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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
  

MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
  

Processo:  000.290/2021-1 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Unidade Jurisdicionada: Município do Rio de Janeiro/RJ 

DESPACHO 

Considerando que, posteriormente à elaboração da instrução a que se refere a Peça 79, o Sr. 

Marcelo Silva Moreira Marques, Procurador do Município do Rio de Janeiro, trouxe aos autos a 

documentação juntada à Peça 82, restituo os presentes autos à Secex-TCE, com vistas ao exame dos novos 

elementos acostados. 

À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 18 de maio de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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Processo: 013.387/2021-9 
Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente - MMA, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - Ibama e Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade - ICMBio  

DESPACHO 

 Ante as razões expostas pela SecexAgroAmbiental, determino, com fundamento no art. 276, 

§§ 2º e 4º, do Regimento Interno/TCU, a realização da prévia oitiva do Ministério do Meio Ambiente - 
MMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, manifestem-se acerca das ocorrências indicadas no item 50, alínea b, subalíneas b.1 a b.10, 
da instrução precedente, atinentes às Instruções Normativas Conjuntas MMA/IBAMA/ICMBIO 1 e 

2/2021. 
2.  Deve a unidade técnica, ainda, diligenciar junto às aludidas unidades jurisdicionadas, para 

que estas, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos dos arts. 157 e 187 do RI/TCU, apresentem 
a este Tribunal a documentação descrita no item 50, alínea c, subalíneas c.1 a c.5, da peça processual 
acima referenciada. 

3. Outrossim, determino o envio ao MMA, ao Ibama e ao ICMBio de cópia da Representação 
que originou os presentes autos, da instrução produzida pela unidade técnica e deste Despacho, como 

subsídio para suas respostas. 
 À SecexAgroAmbiental, para adoção das providências a seu cargo, procedendo, 

posteriormente e dentro da urgência que o caso requer, à análise das justificativas e elementos a serem 

encaminhados, com vistas a subsidiar o pronunciamento a respeito da concessão da medida cautelar 
prevista no caput do art. 276 do RI/TCU.  

  

Brasília, 18 de maio de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=78649 

EDITAL 0372/2021-TCU/SEPROC, DE 9 DE ABRIL DE 2021 

TC 009.192/2006-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ALCANTARA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 12.563.656/0001-00, na 

pessoa de seu representante legal , Leonardo Soares Dourado, CPF-626.776.243-20, do Acórdão 
2747/2009-TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 18/11/2009, 

retificado pelos Acórdãos 1674/2012-TCU-Plenário, Sessão de 4/7/2012, e 2566/2012-TCU-Plenário, 
Sessão de 26/9/2012, de mesma relatoria, proferido no processo TC 009.192/2006-8, por meio do qual o 
Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo 

Nacional de Saúde, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, 
acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 

ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 9/4/2021: R$ 752.093,55; em solidariedades parciais com os responsáveis Baltazar Neto Santos 
Garcia, CPF-094.934.253-04; Danilo Jorge Trinta Abreu, CPF-808.147.278-91; Eudes Lima Garcia, CPF-

016.267.014-15; Manoel de Jesus Botelho, CPF-238.784.443-20; Nilson Santos Garcia, CPF-062.067.513-
68, CPF-453.192.943-87. 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. 58, II, Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão condenatório até a data do 
efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 

atingida fase de execução judicial.  

Fica ALCANTARA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA NOTIFICADA também dos 
Acórdãos 1914/2010-TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 

4/8/2010; 729/2012-TCU-Plenário, Rel. Ministra Ana Arraes, Sessão de 28/3/2012; 634/2014-TCU-
Plenário, Rel. Ministra Ana Arraes, Sessão de 19/3/2014; 892/2018-TCU-Plenário, Rel. Ministro José 

Múcio Monteiro, Sessão de 25/4/2018; e 1391/2018-TCU-Plenário, Ministro José Múcio Monteiro, Sessão 
de 20/6/2018, por meio dos quais o Tribunal apreciou recursos interpostos contra a deliberação originária.  

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

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

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

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

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

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

datas de ocorrência e do cofre credor 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 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 156) 
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CODMATERI A=78653 
EDITAL 0456/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE ABRIL DE 2021 

TC 019.070/2015-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO José Haroldo Fonseca Carvalhal, CPF: 304.357.732-91 do Acórdão 13441/2020-TCU-
Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 24/11/2020, proferido no processo 

TC 019.070/2015-2, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas 
datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 

eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 27/4/2021: R$ 1.524.893,37, em solidariedade com a Sra. Cassandra 

Luchesia Gandra Gomes - CPF: 804.690.433-34. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribuna l 
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$ 400.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 13441/2020-TCU-Primeira 

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

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

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

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

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 157) 
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CODMATERI A=78652 
EDITAL 0457/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE ABRIL DE 2021 

TC 018.046/2020-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Gileno Damascena Silva - CPF: 609.988.305-34 para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, valores históricos atualizados monetariamente 
desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 27/4/2021: R$ 34.780,07, em solidariedade com o Centro de Capacitação Canudos - 
Cecac - CNPJ: 00.336.154/0001-59. 

O débito decorre de apresentação de documentação inapropriada a título de comprovação de 
despesas relativas ao Convênio CRT/SE 23000/2002, registro Siafi 468544, bem como realização de 
despesas fora do período de vigência do convênio: a) falta de recolhimento a conta da União por erro 

aritmético: R$ 1.649,52; b) as notas fiscais sem o registro do convenente como adquirente da mercadoria : 
R$ 2.624,09; c) despesa registrada em duplicidade: R$ 189,80; e d) aquisição de material de construção 

após o término do convênio: R$ 8.664,00. Tais irregularidades caracterizam infração aos seguintes 
dispositivos: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do 
Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986. 

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

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 27/4/2021: R$ 
71.536,86; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

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

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

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

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

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

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

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

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

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

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 156) 
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CODMATERI A=78650 
EDITAL 0464/2021-TCU/SEPROC, DE 28 DE ABRIL DE 2021 

TC 010.766/2014-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda - ME, CNPJ: 42.219.998/0001-
60, na pessoa de seu representante legal, Sr. Jorge Villar, CPF: 025.770.977-00 do Acórdão 2192/2017-

TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, prolatado na sessão de 4/10/2017, retificado pelo 
Acórdão 465/2020-TCU-Plenário, de 11/3/2020, de mesma relatoria, por meio do qual o Tribunal de Contas 
da União (TCU) julgou irregulares as contas apreciadas e a condenou a recolher aos cofres do Tesouro 

Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as 
respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-

se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 28/4/2021: R$ 708.720,01, em solidariedade com o 
responsável Luiz Fernandes da Silva - CPF: 459.455.197-15. O ressarcimento deverá ser comprovado junto 

ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação. 

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 50.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2192/2017-TCU-Plenário, 
Ministro Relator Benjamin Zymler até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo 

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

Fica Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda - ME NOTIFICADA também 

do Acórdão 2030/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rego, sessão de 28/08/2019, por 
meio do qual o Tribunal conheceu do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento. 

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

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

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

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 156) 
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CODMATERI A=78651 
EDITAL 0468/2021-TCU/SEPROC, DE 28 DE ABRIL DE 2021 

TC 015.486/2020-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Antônio Carlos Belini Amorim, CPF 039.174.398-83 para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Fundo Nacional de Cultura, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 
ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 28/4/2021: R$ 

1.146.444,38, em solidariedade com os responsáveis: Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais 
Ltda.- ME - CNPJ: 07.481.398/0001-74; e Felipe Vaz Amorim - CPF: 692.735.101-91. 

O débito decorre da não apresentação de documentos hábeis para comprovar o atingimento dos 
objetivos do Pronac 09-5135, em especial com relação ao acesso e destinação de ingressos gratuitos, fotos 
e registros videográficos das apresentações, e material de divulgação dos eventos, inclusive pela internet, 

atestando a execução das apresentações teatrais nas cidades previstas no Plano de Trabalho. Tal 
irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, 

da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 
93.872/1986.IN MinC n° 1/2010: art. 54 e art. 69, incisos II, III, V, VI, VII; IN MinC nº 1/2012: art. 75, 
incisos II, III, V, VI, VII; IN MinC Nº 1/2013: art. 47, § 1º, art. .64 e art. 80, II, III, V, VI, VII; IN MinC nº 

1/2017: art. 77, parágrafo único e art. 101, incisos I, II, V, VI, VII. 

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 28/4/2021: R$ 
1.378.248,63; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

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

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

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

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 
por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

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

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

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

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

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

para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 156) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.
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CODMATERI A=78654 
EDITAL 0472/2021-TCU/SEPROC, DE 29 DE ABRIL DE 2021 

TC 033.016/2017-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Wladimir Wronsky Quezada (CPF 727.468.663-15) para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Fundo Nacional de Saúde - MS, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas 
datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 

29/4/2021: R$ 160.698,15, em solidariedade com os responsáveis: Cristiane Araújo Vieira Alves - CPF: 
743.300.633-87; e Construtora Comar Ltda - CNPJ: 09.247.224/0001-77. 

O débito decorre da não comprovação da execução integral dos serviços apresentados nas 
planilhas de medição respectivas, referentes à construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na 
localidade de Conjunto Jereissati III, Pacatuba/CE. (Constatações n. 380061 e 379927 do Relatório de 

Auditoria Denasus n. 15400). Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: ao art. 37, 
caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93 do Decreto-

lei 200/1967, art. 66 do Decreto 93.872/1986, arts. 60 a 64 da Lei 4.320/1964. 

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 29/4/2021: R$ 
174.293,35; 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) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

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

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

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

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

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

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

para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 157) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.
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CODMATERI A=78667 
EDITAL 0474/2021-TCU/SEPROC, DE 29 DE ABRIL DE 2021 

TC 043.355/2018-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Jair de Oliveira Farias, CPF: 004.644.343-60 do Acórdão 6665/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 16/6/2020, proferido no processo TC 043.355/2018-8, por 

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

se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 29/4/2021: R$ 322.859,49, em solidariedade com o 

Instituto Sesemar - Assessoria e Apoio aos Povos das Serras, Sertão e Mar - CNPJ: 05.585.986/0001-22. 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$ 30.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 6665/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 157) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.

http://www.tcu.gov.br/
http://www.tcu.gov.br/
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CODMATERI A=78668 
EDITAL 0478/2021-TCU/SEPROC, DE 30 DE ABRIL DE 2021 

TC 040.610/2019-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Misael Aguilar Silva Júnior - CPF: 072.298.795-15 para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente 
desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 30/4/2021: R$ 240.630,80, em solidariedade com o Sr. Isaac Cavalcante de Carvalho - 
CPF: 520.592.005-04. 

O débito decorre da inexecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse 0238.138-77/2007, 
firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Juazeiro/BA, sendo que a parcela executada não 
se presta a atender a população. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: art. 37, 

caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-
lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; art. 22, da IN-STN 1/1997; e Cláusula Segunda, item 3.2, 

alínea “a”, do Termo do Contrato de Repasse 0238.138-77/2007. 

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 30/4/2021: R$ 
333.140,08; 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) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

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

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

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

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

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

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

para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 158) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.
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CODMATERI A=78655 
EDITAL 0479/2021-TCU/SEPROC, DE 30 DE ABRIL DE 2021 

TC 036.028/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santo Antônio da 
Fartura, CNPJ: 03.643.200/0001-50, na pessoa de seu representante legal, Sr. Paulo Rodrigues Galvão - 

CPF 824.482.051-91, do Acórdão 12961/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, 
Sessão de 17/11/2020, proferido no processo TC 036.028/2018-5, por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos 
dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na 

forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 
30/4/2021: R$ 792.037,83, em solidariedade com o responsável João Romão Oliveira dos Santos - CPF: 
353.136.411-1. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar 

da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 50.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 12961/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

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

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

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 93 de 19/05/2021, Seção 3, p. 157) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.

http://www.tcu.gov.br/
http://www.tcu.gov.br/
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CODMATERI A=78656 
EDITAL 0480/2021-TCU/SEPROC, DE 30 DE ABRIL DE 2021 

TC 036.028/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO João Romão Oliveira dos Santos, CPF: 353.136.411-15 do Acórdão 12961/2020-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 17/11/2020, proferido no processo TC 

036.028/2018-5, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, valores históricos atualizados 
monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 

efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 30/4/2021: R$ 792.037,83, em 

solidariedade com Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santo Antônio da 
Fartura - CNPJ: 03.643.200/0001-50. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo 
de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 50.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 12961/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68050585.
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