
 
 
 
 

 
 
 

 

Diário Eletrônico  

Ano 4 | nº 18 | Quinta-feira, 28/01/2021    

 

 

Editais  ......................................................................................................................................  1 

Secretaria de Gestão de Processos .....................................................................................  1 

   

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67005350.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Boletim do Tribunal de Contas da União 

Regulamentado pelo art. 98 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 
e pelos §§ 3° a 5° do art. 295 do Regimento Interno do TCU  

  

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

SAFS Lote 1 Anexo I sala 424 - CEP:70042-900 - Brasília - DF 
Fones: 3527-7279/3527-7869/3527-2484/3527-5249 

  

Presidente 
ANA LÚCIA ARRAES DE ALENCAR 

Vice-Presidente 
BRUNO DANTAS NASCIMENTO 

  

Ministros 
WALTON ALENCAR RODRIGUES 

BENJAMIN ZYMLER 
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA 
RAIMUNDO CARREIRO SILVA 

VITAL DO RÊGO FILHO 
JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO 

  

Ministros-Substitutos 
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

WEDER DE OLIVEIRA 
  

Ministério Público junto ao TCU 
Procuradora-Geral 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 
  

Subprocuradores-Gerais 
LUCAS ROCHA FURTADO 
PAULO SOARES BUGARIN 

  

Procuradores 
MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO 

JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA 
SERGIO RICARDO COSTA CARIBÉ 

RODRIGO MEDEIROS DE LIMA 
  

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Secretária-Geral 

CLAUDIA GONÇALVES MANCEBO 
segedam@tcu.gov.br  

 

Boletim do Tribunal de Contas da União de deliberações dos colegiados 
do TCU e relatores - v. 1, n. 1, 2018. - Brasília: TCU, 2018- . 
 

Diário. 
 

 

1. Controle externo - periódico. 2. Ato normativo - periódico. 3. Controle 
externo - edital. I. Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU).  

 

 Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Ruben Rosa   

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67005350.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 18 | Quinta-feira, 28/01/2021 1 

EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1976/2020-TCU/SEPROC, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020 

TC 004.067/2016-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA EFICAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 
01.590.935/0001-38, representada pelo Sr. Edson Ferreira Lima, OAB: 11.668/AL, do Acórdão 6335/2020-

TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 9/6/2020, proferido no processo TC 
004.067/2016-9, por meio do qual o Tribunal conheceu dos embargos de declaração opostos por Cicero 
Cavalcante de Araujo contra o Acórdão 3349/2020-TCU-Segunda Câmara, para no mérito, rejeitá-los.  

Dessa forma fica Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda. notificada a recolher aos cofres 
da Fundação 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 9/12/2020: R$ 253.958,06; em solidariedade com o 

responsável Jean Fábio Braga Cordeiro, CPF 870.740.604-53. 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$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 5272/2019-TCU-Segunda 

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

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

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

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 19 de 28/01/2021, Seção 3, p. 109) 
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EDITAL 0028/2021-TCU/SEPROC, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

TC 043.358/2018-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada 
a AUDIÊNCIA de José Ronaldo Pessoa Pereira, CPF: 079.784.132-68 (art. 10, § 1º, e 12, inciso I e III, da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, inciso I e III, do RI/TCU), para que, no prazo de quinze dias, a contar da 
data desta publicação, apresente, por escrito, razões de justificativa quanto à ocorrência descrita a seguir, 
de forma resumida: não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas dos 

recursos desbloqueados e sacados do Contrato de Repasse 290.279-70/2009/MDA/CAIXA (SIAFI 
704212), cujo prazo encerrou-se em 30/5/2012, contrariando o disposto no parágrafo único do art. 70 da 

Constituição Federal; art. 145 do Decreto 93.872/1986; art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 
127/2008 e Cláusula Terceira, subitem 3.2, alíneas “c” e “e”, do contrato de repasse. 

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 Complemen ta 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) 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 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.  
Neste caso, deve ser formulada solicitação específica dirigida ao relator. 

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. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 19 de 28/01/2021, Seção 3, p. 109) 
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