ mais recentemente (peça 47) e em sua resposta à oitiva prévia 

(peças 38 e 41), mediante os quais ela defende seu entendimento em favor da mantença 
dos critérios editalícios ora combatidos pelo representante. 

13. Diante disso, propõe-se, ao final desta instrução, o encaminhamento dos autos à Sefti, 

de modo a dar continuidade à instrução dos presentes autos, nos termos adiante 
dispostos, salientando que, em atendimento ao disposto no Memorando-Circular - 

Segecex 14/2016, já houve o prévio entendimento com a Sefti acerca dessa proposta. 

E. EXAME DAS RAZÕES DO AGRAVO 

14. O Ministro-Relator, em despacho proferido à peça 16, decidiu pelo indeferimento do 

pedido de ingresso nos autos formulado pela agravante. Em suas razões de decidir, 
corroborando os fundamentos empregados pela instrução técnica (peça 14, p. 6), 

consignou que a agravante não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, 
nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, §2º, do 
Regimento Interno/TCU c/c o art. 2º, §2º, da Resolução - TCU 36/1995, com redação 

dada pelo art. 1º da Resolução - TCU 213/2008. 

15. Ante o indeferimento, a agravante interpôs o presente recurso, apresentando, em 

síntese, as seguintes razões de recorrer (peça 30): 

a) a agravante atende a condição inscrita no art. 2º, §2º, da Resolução - TCU 36/1995, 
qual seja, possui direito subjetivo próprio que poderá vir a ser prejudicado pela decisão 

a ser exarada pelo Tribunal; 

b) caso a representação venha a ser julgada procedente, provavelmente o agravado 

promoverá uma nova licitação, com o objeto parcelado e a adjudicação por itens, o que 
será benéfico à Agravante, que dela poderá participar; 

c) a lesão a direito subjetivo próprio estaria caracterizada pelo fato de a Agravante haver 

sido impedida de participar do certame pelas regras constantes do edital, que estão a 
beneficiar diretamente a empresa Conbras, vencedora do certame, e a permitir que ela 

continue a prestar serviços ao mesmo contratante, por mais de quinze anos, 
seguidamente; e 
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d) o interesse subjetivo da agravante coincide com o interesse público no que tange à 

defesa e à aplicação do princípio da universalidade de acesso às licitações públicas e, 
ainda, dos preceitos legais que visam a proteger a ampla concorrência, para fins de 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Análise 

16. A principal condição imposta pelo art. 2º, §2º, da Resolução - TCU 36/1995 é a de 

que o agravante aponte o direito ou o conjunto de direitos que serão possivelmente 
prejudicados pela decisão a ser exarada pelo Tribunal, como resultado do julgamento 

de mérito do processo. Contudo, tal condição não se consegue observar nos fatos 
narrados em sua peça recursal. A futura decisão que se adotará no autos terá o condão 
de influenciar a situação atual do agravante, mas apenas de duas maneiras possíveis: 

melhorá-la ou, senão, mantê-la, como hoje se encontra. A possível melhoria seria 
alcançada caso o Tribunal viesse, no mérito, a determinar a anulação do certame em 

voga, possibilitando sua participação em eventual republicação em formato diverso.  

17. Argumenta, ademais, que seu interesse subjetivo coincide com o interesse público de 
realizar a licitação sob o bom princípio da universalidade de acesso às licitações 

públicas e, ainda, sob os preceitos legais que visam a proteger a ampla concorrência,  
com fins de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

18. É indene de dúvidas de que os interesses, da Administração e da agravante, 
convergem no que respeita aos princípios acima citados. Contudo, tal constatação não 
confere à agravante razão legítima para intervir no processo, servindo apenas para 

justificar a continuidade nas apurações por esta Corte de Contas.  

19. Portanto, não há que se falar em lesão ao direito subjetivo da agravante, de 

participar da licitação, provocada pela futura decisão de mérito que sobrevirá aos autos. 

20. Sobre esse aspecto, o TCU já teve outras oportunidades de firmar entendimento a 
respeito do tema, a exemplo das seguintes deliberações: 

O ingresso de interessado em processos no TCU objetiva a preservação de situação 
jurídica já constituída, não havendo espaço para ingresso de terceiros cuja 

pretensão seja a de obter a satisfação de direito subjetivo, cuja seara é exclusiva 
do Poder Judiciário. (Acórdão 2.460/2014-TCU-Plenário, Rel. Min. Bruno 
Dantas) 

O reconhecimento do representante como parte é situação excepcional. Depende, além do 
pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e 
comprovada razão para intervir no processo, o que não se dá com a simples participação 
como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade. O 
reconhecimento fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito 
subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal. 

(Acórdão 1881/2014-TCU-Plenário, Rel. Min. Ana Arraes) 

21. Nada obstante haja a convergência de determinados interesses, público e privado, 

em prol da obtenção dos melhores resultados para a Administração, o fato é que não 
pode este Tribunal imiscuir-se na função judicial de satisfação do direito subjetivo do 

agravante, de participar da licitação almejada. Tal pretensão poderá até mesmo ser 
alcançada ao final do julgamento de mérito do presente processo, caso esse venha a lhe 
ser favorável. Contudo, o alcance de tal pretensão deverá, no caso em tela, ser uma 

consequência natural da eventual confirmação, por este Tribunal, dos indícios de 
irregularidade apontados pela agravante, sem, no entanto, a necessidade de sua atuação 

direta como parte do processo de controle. 
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22. Conclui-se, portanto, pelo indeferimento do pedido de ingresso nos autos na 

qualidade de interessado. 

Do pedido da agravante de ingresso nos autos como Amicus Curiae 

23. Alternativamente, a agravante requer seu ingresso, no presente processo, na 
qualidade de Amicus Curiae, fazendo-o sob os seguintes principais fundamentos, verbis 
(peça 30, p. 5): 

A agravante é uma das principais empresas do mercado brasileiro, atuante no 
segmento de serviços de operação e manutenção de ambientes de missão crítica, 

possuindo know-how e expertise comprovadas, razão por que detém conhecimento 
técnico específico para auxiliar os nobres Ministros e Auditores de Controle 
Externo do Tribunal de Contas da União a compreenderem questões técnicas 

peculiares desse segmento, que poderão ser essenciais ao deslinde da matéria 
debatida na representação. 

E, embora a Lei Orgânica e o Regimento Interno do TCU não prevejam o amicus 
curiae, a jurisprudência dessa e. Corte de Contas tem admitido essa personagem 
processual, a partir da aplicação subsidiária da nova lei processual civil 

(CPC/2015). 

Análise 

24. A agravante formula pedido de ingresso nos autos na qualidade de Amicus Curiae, 
sob a alegação de que, com sua experiência empresarial adquirida no mesmo segmento 
da matéria ora em exame, poderia prestar colaboração a este Tribunal para o deslinde 

do feito. 

25. A aplicação subsidiária do CPC à processualística desta Corte de Contas admite, 

excepcionalmente, o emprego do instituto jurídico em questão, possibilidade essa 
confirmada em sua jurisprudência (Acórdão 225/2020-TCU-Plenário, Relator Min. 
Marcos Bemquerer). 

26. Existem inúmeros conceitos jurídicos, apresentados por diversos autores, todos 
visando a uma exata definição do instituto do Amicus Curiae e à interpretação mais 

adequada do dispositivo processual civil que a estabelece (art. 138 do CPC). Da maior 
parte dos conceitos existentes, extrai-se entendimento comum no sentido de que o 
instituto do Amicus Curiae visa ao interesse da Corte e não ao próprio interesse de quem 

lhe empresta os conhecimentos. Ocorre que a colaboração prestada não pode ter o 
intuito de satisfazer pretensão pessoal do amicus, mas da própria curiae, servindo a 

ambas as partes do processo e não somente a uma delas. 

27. No caso em exame, observe-se que a agravante, enquanto representante, se diz 
lesionada em seu direito subjetivo próprio, requerendo, em função disso, a reforma do 

despacho do Ministro-Relator, com o fito de ser admitida como interessada no processo 
e de ver realizada uma nova licitação, da qual ela própria pudesse participar. 

28. Logo, tem-se que seu interesse primário é a sua participação em futuro certame 
licitatório e, se possível, sua própria contratação, ainda que secundariamente possa-se 
confundir seu interesse primário com o interesse público, de incentivo da isonomia entre 

os licitantes e da concorrência do certame. 

29. Daí, conclui-se, que o interesse primário da representante impede que ela seja dotada 

da devida imparcialidade para o aconselhamento desta Corte. Seu auxílio, certamente, 
estaria sob constante suspeição de propósito. 

30. Portanto, o pedido da representante de admissão como Amicus Curiae também deve 

ser improvido. 
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F. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

31. Ante o exposto, propõe-se: 

31.1. conhecer do recurso de Agravo e, negando-lhe provimento, indeferir, com fulcro 

no art. 146, § 2º, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Green4t Soluções 
TI Ltda., de ser considerado como parte interessada ou como amicus curiae, mas lhe 
autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, após 

a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 

31.2. encaminhar este processo à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da 

Informação (Sefti) deste Tribunal, com fulcro no art. 15, § 1º, da Portaria - Segecex 
2/2021, para que, dando continuidade à instrução dos presentes autos, proceda à 
avaliação dos fatos e fundamentos apresentados pelo representante em sua exordial e 

nos anexos e documentos que a sustentam, em especial naquelas por ele juntados mais 
recentemente (peças 44 a 46) em confronto com os fundamentos apresentados pelo Banco 

do Brasil S.A., em especial os contidos nas peças 9-11, 38-39 e 47, emitindo, ao final, 
parecer analítico e conclusivo acerca das alegações de restrição à competitividade e de 
direcionamento da licitação em favor da empresa Conbras Serviços Técnicos de Suporte 

Ltda. e dos pedidos do representante.” 

10. Previamente à apreciação das propostas deduzidas pela Selog, julgo oportuno colher a 

manifestação do Ministério Púbico junto ao TCU. 

11. Ante o exposto, ouço o MP/TCU com fulcro no inciso III do art. 62 do RI/TCU. 

Brasília, 21 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  029.595/2017-7 

Natureza:  Representação  
Unidades Jurisdicionadas : Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico; Financiadora de Estudos e Projetos; 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia; Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 
Responsável:  Fundação de Previdência Complementar dos 

Empregados Ou Servidores da Finep, Ipea, Cnpq, Inpe e Inpa 
(00.529.958/0001-74)     

DESPACHO 

 Trata-se de representação formulada pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - Previc (peça 1), noticiando possíveis irregularidades no âmbito da Fundação de 

Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), cuja sigla é FIPECq, relacionadas à destinação das 
contribuições aportadas pelas patrocinadoras ao fundo no período anterior ao advento da Lei 8.112/1990. 

2.  Em despacho à peça 128, de 15/07/2020, autorizei a realização de oitiva da Previc para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, avaliasse as considerações juntadas aos autos pela Fundação de Previdênc ia 
Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq, do INPE e do INPA (FIPECq), 

e, se for o caso, analise novamente a pertinência dos cálculos e premissas apresentados pela FIPECq, 
emitindo parecer conclusivo a ser encaminhado à FIPECq e a esta Corte de Contas. 

3. Examinados os elementos de prova coligidos aos autos, o auditor instrutor da Secretaria de 
Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) formulou 
proposta no sentido de expedir determinação à unidade jurisdicionada, conforme instrução à peça 166, cujas 

conclusões e encaminhamentos colaciono a seguir: 

“CONCLUSÃO 

132. A presente Representação trata de irregularidades ocorridas na FIPECq à época 
da transição de seus segurados para o RJU e consequente fim do vínculo com a EFPC. 
À época foram devolvidas as contribuições feitas pelos patrocinados no fundo PPC, mas 

houve a retenção dos valores pagos pelas patrocinadoras, situação que perdura até hoje.  

133. As análises necessárias à liquidação desses valores, no entanto, já perduram por 

mais de dois anos e dado o grande intervalo de tempo necessário para que haja consenso 
correm risco de estarem obsoletas quando finalizadas, situação essa que é agravada 
devido à volatilidade econômica provocada pelos sui generis desafios mundiais atuais; 

Assim, buscou-se nesta instrução propor uma solução que modelasse com fidelidade os 
fatos narrados, mas fosse simples o suficiente para não gerar objeções e necessidades de 

mais diligências. 

134. Verificou-se que são dois os pontos presentes nas premissas atuariais do fundo PPC 
que causam discordância entre EFPC e órgão regulador: tábua de mortalidade e taxa 

de juros.  

135. Quanto à tábua de mortalidade, embora a nova tábua BREMSsb-2015 apresente 

aderência maior no período de três anos, a antiga tábua AT2000 (BBS10%) D10% 
apresenta maior aderência no período de seis anos. Testes estatísticos feitos em ambas, 
no entanto, não rejeitaram nenhuma das duas. 
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136. Quanto à taxa de juros, a divergência entre 4,5% e 5,16% é expressiva, mas a 

manutenção da taxa em 4,5% no ano seguinte, combinado com queda nas taxas básicas 

de juros no país ajudou a diminuir essa discordância. 

137. Sobre o enquadramento legal, inicialmente opinou-se que a recusa em devolver os 

valores, à revelia do entendimento esposado pelo órgão regulador, caracterizaria ato 

ilícito da Fipecq. Porém, após comentários do gestor e consulta ao órgão regulador, 

verificou-se que apesar da instituição ter emitido posicionamento desfavorável ao 

entendimento da Fipecq por diversas vezes, conforme resta comprovado nos autos, não 

foi emitida determinação no sentido de regularizar a situação por entender não ser da 

sua competência solucionar este conflito. 

138. Dessa forma, reconhecendo que não há nos autos nenhuma determinação de órgão 

estatal ou lei que estivesse sendo descumprida, o enquadramento jurídico foi retomado 

para enriquecimento sem causa, o que, conforme demonstrado, dispensa existência de 

ato ilícito e pode atingir até atos jurídicos perfeitos. Este entendimento já foi esposado 

anteriormente nos autos à peça 2, e foi oportunizado à Fipecq manifestar-se e exercer 

seu direito ao contraditório sobre ele, o que foi feito à peça 16. 

139. Além de haver solução técnica viável, aprovada pelo gestor e consoante com a 

jurisprudência do tribunal sobre o tema, há jurisprudência sobre o tema e sentença 

judicial desfavorável ao pleito da Fipecq, proferida pela 6º Vara Federal do Distrito 

Federal, que adota a tese da Previc e desta instrução. 

140. Optou-se ainda por revisar o texto da determinação, inserindo os critérios 

construídos e aumentando sua segurança jurídica. 

141. Assim, propõe-se determinação para a Fipecq, com base no art. 4º, I, da Resolução 

nº 315/2020-TCU e art. 884 do Código Civil, para que: em até 180 dias informe os 

recursos passíveis de serem usados sem comprometer o equilíbrio financeiro-atuarial de 

seus fundos, incluindo, mas não se limitando, a valores relativos a superavit, fundos 

previdenciais e créditos oriundos de demandas judiciais, e  restitua, no mesmo prazo, a 

quantia paga pelas patrocinadoras referentes aos servidores que migraram para o 

Regime Jurídico Único instituído pela Lei 8.112/90, promovendo sua atualização de 

acordo com os rendimentos obtidos com sua retenção, segregados por patrocinadora, 

até o limite, se for o caso, dos valores que comprometam seu equilíbrio financeiro-

atuarial, tomando como base sua posição em 31/12/2018, taxa atuarial de 4.5% ao ano 

e a tábua BREMSsb-2015. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

142. Por todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a. Determinar à Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores 

da Finep, do Ipea, do CNPq, do INPE e do INPA (FIPECq), com fundamento no art. 4º, 

I, da Resolução nº 315/2020-TCU e do art. 884 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil), que, 

em até 180 dias informe os recursos passíveis de serem usados sem comprometer o 

equilíbrio financeiro-atuarial de seus fundos, incluindo, mas não se limitando, a valores 

relativos a superavit, fundos previdenciais e créditos oriundos de demandas judiciais, 

e  restitua, no mesmo prazo, a quantia paga pelas patrocinadoras referentes aos 

servidores que migraram para o Regime Jurídico Único instituído pela Lei 8.112/90, 

promovendo sua atualização de acordo com os rendimentos obtidos com sua retenção, 

segregados por patrocinadora, até o limite, se for o caso, dos valores que comprometam 

seu equilíbrio financeiro-atuarial, tomando como base sua posição em 31/12/2018, taxa 

atuarial de 4.5% ao ano e a tábua BREMSsb-2015. 
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b. Encaminhar cópia da presente instrução ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq); à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); à 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); ao Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) e ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
para conhecimento. 

c. Informar à FIPECq do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e 
o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio 
do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.” 

4. O diretor (peça 167) e titular da unidade (peça 168) anuíram à proposta, com ajustes de forma: 

“Trata-se de representação formulada pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), noticiando possíveis irregularidades no âmbito da Fundação de 
Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq, 
do Inpe e do Inpa (Fipecq), relacionadas à destinação das contribuições aportadas pelas 

patrocinadoras ao fundo no período anterior ao advento da Lei n. 8.112/1990. 

Com o advento da referida lei, houve a instituição do Regime Jurídico Único - RJU dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
Dessa forma, a responsabilidade pela previdência desses servidores públicos passou a 

ser da União, por meio do Regime Próprio de Previdência Social. Como algumas 
entidades já possuíam fundos de previdência instituídos (como o observado na presente 
análise), houve dúvida a respeito da destinação a ser dada aos recursos já aportados aos 
respectivos fundos, uma vez que não haveria mais obrigações (as quais foram assumidas 

pela União). 

Frisa-se que os valores aportados pelos participantes que migraram de regime foram 
prontamente devolvidos pela Fipeqc. Entretanto, as contribuições paritárias feitas pela 
União, por meio das entidades patrocinadoras, nunca foram devolvidas. 

Em instruções pretéritas, demonstrou-se o entendimento do TCU acerca da 
obrigatoriedade da devolução das contribuições aportadas pelas entidades 
patrocinadoras à Fipeqc em contrapartida às contribuições daqueles servidores que 
migraram para o RJU. Esse entendimento foi corroborado pelo Poder Judiciário em 

decisão realizada em ação declaratória impetrada pela própria Fipeqc. 

Para viabilizar tal devolução foram realizadas diversas oitivas à Fipeqc para que ela 
apresentasse cálculos, devidamente detalhados e fundamentados, sobre o montante dos 
valores que deveriam ser devolvidos aos respectivos patrocinadores de modo a não 

ensejar déficit atuarial aos diversos planos da fundação. 

Segundo decisões anteriores desta Corte de Contas (por exemplo, Acórdão nº 3.132/2010 
- TCU - Plenário; Relator: Augusto Nardes), em casos concretos em que há boa-fé dos 
participantes e a devolução de recursos cause impacto não razoável aos beneficiários, 

deveriam prevalecer os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança em 
contraponto à legalidade. Desta forma, poder-se-ia afastar a exigibilidade de devolução 
da totalidade dos recursos em análise. Em suma, a devolução das contribuições 
aportadas pelas entidades patrocinadores ficariam limitadas de modo a não ensejar 

comprometimento atuarial dos diversos planos da Fipeqc. 

Destaca-se que essa discussão sobre a devolução de tais valores remonta a novembro de 
2017. Resumindo, temos quase quatro anos de lapso temporal e diversas propostas 
preliminares realizadas. Fato que reforça a necessidade de solucionarmos em definitivo 
a questão. 

Nesse sentido, após a realização de diversas respostas da fundação e análises do órgão 
fiscalizador (Previc) sobre os cálculos realizados, chegou-se a apenas duas 
discordâncias sobre as premissas utilizadas pela Fipeqc, quais sejam: i) redução da meta 
atuarial de 5% para 4,5% (peça 137, fl.5) e; ii) mudança da tábua de mortalidade (peça 

137, fl. 1). 
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Com relação a esses pontos, o auditor optou por concordar com as premissas utilizadas 

pela Fipeqc. Para tanto, adotou os seguintes argumentos: i) Em relação à tábua de 
mortalidade, embora a nova tábua (BREMSsb-2015) apresente aderência maior no 

período de três anos, a antiga tábua [AT2000 (BBS10%) D10%] apresenta maior 
aderência no período de seis anos. Testes estatísticos feitos em ambas, no entanto, não 
rejeitaram nenhuma das duas e; ii) Quanto à taxa de juros, de acordo com a Previc tem-

se que apesar de a taxa de 4,5% encontrar-se dentro da faixa permitida, ela estaria 
artificialmente baixa. Entretanto, o auditor destacou a abrupta queda da taxa de juros 

ocorrida no último ano, o que não a tornaria “artificialmente baixa” atualmente. 

Dito isso, anuo com a análise realizada pelo auditor, entretanto realizo correções na 
proposta de encaminhamento no intuito de torná-la mais transparente quanto ao seu 

objetivo, no seguinte sentido: 

i) Por todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a. Determinar à Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores 
da Finep, do Ipea, do CNPq, do INPE e do INPA (FIPECq), com fundamento no art. 4º, 
I, da Resolução nº 315/2020-TCU e do art. 884 da Lei n. 10.406/02 (Código Civil), que, 

em até 90 (noventa) dias, restitua a quantia paga pelas patrocinadoras referentes aos 
servidores que migraram para o Regime Jurídico Único instituído pela Lei n. 8.112/90, 

considerando as seguintes premissas: 

i. Promova a sua atualização de acordo com os rendimentos obtidos com sua retenção; 

ii. Segregue os valores por patrocinadora; 

iii. Considere o comprometimento do equilíbrio atuarial de cada plano como limite; 

iv. Utilize a posição de 31/12/2018 como base de cálculo; 

v. Utilize taxa atuarial de 4.5% ao ano; 

vi. Utilize a Tábua BREMSsb-2015; 

vii. Inclua em seus cálculos, entre outros, valores relativos a superávits, fundos 

previdenciários, créditos oriundos de demandas judiciais transitadas em julgado e 
reservas de contigência. 

b. Encaminhar cópia da presente instrução ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq); à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); à 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); ao Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe) e ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), 
para conhecimento. 

c. Informar à FIPECq do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e 
o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio 
do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.” 

5. Previamente à apreciação das propostas deduzidas pela SecexFinanças, julgo oportuno colher 
a manifestação do Ministério Púbico junto ao TCU. 

6. Ante o exposto, ouço o MP/TCU com fulcro no inciso III do art. 62 do RI/TCU. 

Brasília, 21 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo: 033.359/2020-2 

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 

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

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

DESPACHO 

1. Examino nesta oportunidade o seguinte: 

1 - pedidos de ingresso nos autos na condição de terceiros interessados , às peças 367 e 
402, formulados pelas empresas MAZINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 11.988.591/0001-73; DARLAN TRANSPORTADORA 
TURISTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.332.938/0001-13; EXPRESSO JK 
TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.445.957/0001-06; e J 
QUARESMA TRANSPORTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.319.523/0001-09; 

2 - pedido de prorrogação, à peça 406, formulado pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) para atendimento ao disposto no Ofício 01-128/2021-
TCU/SeinfraRodoviaAviação; 

3 - cumprimento pela ANTT do Despacho deste relator à peça 348; 

4 - petições, às peças 414, 432, 452 e 470, dos mesmos requerentes mencionados no item 

1, equivocadamente autuadas como “agravo”, na qual pedem, entre outras providências, 
que seja determinada à ANTT a convalidação e a republicação das Portarias 277 
(Mazinho Transportes e Turismo), 302 (Darlan Transportadora Turística), 260 e 262 
(Expresso JK Transportes), 287 (J Quaresma Transporte Eireli). 

1 - Pedidos de ingresso nos autos na condição de terceiros interessados  

2. Sobre os pedidos de ingresso nos autos na condição de terceiros interessados, às peças 367 e 
402, formulados pelas empresas MAZINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 11.988.591/0001-73; DARLAN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 14.332.938/0001-13; EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
27.445.957/0001-06; e J QUARESMA TRANSPORTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 
23.319.523/0001-09, a SeinfraRodoviaAviação apresentou a seguinte proposta de encaminhamento (peça 
410): 

a) conhecer do pedido de ingresso nos autos como interessados apresentado pela Mazinho 
Transportes e Turismo Ltda., Darlan Transportadora Turística Ltda., Expresso JK 
Transportes Ltda., e J Quaresma Transporte Eireli, para indeferi- lo, consoante as 
disposições do art. 146, § 1º e 2º, do RITCU;  

3. Acolho a proposta de encaminhamento da unidade técnica, mas o faço por outros 
fundamentos. 

4. A SeinfraRodoviaAviação propôs indeferir o pedido de ingresso das requerentes, valendo -
se, para tanto, dos mesmos fundamentos usados para indeferir pedido semelhante que havia sido formulado 
pelo denunciante e que foi apreciado mediante despacho deste relator, à peça 88. 

5. Com a devida vênia, entendo que a situação jurídica do denunciante difere substancialmente 
da situação jurídica dos ora requerentes que são empresas atuantes no ramo de transporte interestadual, que 
têm interesse na obtenção de outorga da ANTT para a operação de linhas rodoviárias e cujos respectivos 
processos administrativos resultaram na expedição das Portarias revogadas pela Deliberação-ANTT 225, 
de 1º/7/2021, em cumprimento ao Despacho deste relator de 25/6/2021 (peça 348) exarado com o objetivo 
de exigir da ANTT o respeito integral ao Acórdão 559/2021-Plenário. 
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6. Ou seja, o denunciante é aquele que dá notícia ao TCU de um fato supostamente irregular, 

motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte é firme em não considerar o denunciante, em regra, parte no 
processo, exceto se demonstrar que a futura decisão do Tribunal sobre a denúncia pode, de algum modo, 

atingir a sua esfera jurídica ou que, por algum outro motivo, tem interesse jurídico qualificado no desfecho 
da denúncia. Por essa razão, acolhi, no Despacho à peça 88, a proposta da SeinfraRodoviaAviação de 
indeferimento do pedido de ingresso nos autos do denunciante, e, para tanto, encampei o fundamento 

apontado pela unidade técnica, que ora reproduzo novamente: 

20. Nesse aspecto, conforme jurisprudência do TCU, o autor de denúncia ou 

representação não é reconhecido automaticamente como interessado no processo, sendo 
necessário, para assumir essa especial condição, que demonstre, de forma clara e objetiva, 
razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146, § 1º, do Regimento 

Interno (Acórdão 1.218/2008-Plenário - Relator: Benjamin Zymler). 

21. Sobre o tema, o emérito Ministro Valmir Campelo, no voto condutor do Acórdão 

820/2008-TCU-Plenário, de forma objetiva e didática, assim tratou da matéria: 

Ao apresentar uma representação ou ao fazer uma denúncia, provoca-se a ação 
fiscalizatória do Tribunal de Contas, que assume o andamento do processo, adotando as 

medidas necessárias à apuração do que foi noticiado. Assim, inexiste para o denunciante, 
assim como para o representante, a prerrogativa de comparecer aos autos com fins de 

defender os seus interesses. 

O interesse que está a ser defendido é o interesse público, com o cumprimento de normas 
legais e de princípios norteadores da conduta dos gestores públicos. 

7. No entanto, os ora requerentes não foram os autores da denúncia e, ao contrário, alegam 
terem sido prejudicados pelo Despacho deste relator à peça 348, motivo pelo qual entendem ter interess e 

legítimo para serem admitidos no processo como partes. 

8. Feita essa necessária distinção entre o denunciante e os ora requerentes, passo ao exame do 
pedido que formularam de ingresso nos autos como terceiros interessados. 

9. Os requerentes alegam que o Despacho deste relator à peça 348 lhes teria causado prejuízos 
tendo em vista que “tiveram diversos gastos para início de operação e já estavam aguardando decisão de 

mérito do TCU desde a publicação de suas portarias”, porquanto “para ter analisado o seu pedido junto a 
ANTT os terceiros necessitaram ter preenchido 35 (trinta a cinco) exigências de ordem técnica operacional, 
financeira e jurídica nos termos da Resolução ANTT nº 4.770/2015”. 

10. Alegam ainda os requerentes que: 

A fundamentação para a intervenção de terceiros, está pautada nos princípios da eficiênc ia 

processual, duração razoável do processo, celeridade processual, todos previstos no artigo 
5º da Constituição Federal. Além disso, o Novo Código de Processo Civil, prevê em seu 
artigo 4, que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa, defendendo direito próprio. 

Com a revogação das Portarias supras citadas, ocorridas em cumprimento ao despacho 

Cautelar datado de 25/06/2021 do Acórdão 559/2021 do Tribunal de Contas da União - 
Plenário a intervenção de terceiros fundamenta-se nos mesmos princípios e finalidade de 
toda teoria geral da intervenção, visando evitar decisões contraditórias e abrir 

oportunidade para que terceiros, que sofreriam as consequências de uma decisão, 
participem do feito. 

11. Ao final, formulam pedido de ingresso com a seguinte finalidade: 

Por fim sejam aceitas as considerações acima indicadas para se defender e poder informar 
ao TCU, individualmente as linhas que foram aprovadas regularmente e corretamente, 
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cumprindo todos os requisitos previstos para todas as empresas do setor, apresentando 

ainda toda documentação administrativa comprobatória pertinente; 

12. A habilitação de interessado em processo do TCU requer a demonstração de razão legít ima 

para a sua intervenção, o que não verifico no presente caso. 

13. Primeiro porque os requerentes não demonstraram o prejuízo efetivo que teriam sofrido 
com o Despacho deste relator à peça 348 que, é importante dizer, nada mais fez do que simplesmente exigir 

o cumprimento da medida cautelar ratificada pelo Plenário mediante o Acórdão 559/2021. Lembro que a 
demonstração do prejuízo, para fins processuais, requer a indicação dos fatos que impuseram o alegado 

prejuízo, ônus do qual não se desincumbiram os requerentes. 

14. Afirmam os requerentes que “para ter analisado o seu pedido junto a ANTT os terceiros 
necessitaram ter preenchido 35 (trinta a cinco) exigências de ordem técnica operacional, financeira e 

jurídica nos termos da Resolução ANTT nº 4.770/2015” e que por isso “tiveram diversos gastos para iníc io 
de operação e já estavam aguardando decisão de mérito do TCU desde a publicação de suas portarias”.  

15. Ora, o Despacho deste relator, à peça 348, em nada mudou a situação jurídica dos 
requerentes, pois, conforme dito antes, o Despacho apenas exigiu o exato cumprimento do Acórdão 
559/2021 - Plenário, em nada, portanto, tendo inovado no mundo jurídico. Isso significa que a revogação 

das Portarias da ANTT exigida pelo citado Despacho a fim de manter hígido o cumprimento da medida 
cautelar referendada pelo Acórdão 559/2021 - Plenário não alterou a situação jurídica vivenciada pelos 

requerentes antes do aludido Despacho, pois, conforme afirmaram, “já estavam aguardando decisão de 
mérito do TCU desde a publicação de suas portarias”.  

16. Ou seja, assim como tantas outras empresas do mesmo ramo econômico, estavam 

aguardando a decisão de mérito deste Tribunal antes da edição das Portarias da ANTT, continuaram 
aguardando a decisão de mérito desta Corte após a edição das Portarias e ainda continuarão aguardando a 

mesma decisão de mérito após a revogação das Portarias. E a razão para tanto é simples e notória: o item 
28.2 da Decisão monocrática cautelar deste relator, à peça 145, referendada pelo Plenário deste Tribuna l 
no Acórdão 559/2021, com o seguinte teor: 

28.2. determinar cautelarmente à ANTT que se abstenha de outorgar novos mercados e 
novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e 

internacional até a decisão de mérito do Tribunal no presente processo; 

17. Portanto, a revogação das Portarias da ANTT não produziu, na prática, qualquer prejuízo 
aos requerentes, pois, enquanto não houver o julgamento de mérito e a revogação da cautelar referendada 

pelo Acórdão 559/2021 - Plenário, a ANTT não poderá outorgar novos mercados e novas autorizações de 
transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional. 

18. Alegam ainda os requerentes que a “fundamentação para a intervenção de terceiros, está 
pautada nos princípios da eficiência processual, duração razoável do processo, celeridade processual” assim 
como “nos mesmos princípios e finalidade de toda teoria geral da intervenção, visando evitar decisões 

contraditórias e abrir oportunidade para que terceiros, que sofreriam as consequências de uma decisão, 
participem do feito”, motivo pela qual pedem que “sejam aceitas as considerações acima indicadas para se 

defender e poder informar ao TCU, individualmente as linhas que foram aprovadas regularmente e 
corretamente, cumprindo todos os requisitos previstos para todas as empresas do setor, apresentando ainda 
toda documentação administrativa comprobatória pertinente”. 

19. Para a análise dessas considerações, é importante rememorar o objeto deste processo, bem 
retratado no subitem 28.6 da Decisão monocrática deste relator, à peça 145, e que fundamentou a medida 

cautelar referendada pelo Acórdão 559/2021 - Plenário. Referido subitem 28.6 tem a seguinte redação: 

28.6. orientar a unidade técnica para que priorize a instrução dos autos, devendo se 
pronunciar sobre os procedimentos e critérios adotados pela ANTT para emissão de 

autorizações de transporte rodoviário de passageiros interestadual e internacional, no 
tocante: 
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a) à observância da ordem cronológica das análises realizadas sobre os pedidos de novos 

mercados; 

b) à definição prévia dos requisitos para deferimento ou indeferimento dos pedidos;  

c) ao atendimento dos padrões previstos no Sistema de Monitoramento (Monitriip), por 
parte das empresas autorizadas; 

d) à viabilidade jurídica de emissão de autorizações por parte da Superintendência de 

Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros; 

e) à verificação de inviabilidade operacional dos mercados impactados, nos termos do art. 

47-B da Lei 10.233/2001; 

f) à adequação dos critérios de qualificação técnico-profissional previstos nos arts. 15 e 
16 da Resolução 4.770/2015, com possível reserva de mercado para empresas já 

estabelecidas; 

g) à possibilidade de ocorrência de “mercado paralelo” de venda de autorizações entre 

empresas de transporte de passageiros a terceiros ou a transportadoras já existentes no 
mercado; 

h) à capacidade da ANTT para fiscalizar a regularidade documental e o cumprimento dos 

parâmetros de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade 
por parte das empresas autorizadas, conforme previsão art. 20, inciso II, ‘a’ da Lei 

10.233/2001; 

h) às consequências da falta de endereçamento do custeio dos benefícios das gratuidades 
instituídos pelo Poder Público a pessoa idosa, pessoa com deficiência e o jovem de baixa 

renda sobre as empresas de transporte interestadual e internacional de passageiros; e 

i) outras questões a critério da unidade técnica. 

20. Como se depreende da leitura do supratranscrito subitem 28.6, o que se discute neste 
processo são questões relativas à própria ANTT, suas rotinas, critérios de atuação, estrutura e estratégias. 
Não há, portanto, qualquer discussão sobre situações subjetivas das empresas que atuam no ramo de 

transporte rodoviário de passageiros interestadual e internacional. Ao contrário, a decisão que o TCU vier 
a adotar se aplicará à ANTT, diretamente, e apenas remotamente atingirá as empresas do citado ramo de 

atividade econômica e, ainda assim, de modo indistinto, ou seja, as consequências práticas da futura decisão 
do TCU somente afetarão as empresas do ramo em decorrência de eventual alteração de rotina da própria 
ANTT que, se acontecer, será independentemente da situação subjetiva de cada empresa. 

21. Considerando, portanto, o objeto deste processo, não há o menor risco de ocorrerem as 
decisões contraditórias aventadas pelos requerentes.  

22. Pelas mesmas razões, não procede a sua alegação no sentido de que a “fundamentação para 
a intervenção de terceiros, está pautada nos princípios da eficiência processual, duração razoável do 
processo, celeridade processual”, porquanto a sua participação neste processo em nada contribuiria para a 

concretização dos aludidos princípios. Ao contrário, dados os limites do objeto deste processo, adstrito à 
atuação da ANTT apenas, a admissão de empresas sem qualquer relação com o que nele se discute tenderia 

a militar contra referidos princípios. 

23. Destaco, ainda, que o próprio pedido dos requerentes realça a ausência de relação entre o 
que pleiteiam e o que se discute neste processo, senão vejamos: o pedido dos requerentes foi no sentido de 

que “sejam aceitas as considerações acima indicadas para se defender e poder informar ao TCU, 
individualmente as linhas que foram aprovadas regularmente e corretamente, cumprindo todos os requisitos 

previstos para todas as empresas do setor, apresentando ainda toda documentação administrat iva 
comprobatória pertinente”. No entanto, conforme demonstrado anteriormente, não se discute neste processo 
qualquer situação subjetiva de empresas do ramo de transporte coletivo rodoviário de passageiros 

interestadual e internacional, motivo pelo qual não se justifica o deferimento do pedido dos requerentes. 
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24. Por fim, registro, ad argumentandum tantum, que, no presente caso, a análise do pedido dos 
requerentes não tem qualquer relação com o princípio do contraditório nem da ampla defesa, tendo em vista 
que este processo não examina situações subjetivas, mas, como dito antes, avalia a atuação da própria 
ANTT, objetivamente, sem considerar, portanto, posições subjetivas individuais das empresas de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional. Lembro que, nessas hipóteses, o 
contraditório e a ampla defesa incide apenas em relação à unidade jurisdicionada do TCU que está sendo 
auditada, não se estendendo, portanto, a terceiros sem relação direta com o objeto do processo. 

25. Trata-se de compreensão consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante 
se vê dos seguintes precedentes, entre outros (grifos meus): 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES REQUISITADOS 
- DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
FISCAL. Tratando-se de atuação do Tribunal de Contas da União, considerado certo 

órgão da Administração Pública, não há como concluir pelo direito dos servidores 

requisitados de serem ouvidos no processo em que glosadas as requisições .  

JUSTIÇA ELEITORAL - CARGOS - PREENCHIMENTO - SERVIDORES 
REQUISITADOS - BALIZAMENTO NO TEMPO. Cumpre aos tribunais eleitorais 
preencher os cargos existentes no quadro funcional, fazendo cessar a prática das 
requisições, de modo a atender as balizas da Lei nº 6.999/82. O servidor não conta com o 
direito líquido e certo de permanecer no órgão cessionário, cabendo, isso sim, o retorno 
ao cedente.  

(STF. Tribunal Pleno. MS 25.198. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 09.06.2005. DJ 
de 26.08.2005) 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, QUE DETERMINOU A NÃO PRORROGAÇÃO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA NÃO CONFIGURADA.  

1. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Públic o. 
Existência de mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do 
ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.  

2. Sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de Contas e a Administração 

Pública, não há que se falar em desrespeito às garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa.  

3. Segurança denegada. 

(STF. Tribunal Pleno. MS 26250. Rel. Min. Ayres Britto. Julgado em 17.02.2010. DJ de 
12.03.2010) 

TRIBUNAL DE CONTAS - ATUAÇÃO - NATUREZA. A atividade do Tribunal de 
Contas é exercida no campo administrativo.  

CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - ADEQUAÇÃO. A 

exigibilidade do contraditório pressupõe o envolvimento, no processo 

administrativo, de acusado ou de litígio. Descabe observá-lo em julgamento 

implementado pelo Tribunal de Contas da União ante auditoria realizada em órgão 

público.  

DECADÊNCIA - ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99 - ATO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS - ADEQUAÇÃO. Aplica-se à atuação do Tribunal de Contas o disposto no 
artigo 54 da Lei nº 9.784/99, presente situação jurídica constituída há mais de cinco anos.  

(STF. Primeira Turma. MS 31.344. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 23.04.2013. DJ 
de 14.05.2013) 
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26. Desse último precedente, destaco o seguinte trecho do voto do relator: 

Consigno, mais, ante, até mesmo, o princípio da eventualidade, que descabe a 
evocação do princípio constitucional do contraditório. A razão é única: não se pode 

vislumbrar, na auditoria realizada, presente o grande todo que é a administração do 
Tribunal, mais precisamente no campo de satisfação de direitos dos servidores, a 
base da exigência do contraditório, ou seja, a configuração de litígio a envolvê-lo s. 

Inviabilizaria a atuação do Tribunal de Contas da União a conclusão de que, em 
face de repercussões de auditoria, fosse necessário intimar, para participar do 

processo administrativo de controle, qualquer um que pudesse ser alcançado pelo 
pronunciamento. 

27. Portanto, também na perspectiva dos princípios do contraditório e da ampla defesa não se 

justifica o deferimento do pedido dos requerentes no sentido de serem admitidos neste processo como 
terceiros interessados. Desse modo, por todos os fundamentos acima apresentados indefiro o pedido dos 

requerentes. 

2 - Pedido de prorrogação, à peça 406, formulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) 

28. Quanto ao pedido de prorrogação, à peça 406, formulado pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) para atendimento ao disposto no Ofício 01-128/2021-

TCU/SeinfraRodoviaAviação, defiro o pedido e prorrogo o prazo para o dia 27 de agosto do corrente ano. 

3 - Cumprimento pela ANTT do Despacho deste relator à peça 348 

29. No tocante ao cumprimento do Despacho deste relator à peça 348, a ANTT, por meio da 

Deliberação 225, de 01.07.2021, revogou as Portarias mencionadas no item 13.1 do Despacho deste relator, 
exceto quanto à Portaria 305, o que requer explicações por parte da ANTT. 

30. Observo que a ANTT revogou, por conta própria, as Portarias 260 e 302, ambas de 2021, 
expedidas, respectivamente, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Agravo de 
Instrumento nº 1010022-03.2021.4.01.0000 pelo Desembargador Federal Souza Prudente do Tribuna l 

Regional Federal da 1ª Região, e à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 
nº 1066898-94.2020.4.01.3400 pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.  

31. Digo isso porque o Despacho deste relator, à peça 348, não determinou a revogação das 
citadas Portarias, mas apenas determinou que a ANTT, “em relação às Portarias 260, 261, 296, 297 e 302, 
todas de 2021” informasse “a este Tribunal, no prazo de cinco dias, se, antes de dar cumprimento às 

decisões judiciais mencionadas das referidas portarias, foi colhido o necessário pronunciamento do órgão 
competente da Advocacia-Geral da União acerca do teor da referida decisão judicial e envie a esta Corte o 

inteiro teor das respectivas decisões judiciais”. 

32. Portanto, tal fato deve ser levado ao conhecimento da ANTT, por ofício da unidade técnica 
deste Tribunal. 

33. Por outro lado, verifico que constou, indevidamente, do item 13.1 do Despacho deste relator, 
à peça 348, menção a três portarias que, por terem sido expedidas em cumprimento a decisões judicia is, 

deveriam ter constado do item 13.2, que são as seguintes: 

- Portaria 267/2021, em cumprimento à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 
nº 1062153-71.2020.4.01.340 (peça 404, p. 35). 

- Portaria 287/2021, em cumprimento ao Mandado de Segurança 
nº 1011419-82.2021.4.01.3400 (peça 404, p. 4). 

- Portaria 289/2021, em cumprimento à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 
nº 1042708-67.2020.4.01.3400 (peça 404, p. 5). 
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34. Desse modo, é preciso proceder à devida retificação. 

35. Para maior clareza e a fim de evitar qualquer dúvida, é prudente esclarecer à ANTT que a 
determinação contida no item 13.1 do Despacho deste relator à peça 348, com a retificação feita por este 

Despacho, não alcança as portarias expedidas em cumprimento a decisões judiciais que tenham 
determinado à ANTT a apreciação dos pedidos de outorga, o que, no entanto, não dispensa que conste das 
citadas portarias a ressalva do seu art. 2° no sentido de que “A outorga de que trata o art. 1º não produzirá 

efeitos enquanto vigente o comando proibitivo contido no item 28.2 da decisão do Tribunal de Contas da 
União, nos termos do Acórdão nº 559/2021 - Plenário”. 

4 - Petições, às peças 414, 432, 452 e 470, dos mesmos requerentes mencionados no item 1 

36. Às peças 414, 432, 452 e 470, os mesmos requerentes mencionados no item 1 formulam os 
seguintes pedidos: 

1 - que os requerentes sejam habilitados no processo como terceiros interessados, com os 
registros processuais correspondentes; 

2 - que “seja autorizado pelo Requerente (terceiro prejudicado) cumprir o item 13 do 
despacho datado de 25/06/2021 determinado pelo TCU”, em substituição à ANTT que, 
segundo os requerentes, não teria dado cumprimento a esse item do referido despacho; 

3 - que “seja oficiado a ANTT o cumprimento pelo Requerente (terceiro prejudicado) da 
providencia descrita no item 13, inciso 2”; 

4 - que este Tribunal de Contas determine à ANTT a convalidação e a republicação das 
Portarias 277 (Mazinho Transportes e Turismo), 302 (Darlan Transportadora Turística), 
260 e 262 (Expresso JK Transportes), 287 (J Quaresma Transporte Eireli), todas de 2021, 

por terem sido indevidamente revogadas, porquanto foram expedidas em cumprimento a 
decisões judiciais que determinaram à ANTT a análise dos pedidos das mencionadas 

empresas. 

37. Antes de apreciar os pedidos dos requerentes, observo que as suas petições foram, 
indevidamente, autuadas como agravo. Como se vê, dos pedidos acima sumarizados, não se trata de 

irresignação a qualquer decisão deste relator ou do TCU. Ao contrário, os requerentes apenas formulam 
pedidos que, a rigor, não só não contestam o despacho deste relator, como também o usam como 

fundamento. Portanto, evidentemente, não se trata de qualquer recurso. 

38. Por essa razão, é preciso que se proceda à retificação da autuação das citadas petições, de 
agravo para meras petições. 

39. Passo à análise dos pedidos formulados. 

40. O primeiro pedido já foi decidido no início deste despacho, pelo indeferimento da 

habilitação dos requerentes como terceiros interessados. 

41. Quanto ao segundo e ao terceiro pedidos, a ANTT, ao interpor o agravo, deixou de 
encaminhar as decisões judiciais, individualmente consideradas. Nisso a afirmação dos requerentes está 

correta. No entanto, a ANTT trouxe o Parecer Referencial n. 00007/2021/PF-ANTT/PGF/AGU que fixou 
a orientação geral que passou a ser seguida pela ANTT, em relação aos pedidos amparados por decisões 

judiciais que fixaram prazo para a ANTT apreciá-los (peça 365). Desse modo, compete à ANTT trazer aos 
autos as respectivas decisões judiciais e não aos requerentes. 

42. No tocante ao quarto pedido, os requerentes mencionam as Portarias 277 (Mazinho 

Transportes e Turismo), 302 (Darlan Transportadora Turística), 260 e 262 (Expresso JK Transportes), 287 
(J Quaresma Transporte Eireli), todas de 2021, que teriam sido indevidamente revogadas, porquanto foram 

expedidas em cumprimento a decisões judiciais que determinaram à ANTT a análise dos pedidos das 
mencionadas empresas. 
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43. As Portarias 260, 302 e 287 foram expressamente mencionadas no Despacho deste relator 

à peça 348 e já foram objeto de considerações neste Despacho, ou seja, as Portarias 260 e 302 foram 
revogadas por iniciativa própria da ANTT e a menção à Portaria 287 constou indevidamente do item 13.1 

do aludido Despacho, o que será retificado nesta oportunidade. 

44. No que concerne às Portarias 262 e 277, o Despacho deste relator à peça 348 não fez 
qualquer menção a elas. É importante lembrar que o que este despacho analisa é o cumprimento ou não do 

Despacho deste relator à peça 348. Desse modo, não cabe a esta Corte tutelar interesses privados perante a 
Administração Pública. 

45. De qualquer modo, suponho que o esclarecimento adicional que constará ao final deste 
despacho sobre as Portarias 260, 302 e 287 atenderá às preocupações dos ora requerentes. 

DECISÃO 

46. Em face de todo o exposto, DECIDO, com base nos fundamentos acima apresentados: 

1. em relação ao pedido de ingresso nos autos como interessados apresentado pela Mazinho 

Transportes e Turismo Ltda., Darlan Transportadora Turística Ltda., Expresso JK Transportes Ltda., e J 
Quaresma Transporte Eireli, conhecer dos pedidos, para, no mérito, indeferi-lo, consoante as disposições 
do art. 146, § 1º e 2º, do RITCU; 

2. no tocante ao pedido de prorrogação, à peça 406, formulado pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) para atendimento ao disposto no Ofício 01-128/2021-

TCU/SeinfraRodoviaAviação, deferir o pedido e, por consequência, prorrogar o prazo para o dia 27 de 
agosto do corrente ano; 

3. Quanto ao cumprimento do Despacho deste relator à peça 348: 

3.1. Informar à ANTT que se deu por conta da própria ANTT a revogação das Portarias 260 e 
302, ambas de 2021, expedidas, respectivamente, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 

do Agravo de Instrumento nº 1010022-03.2021.4.01.0000 pelo Desembargador Federal Souza Prudente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 
nº 1066898-94.2020.4.01.3400 pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

pois o Despacho deste relator, à peça 348, não determinou a revogação das citadas Portarias, mas apenas 
determinou que a ANTT, “em relação às Portarias 260, 261, 296, 297 e 302, todas de 2021” informasse “a 

este Tribunal, no prazo de cinco dias, se, antes de dar cumprimento às decisões judiciais mencionadas das 
referidas portarias, foi colhido o necessário pronunciamento do órgão competente da Advocacia-Geral da 
União acerca do teor da referida decisão judicial e envie a esta Corte o inteiro teor das respectivas decisões 

judiciais”. 

3.2. Retificar o Despacho deste relator à peça 348, a fim de excluir do item 13.1 e incluir no 

item 13.2 a menção às Portarias 267, 287 e 289, todas de 2021, tendo em vista que foram expedidas em 
cumprimento às seguintes decisões judiciais, respectivamente: Mandado de Segurança  
nº 1062153-71.2020.4.01.340; Mandado de Segurança nº 1011419-82.2021.4.01.3400; e Mandado de 

Segurança nº 1042708-67.2020.4.01.3400. 

3.3. Esclarecer à ANTT que a determinação contida no item 13.1 do Despacho deste relator à 

peça 348, com a retificação feita por este Despacho, não alcança as portarias expedidas em cumprimento a 
decisões judiciais que tenham determinado à ANTT a apreciação dos pedidos de outorga, o que, no entanto, 
não dispensa que conste das citadas portarias a ressalva do seu art. 2° no sentido de que “A outorga de que 

trata o art. 1º não produzirá efeitos enquanto vigente o comando proibitivo contido no item 28.2 da decisão 
do Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão nº 559/2021 - Plenário”. 

3.4. Fixar à ANTT o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente a este Tribunal, sob pena de 
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU): 

3.4.1. as razões pelas quais deixou de revogar a Portaria 305/2021, expressamente mencionada 

no item 13.1 do Despacho deste relator à peça 348; 
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3.4.2. as decisões judiciais citadas nas Portarias 260, 261, 296, 297 e 302, todas de 2021, cuja 

apresentação a este Tribunal foi expressamente determinada no item 13.2 do Despacho deste relator à peça 
348. 

4. Relativamente às petições às peças 414, 432, 452 e 470, e respectivos anexos, dos mesmos 
requerentes mencionados no item 1: 

4.1. Determinar a retificação da sua autuação, de agravo para petição; 

4.2. Indeferir os pedidos formulados pelos requerentes, pelos fundamentos indicados neste 
despacho. 

À SeinfraRodoviaAviação, para as devidas providências, inclusive o envio de cópia deste 
despacho à ANTT e aos requerentes. 

Brasília, 24 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  007.602/2019-7 

Natureza: Aposentadoria 
Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 

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

DESPACHO 

Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de Maria Jose da Silva Lopes, Maria Madalena 
Ferreira, de Maria Madalena de Lima, de Maria Madalena de Oliveira e de Maria Ozerina Monteiro Lizzo, 

ex-servidoras da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

2  A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propõe considerar legais, dando-lhes registro, 
os atos de Maria Jose da Silva Lopes e de Maria Madalena Ferreira, e ilegais, negando-lhes registro, os atos 

de Maria Madalena de Lima, de Maria Madalena de Oliveira e de Maria Ozerina Monteiro Lizzo. Em suma, 
concluiu o que se segue. 

2.1. Não há nenhuma irregularidade nos atos de Maria Jose da Silva Lopes e de Maria 

Madalena Ferreira. 

2.2. O ato de Maria Madalena de Lima não atende aos requisitos para a aposentadoria com 

base no art. 6º da EC nº 41, de 2003 quanto ao tempo mínimo de serviço, de 30 anos no seu caso. A ex-
servidora conta com 29 anos, 2 meses e 19 dias, podendo se aposentar com proventos proporcionais a 29/30, 

com base no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, com redação da EC nº 41, de 2003.  

2.3. Maria Madalena de Oliveira não poderia ter-se aposentado com proventos integrais, pois 
seu ato não atende o requisito mínimo de 25 anos de efetivo magistrado, nos termos do art. 6º da EC nº 41, 

de 2003, c/c o § 5º do art. 40 da Constituição Federal. Cumpriu apenas 24 anos, 9 meses e 3 dias. Pode-se 
aposentar com proventos proporcionais a 24/30, com base no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da 

Constituição Federal. 

2.4. Para se aposentar do cargo de professora de 1º e de 2º graus com fundamento no art. 40, 
§1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal com redação dada pela EC nº  20, de 1998, combinado 

com o §5º do citado artigo 40, Maria Ozerina Monteiro Lizzo deveria ter cinquenta anos de idade quando 
se aposentou, no entanto, possuía apenas 49 anos. Sua aposentadoria poderá prosperar com base no art. 8º 

e § 4º da EC 20/1998, que permite, que o tempo de serviço até a data da publicação da EC 20/1998. 

3. O Ministério Público junto ao TCU acolhe a proposta apresentada pela unidade técnica. 

4. Ocorre que as ex-servidoras Maria Madalena de Oliveira e Maria Ozerina Monteiro 

Lizzo também não cumpriam, à época de suas aposentadorias, os requisitos indicados nos dispositivos  
alternativos indicados pela unidade técnica. 

4.1. Maria Madalena de Oliveira não possuía sessenta anos, conforme requerido na alínea “b” 
do inciso III do § 1ºdo art. 40 da Constituição Federal, com a redação vigente à época, in verbis (grifei): 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 

3º e 17:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

[...] 
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III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício 

no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco 
anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998)  (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

4.2. Maria Ozerina Monteiro Lizzo precisaria ter trabalhado mais que os 25 anos, cinco meses 

e sete dias efetivamente exercidos de magistério, uma vez que é preciso considerar o período adicional de 
contribuição indicado na alínea ‘b” do inciso III do art. 8º da EC nº 20, de 1998 in verbis (grifei): 

Art. 8º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a 
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à 
aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da 

Constituição Federal [integrais], àquele que tenha ingressado regularmente em cargo 
efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de 

publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 

[...]  
 III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:  

[...]  

 b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, 

na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante 

da alínea anterior. 

5. Destarte, determino que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de 

Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), à luz das normas aplicáveis, avalie novamente os atos de Maria 

Madalena de Oliveira e Maria Ozerina Monteiro Lizzo. 

À Sefip para providências. 

Brasília, 24 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  018.732/2015-1 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Entidade: Fundação Delmiro Gouveia 

Responsável: Adair Nunes da Silva, Fundação Delmiro Gouveia 

DESPACHO 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Fundação Delmiro Gouveia e 

de Adair Nunes da Silva, seu presidente desde 28/4/2004, em razão da impugnação de despesas do 
Convênio nº 732099/2010, firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a entidade, para incentivar o 

turismo no Município de Anadia (AL) por meio do Projeto Micareme 2010. 

1. Os responsáveis foram citados pelas seguintes irregularidades (instrução de peça 37, p. 3) 

9. Na primeira instrução destes autos, após minucioso exame das peças pertinentes, 

restou evidenciada a responsabilidade solidária do Sr. Adair Nunes da Silva e da 
Fundação Delmiro Gouveia pelos atos de gestão inquinados. Da mesma forma, apurou-

se dano causado ao erário, no valor histórico de R$ 150.000,00, em razão das 
irregularidades abaixo indicadas: 

 a) contratação das bandas “Trio da Huanna” e “Forró dos Plays” sem a apresentação 

dos correspondentes Contratos de Exclusividade, e sem comprovação do pagamento dos 
cachês aos artistas, com recursos do Convênio 732099/2010; 

 b) não apresentação de cópia completa do contrato firmado com a empresa Raimundo 
Antonio dos Santos - ME, referente à apresentação das Bandas “Trio da Huanna” e 
“Forró dos Plays” no evento “Micareme 2010”, realizado nos dias 3 e 4/4/2010 no 

município de Anadia/AL, com recursos do Convênio 732099/2010, descumprindo o 
disposto no Cláusula Terceira, item II, alínea “o” (Peça 1, p. 34) e no Parágrafo Terceiro 

da Cláusula Sétima, §2º, item I (Peça 1, p. 39), do Termo do referido ajuste; 

 c) apresentação de extrato incompleto da conta específica em que foram movimentados 
os recursos do Convênio 732099/2010 (Conta Corrente 26735, da Agência 1054 do 

Banco do Brasil), impossibilitando a verificação do nexo causal entre as despesas 
realizadas e os recursos pactuados no convênio, bem como quanto ao resultado de 

eventual aplicação financeira desses recursos e da devolução de eventual saldo ao 
Tesouro Nacional, descumprindo o disposto no Cláusula Décima Terceira, §2º, alínea 
“a”, do Termo do referido ajuste; e 

 d) não comprovação de que os valores arrecadados com a cobrança de abadás do Bloco 
Minha Paixão tenham sido revertidos para a consecução do objeto do Convênio 

732099/2010, ou recolhidos à conta do Tesouro Nacional, descumprindo o disposto na 
Cláusula Terceira, item II, alínea “kk”, do Termo do ajuste.  

2. Após análise, a unidade técnica propôs julgar irregulares as contas dos responsáveis, com a 

cobrança de débito e a aplicação de multa. 

3. O Ministério Público acolheu a proposta oferecida pela unidade técnica, ainda que com 

alicerces distintos. 

4. No entanto, entendo necessárias informações adicionais antes de que me pronuncie. Assim 
determino à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial que: 

4.1. fundamente a afirmação constante do item 48 da instrução de peça 37, p. 8, que transcrevo, 
de modo a explicitar em que o objeto tratado nas decisões evocadas nas alegações de defesa difere da 

jurisprudência dominante ou do objeto deste processo, no que for pertinente; 
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48. Por fim, sobre as decisões trazidas pelo responsável, merece ser destacado que, 

eventualmente, em casos específicos, pode-se observar posicionamento que não reflita a 
jurisprudência majoritária da Corte. Tal fato, contudo, não fragiliza o entendimento 

reiteradamente apresentado nos diversos acórdãos exarados pelo TCU acerca dos temas 
aqui tratados.  

4.2. solicite ao Banco do Brasil o encaminhamento de nova cópia dos extratos da conta corrente 

própria do convênio sem as limitações verificadas nas cópias fornecidas, ou seja, de forma que estejam 
plenamente legíveis. 

À Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial para providências. 

Brasília, 24 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1050/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 035.184/2018-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE PAUS PRETOS, 
CNPJ: 08.307.907/0001-00, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1703/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 9/2/2021, proferido no processo TC 035.184/2018-3, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 
abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/8/2021: R$ 199.306,41; em solidariedade com os 
responsáveis Enoque Alves dos Santos, CPF: 543.432.914-72 e Miguel Martins Bezerra, CPF: 
210.728.094-00. 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$ 16.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão Condenatório 1703/2021-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 9/2/2021, até a data do efetivo recolhimento, se 

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

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

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

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

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

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, 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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 139) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1052/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Antonio de Jesus, CPF: 066.303.124-90 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 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 27.360,74; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
46.220,28; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 139) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 159 | Quarta-feira, 25/08/2021 30 

EDITAL 1053/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Gedalva Santos Lopes, CPF: 068.818.224-05 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 64.771,78; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
92.378,04; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 138) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 159 | Quarta-feira, 25/08/2021 32 

EDITAL 1054/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Júlia Mendes de Lima, CPF: 070.484.174-63 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 64.532,50; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
91.187,14; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 141) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1055/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Elma Maria Soares, CPF: 068.818.184-83 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 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 65.536,61; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
93.717,61; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 141) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1056/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Isaura Santina de Araújo, CPF: 014.780.784-05 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 66.985,33; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
94.816,22; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 140) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1057/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Antonia Ferreira Lopes, CPF: 014.772.024-98 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 65.996,33; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
94.653,52; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 137) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1058/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Ana Quitéria da Conceição, CPF: 069.753.964-42 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 63.417,34; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
90.762,08; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 140) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1059/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Eulina Costa da Silva, CPF: 069.753.914-83 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 66.169,38; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 

Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 
(GEXGAR), irregularidades a(s) qual(is) caracteriza(m) infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 
10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
94.195,17; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 140) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1060/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Josefa Ferreira de Andrade, CPF: 014.773.344-83 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 66.929,16; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 
Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 

(GEXGAR), irregularidades as quais caracterizam infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 
2003, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; Regulamento do Benefício de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro 
de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 

20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
95.572,16; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 138) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 159 | Quarta-feira, 25/08/2021 46 

EDITAL 1061/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Antônio José de Sousa, CPF: 068.885.924-05 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 66.209,10; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 
Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 

(GEXGAR), irregularidades as quais caracterizam infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 
2003, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; Regulamento do Benefício de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro 
de 2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 

20, de 18/5/2000; art. 4º, incisos II e III da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 186 da Lei 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. 

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 19/8/2021: R$ 
94.365,62; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitan te 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 139) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1062/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Iracema Dias de Amorim, CPF: 068.881.594-42 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 66.644,66; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 
Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 

(GEXGAR), irregularidades que caracterizam infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003; 
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 
Regulamento do Benefício de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 
2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, 

de 18/5/2000, art. 4º, incisos II e III da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999; art. 186 da Lei 10.406, de 10 
de janeiro de 2002.  

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 19/8/2021: R$ 
95.171,27; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 138) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1063/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 039.949/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Emília Maria da Conceição, CPF: 014.779.544-30 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 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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 19/8/2021: R$ 64.398,41; em solidariedade com a responsável Zilda da Silva Leite, 

CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao 
Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da 
Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns/P E 

(GEXGAR), irregularidades que caracterizam infração ao Art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003; 
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 
Regulamento do Benefício de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 
2007, redação original, art. 8º, inciso I, art. 10, inciso I; art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, 

de 18/5/2000, art. 4º, incisos II e III da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999; art. 186 da Lei 10.406, de 10 
de janeiro de 2002.  

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 19/8/2021: R$ 
90.956,35; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

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

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

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 138) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1069/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

TC 021.065/2017-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES PEDRA EIRELI, CNPJ: 13.261.417/0001-50, na 

pessoa de seu representante legal, do Acórdão 4511/2020-TCU 1ª Câmara, relatoria do Ministro-Substituto 
Weder de Oliveira, sessão de 14/4/2020 - retificado pelo Acórdão 5430/2020-TCU-Primeira Câmara, de 
mesma relatoria, Sessão de 12/5/2020 -, proferido no processo TC 021.065/2017-9, por meio do qual o 

Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, 
valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência,  

acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 19/8/2021: R$ 128.027,20; em solidariedade com o responsável Antonio Cedraz Carneiro, 

CPF: 080.985.735-91. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias 
a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 10.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão Condenatório 4511/2020-TCU-

1ª Câmara, relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, sessão de 14/4/2020, até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

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

Informações detalhadas acerca do processo, 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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 139) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1075/2021-TCU/SEPROC, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 

TC 040.843/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Lauro Pereira Albuquerque, CPF: 013.942.313-34 do Acórdão 1150/2021-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 2/2/2021, proferido no processo TC 040.843/2018-1, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente 

desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo 
recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 20/8/2021: R$ 753.091,33. O ressarcimento 
deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

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

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

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

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

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, 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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 140) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1081/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE AGOSTO DE 2021 

TC 036.760/2019-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada 

a AUDIÊNCIA de Marcelo Jorge Dias Fernandes, então prefeito municipal de São João da Baliza/RR, 

CPF: 446.376.082-87 (art.12, III, Lei 8.443/1992), para que, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 

publicação, apresente, por escrito, razões de justificativa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir, de 

forma resumida:  

a) ao proceder à adjudicação e homologação da Concorrência 1/2019 convalidou a decisão de 

inabilitação da empresa Extremo Norte Comércio e Serviços Ltda. pela comissão permanente de licitação, 

que deixou de realizar diligência junto à licitante para esclarecer divergências no contrato de prestação de 

serviços apresentado pela empresa, relativo à data de formação do engenheiro responsável da empresa e na 

Certidão de Registro Quitação de Pessoa Física, emitida em 12/4/2019, quando havia evidência de a falha 

indicada ser sanável, eis que meramente formal, restringindo irregularmente o caráter competitivo da 

licitação e, por conseguinte, comprometendo a expectativa de obtenção da proposta mais vantajosa para a 

administração. Norma infringida: arts. 3º e 43, § 3º, da Lei 8.666/1993; e 

b) ao proceder à adjudicação e homologação da Concorrência 1/2019, convalidou a aceitação 

intempestiva de recurso administrativo pela comissão permanente de licitação, sem a observância do prazo  

de cinco dias úteis para sua interposição, considerando que, em ata de 3/12/2019, foi decidida a inabilitação 

da empresa J.M Construtora Eireli EPP em decorrência de recurso administrativo impetrado pela empresa 

Águia Empreendimento Eireli datado de14/10/2019, ensejando benefício indevido a participante diversa, 

não detentora da melhor proposta, ante a subsequente inabilitação da proposta até então melhor classificada, 

com fulcro em alegada irregularidade sanável por expediente de mera diligência, com comprometimento 

do caráter isonômico da competição e da expectativa de obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. Norma infringida: arts. 3º e 109 da Lei 8.666/1993. 

A rejeição das razões de justificativa poderá ensejar: a) imputação de multa (art. 58, Lei 

8.443/1992); b) julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora chamado em 

audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 

8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade destas contas, se esta for a natureza do processo (art. 16, 

inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido 

julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º da Lei Complementa r 

64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor 

público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de responsabilidade no Sistema 

Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 

8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por 

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

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

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

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

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

para o Tribunal. 

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

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

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

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

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) podem 

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

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 137) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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EDITAL 1082/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 004.907/2017-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO o Sr. Onaldo Rocha de Queiroga Filho, OAB: 18671/PB, da necessidade de atualizar seu 

endereço profissional junto ao Tribunal de Contas da União, em razão do insucesso nas tentativas de 
localização via postal no endereço declinado nos autos do processo TC 004.907/2017-5. 

A ausência da atualização do endereço ocasionará a presunção de validade da comunicação 

enviada ao endereço constante dos autos e o consequente prosseguimento do processo, sem que isso possa 
ser considerado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para fins de condenação dos 

responsáveis por parte do Tribunal de Contas da União. 

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 161 de 25/08/2021, Seção 3, p. 141) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68939994.
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