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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 27/05/2020, às 14h30 

 
A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou incluídos 

processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 
https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

OS PROCESSOS CONSTANTES DA PAUTA SERÃO APRECIADOS EM 

SESSÃO TELEPRESENCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO-TCU 

314/2020, QUE SERÁ TRANSMITIDA PELO CANAL DO TCU NO 

YOUTUBE. OS INTERESSADOS EM PRODUZIR SUSTENTAÇÃO ORAL 

DEVEM OBSERVAR O ART. 3º DA ALUDIDA RESOLUÇÃO 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
004.780/2018-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Amazon Security Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade do Amazonas  

Representação legal: Raimundo Hitotuzi de Lima (2024/OAB-AM) e outros, 

representando Globalservice Vigilancia e Seguranca Ltda; Kasser Jorge Chamy Dib  

(5551/OAB-AM), representando Porto Seguro Servicos de Vigilancia e Seguranca Eireli 

  
013.026/2005-5 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 

Embargante: Luiz Gonzaga Viana Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Oriximiná/PA 

Representação legal: William Gomes Penafort de Souza (13.369/OAB-PA) e outros, 

Roberto Henrique Corrieri (19.071/OAB-DF) e outros, Pedro Sergio Vinente de Souza 

(6337/OAB-PA) e outros 

  
016.994/2017-5 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do 

Amazonas; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de 

Uberlândia; Fundação Universidade Federal do Acre; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia;  

Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal 

de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Paraná  

Representação legal: não há 

  
018.053/2020-3 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

Representação legal: não há 

  
019.616/2017-1 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsável: Vicente Pereira de Almeida 

Interessado: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

Representação legal: não há 
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020.867/2017-4 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsáveis: Edelvino Razzolini Filho; Ricardo Marcelo Fonseca; Universidade Federal 

do Paraná 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Paraná 

Representação legal: não há 

  
025.483/2017-0 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsável: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Representação legal: não há 

  
031.264/2011-5 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Monitoramento) 

Embargante: Menilson Menezes 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 

Representação legal: Antônio Eduardo Silva Ribeiro (OAB/SE 843) e outros  

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
010.536/2020-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pracuúba/AP 

Representação legal: não há. 

  
016.049/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tulio Carrijo Soares 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde 

Representação legal: não há. 

  
021.009/2017-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Interessado: Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Fazenda (extinta); Ministério do Trabalho 

(extinta) 

Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (OAB/DF 39.069), representando Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil e Advocacia-Geral da União; Yago de Oliveira 

Rodrigues (OAB/DF 14.889/E) e outros. 

  
033.581/2011-8 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Fundação Assis Chateaubriand; Gladistone José Vieira Belo 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Turismo 

Representação legal: Fernando Azevedo Sette (OAB/DF 2.179/A); Maira Konrad de Brito  

(OAB/DF 35.311). 

  
038.347/2019-9 - 

  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação) 

Recorrente: Up Mídia Integrada Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: Elaine Cristina Bertoldo (OAB/PR 44.585). 

  
040.323/2019-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 

Representação legal: não há. 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
009.493/2019-0 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Denúncia) 

Embargante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 

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

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

Representação legal: Herbert Milhomens de Vasconcelos (OAB/DF 29.585)  

  
013.730/2015-0 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Tefé - AM. 

Responsável: Sidônio Trindade Gonçalves. 

Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (OAB/AM 4.177)  

  
015.955/2009-8 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Prestação de Contas) 

Recorrente: Gad Engenharia e Construcao Civil Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas 

Responsáveis: Ana Fatima Motta de Vasconcellos; Antonio Venancio Castelo Branco; 

Carlos Roberto da Silva Menezes; Gad Engenharia e Construcao Civil Ltda; George Floro  

Marinho da Costa; Hamilton Vasconcelos Gadelha; Joao Luiz Cavalcante Ferreira; José 

Fernandes Carvalho Cavalcante; José Ribamar de Abreu Cardoso; João Martins Dias; 

Juarez Alves Ehm; Júlio César Campos Anveres; Mário Gilson Santos Borges; Nelson 

Batista do Nascimento; Paulo Roberto Nobre de Araújo; Paulo Rodrigues de Souza 

Representação legal: Marisa Santos Villagra (OAB/AM 2276)  

  
018.694/2020-9 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Bruno Schimitt Morassutti 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde (MS), Controladoria-Geral da União  

(CGU), Ministério da Economia (ME) e Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

Representação legal: não há. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
000.868/2011-6 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsáveis: Carlos Manoel Melo; Fernando Fortes Melro Filho; Rommel Mello Cruz 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  

Representação legal: não há. 

  
008.375/2020-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Brasifort Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa 

Econômica Federal; Thamara Helena Araujo Ramos  

  
028.046/2006-2 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Ademir Garcia Neves 

Órgão/Entidade/Unidade: Ceplac - Superintendência Regional da Amazônia Oriental - 

Alta Floresta/MT - MAPA. 

Responsáveis: Ademir Garcia Neves; Airton Rossi; Argemiro José Petronilho; Arlene 

Barroso Teixeira Maia; Bento Ioca; Carlos David Barroso Teixeira; Ednaldo Estevão dos 

Santos; José Luis Teixeira de Almeida; Manoel Joaquim Maia; Marilena Terumi Mariama 

de Almeida; Mauro Carvalho de Oliveira; Sônia Sakamae 

Representação legal: Daniel Roque Sagin (17891/OAB-MT), representando Marilena 

Terumi Mariama de Almeida; Carlos Eduardo Furim (6543/OAB-MT)  
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Ministra ANA ARRAES 

  
018.539/2020-3 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Batalhão da Guarda Presidencial 

Representação legal: não há 

  
018.872/2016-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Amazonas  

Representação legal: não há 

  
029.127/2018-1 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Agrário 

Responsáveis: Claudio Roberto Mendonca Schiphorst; Luiz Antonio Nascimento de 

Souza; Marco Aurelio de Medeiros Cursino; Mauro Oliveira Pires; Roberto Francisco 

Gomes; Sorrival de Lima e Sergio Roberto Lopes  

Representação legal: não há 

  
040.569/2018-7 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Agrário 

Responsável: Luiz Carlos Alves de Queiroz 

Representação legal: não há 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
002.642/2020-4 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Representação) 

Recorrente: Discon Confecções e Serviços Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando Logístico do Exército 

Representação legal: Chrisvado Monteiro de Almeida (OAB/DF 59.613) 

  
018.560/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Construrban Logística Ambiental 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

Representação legal: Jose Luiz dos Santos (OAB/SP 128.282) e outros, representando 

Construrban Logistica Ambiental Ltda. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
001.810/2015-4 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Fábio Bello de Oliveira 

Órgãos/Entidades/Unidades: Prefeitura Municipal de Ibiúna - SP; Superintendência 

Estadual da Funasa no Estado de São Paulo 

Representação legal: André Fonseca Roller (OAB/DF 20.742) e outros  

  
010.748/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: De Francesco Participações Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Ceará 

Representação legal: não há 
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034.491/2017-1 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Responsáveis: Antônio Roberto Otoni Gomide; Caixa Econômica Federal; Clodoveu Reis  

Pereira; Compacta Construtora Ltda; R. S. Engenharia Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Anápolis/GO; Caixa Econômica Federal e 

Ministério das Cidades 

Representação legal: Colemar José de Moura Filho (OAB/GO 18.500); Guilherme Lopes 

Mair (OAB/DF 32.261) e outros  

  
036.312/2016-9 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Controladoria-Geral da União 

Representação legal: não há 

  
037.268/2019-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Perenge Engenharia e Concessões Ltda. ( 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Interessado: Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Representação legal: Marjorie Okamura (OAB/SP 292.128); Paulo Eduardo Raposo; 

Camila Fernandes Lastra (OAB/SP 272.518) e outros  

  
037.650/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MP/TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Presidência da República 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
000.725/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: SG Engenharia Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Representação legal: Saulo Martins Mesquita (OAB/DF 44421) 

  
005.529/2017-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Alex Ferreira Evangelista ( 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Química VIII Região (SE) 

Responsável: Petrônio Rezende de Barros  

Representação legal: não há 

  
006.134/2012-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Marcelo Simon Manzatti 

Responsáveis: Américo José Córdula Teixeira; Marcelo Simon Manzatti 

Representação legal: Patrícia Álvares de Azevedo Oliveira e outros, representando 

Secretaria Executiva do Ministério da Cultura; Roberto Chaves de Aguiar (21227/OAB-

GO) e outros, representando Marcelo Simon Manzatti 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
044.661/2012-6 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Interessado: Tribunal de Contas da União. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 

Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
005.314/2011-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), entre outros, 

representando a Petróleo Brasileiro S.A e Renato Otto Kloss (OAB/RJ 117.110), entre 

outros, representando José Paulo Assis e Paulo Ruiz 

  
006.727/2020-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais  

e Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais  

Representação legal: Tiago Gomes de Carvalho Pinto (OAB/MG 71.905), entre outros, 

representando o Sesi-MG e o Senai-MG 

  
010.438/2015-7 - 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Estado de Roraima 

Denunciante: Identidade preservada 

Representação legal: João Paulo Buffon (OAB/DF 16.003-E) entre outros, representando 

Francisco de Assis Rodrigues; Cecília Smith Lorezom (OAB/RR 470-A), representando 

Gilmar Horta Thomé e Warner Velasque Ribeiro (OAB/RR 288-A), entre outros, 

representando Francisco Cleudiomar Alves Ferreira e Jean Cláudio de Souza Hermógenes  

  
014.912/2017-1 - 

  

Natureza: Denúncia 

Responsável: Identidade preservada 

Interessado: Identidade preservada 

Representação legal: não há 

  
016.598/2019-9 - 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Morro do Chapéu/BA 

Denunciante: Identidade preservada 

Representação legal: não há 

  
020.998/2016-3 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Representação legal: não há 

  
037.136/2019-4 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Representação legal: não há 

  
039.873/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Interessado: Identidade preservada 

Órgão/Entidade/Unidade: R7 Facilities - Servicos de Engenharia Eireli 

Representação legal: não há 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
038.380/2018-8 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que teve por objeto a 

permissão para prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de 

mercadorias em porto seco no município de Anápolis (GO). 

Representante: Porto Seco Centro Oeste S/A 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 1ª 

Região Fiscal 

Interessados: Aurora da Amazonia Terminais e Servicos Ltda; Porto Seco Centro Oeste 

S/A 

Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (OAB/DF 13.802) e 

outros, representando Porto Seco Centro Oeste S/A; Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB/DF 

41.605) e outros, representando Aurora da Amazonia Terminais e Servicos Ltda. 

Interessados em sustentação oral: 

- Juliano Costa Couto (OAB/DF 13.802), em nome de PORTO 

SECO CENTRO OESTE S/A 

- Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154), 

representando a AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E 

SERVIÇOS LTDA  

  

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
040.612/2018-0 - 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à assinatura e à gestão 

do termo de colaboração cujo objeto era a aquisição de bens e serviços que promovessem 

as ações de educação em saúde ambiental. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Responsáveis: Hk Lowell Group Importacao e Comercio Eireli; Instituto de Pesquisas e 

Gestão de Políticas Públicas - Ipgp; Ivo Rodrigues da Silva; João Manes; Ocileia Fernandes 

Carneiro; Rodrigo Sergio Dias; Toq Soluções 

Interessados: Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas - Ipgp; Toq Soluções 

Representação legal: Marcelo Goncalves da Cruz, representando Fundação Nacional de 

Saúde; Eduardo Lowenhaupt da Cunha (6856/OAB-DF) e outros, representando Toq 

Soluções; Ana Lucia Vieira de Souza, representando Instituto de Pesquisas e Gestão de 

Políticas Públicas - Ipgp 

Interessados em sustentação oral: 

- Eduardo Löwenhaupt da Cunha (OAB/DF 6856) e Manoela 

Sales Flores Alves Magalhães (OAB/DF 20.733), em nome da 

TOQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
025.624/2010-5 - 

  

Tomada de contas especial autuada para apurar potencial prejuízo ao Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste (FNE). 

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco do Nordeste do Brasil S/A; Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste 

Responsável: Banco do Nordeste do Brasil S/A 

Interessado: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

Representação legal: Isael Bernardo de Oliveira (OAB/CE 6.814) e outros representando 

o Banco do Nordeste do Brasil S/A 

Interessado em sustentação oral: 

- Rogério Silva Lima (OAB/CE 12.373), representando o 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
032.700/2010-5 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de aplicação financeira de 

recursos federais transferidos por meio de convênio que tinha por objeto a construção do 

açude Santa Glória em Campina Grande. Análise das alegações de defesa. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Município de Campina Grande/PB e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Responsável: Cássio Rodrigues da Cunha Lima 

Representação legal: Jovino Machado Neto (OAB/PB 10.727), Antônio Perilo Teixeira 

(OAB/DF 21.359), Walter Costa Porto (OAB/DF 6.098) e Adale Telles Freitas (OAB/SF 

18.453)  

 
1º Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (19/06/2013) 

1º Revisor: Ministro Bruno Dantas (03/12/2014) 

2º Revisor: Ministro Vital do Rêgo (02/09/2015) 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
008.022/2017-8 - 

  

Representação para verificar possível desvio funcional de ex-empregado. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A 

Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (19/02/2020) 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
018.412/2019-0 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que considerou procedente representação 

sobre supostas irregularidades em edital do pregão eletrônico destinado à contratação de 

serviços continuados de limpeza, conservação e higienização. 

Embargante: El Dorado Serviços Profissionais Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Interessado: Senado Federal 

Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (OAB/DF 34.131), representando 

El Dorado Serviços Profissionais Eireli; Fernando Cesar Cunha e outros, representando o 

Senado Federal. 

 
Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (18/03/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
005.846/2014-5 - 

  

Recurso de revisão interposto contra o acórdão julgou as contas do recorrente irregulares, 

condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de 

recursos de convênio celebrado para a execução do evento Juaforró 2008. 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Juazeiro do Norte/CE 

Representação legal: Manoel Alves de Oliveira; Herbert Neri Duarte de Oliveira (OAB/CE 

25.768); Sergio Gurgel Carlos da Silva (OAB/CE 2.799)  
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011.620/2018-8 - 

  

Auditoria em obras financiadas por intermédio de recursos federais transferidos a 

municípios no Estado de Mato Grosso do Sul - Polo Ponta Porã. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Paranhos - MS 

Responsáveis: Ana Caroline Machado de Oliveira; Apoio Construtora Ltda - Me; Caio  

Cezar Pedrollo Machado; Construtora Aurora Eireli; Fernando Jose Barauna Recalde; Jose 

Conceicao Lopes; Juliano Ledesma Fernandes; Julio Cesar de Souza; Rosimeire Carvaes 

Bitencourt Barreto 

Representação legal: Sebastiao Coelho de Souza (OAB/MS 12.140), Fernando Jose 

Barauna Recalde (OAB/MS 10.493) e Marcos Tsuneo Shimizu (OAB/BA 39.086) 

  
019.366/2019-1 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar cont as dos 

recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2010, para 

execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Campinorte - GO 

Responsável: Wander Antunes Borges 

Interessado: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 

Representação legal: não há 

  
031.841/2018-0 - 

  

Auditoria, na modalidade Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo 

de avaliar os serviços de transporte escolar municipal. Relatório consolidador. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

municípios dos estados da Bahia, Paraíba, Alagoas, Minas Gerais, Sergipe, Tocantins, 

Espírito Santo, Maranhão, Pará e Piauí 

Representação legal: não há 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
000.500/2020-8 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços, 

o qual teve por objeto a contratação de empresa especializada para desenvolvimento de 

projeto executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de placas, 

adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar a serem aplicados em seus edifícios. Análise 

das respostas às oitivas. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Águas. 

Interessados: Agência Nacional de Águas; Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve 

(Aeromóvel); Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Flex Projetos e Sistemas Ltda.; 

Hospital Geral de Curitiba; Hospital Geral de Fortaleza; Hos pital Militar de Área de 

Brasília; Hospital Militar de Área de Campo Grande; Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Goiano - Campus Campos Belos; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano - Campus Ceres; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Brasília. 

Representação legal: Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444) e outros. 

  
006.112/2019-6 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico para 

contratação de serviços de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, 

dos cadernos de provas e materiais administrativos, destinados à realização do Saeb , do 

Enade, do Encceja e do PréTeste BNI. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

Interessado: Valid Soluções S.A. 

Representação legal: José Inácio Gonzaga Franceschini (OAB/SP 28.711), Dante Espínola 

de Carvalho Maia (OAB/PE 25.720), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), 

Isabella Felix da Fonseca (OAB/DF 57.461) e outros. 
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008.284/2005-9 - 

  

Agravo interposto contra despacho do relator por meio do qual foi negada quitação ao 

responsável diante do pagamento parcial do valor atualizado da multa que lhe foi aplicada 

em processo de tomada de contas simplificada, referente ao exercido de 2004. 

Agravante: Roney Tavares 

Órgão/Entidade/Unidade: 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo - Cindacta. 

Responsáveis: Ayrton José Schultze; Elias Vieira de Souza; Eric de Azevedo Bastos; 

Francisco Iran de Vasconcelos Junior; Lúcio Minoru Yoshida; Luiz Carlos Amaral Crasto; 

Luiz Carlos Santos da Silveira; Luiz Fernando de Azevedo; Marco Aurélio de Azevedo 

Souza; Mário Luís Ribeiro Santos; Mário Sérgio Malheiros; Natanael Torres Domais  

Junior; Osmar de Freitas Campos; Osvir Guimarães Thomaz; Ricardo Rodrigues 

Goncalves; Roney Tavares; Walter Dias Fernandes Filho; Yara Nascimento de Souza de 

Oliveira 

Interessados: 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta; 

Centro de Controle Interno da Aeronáutica 

Representação legal: Marcelo Feijó, Osvir Guimarães Thomaz (OAB/PE 37.698), Adriano 

Dutra Carrijo (OAB/SP 319.162), representando Natanael Torres Domais Junior; e outros. 

  
014.575/2020-5 - 

  

Acompanhamento com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada para o 

combate à crise gerada pelo coronavírus , e os atos referentes à execução de despesas 

públicas. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 

  
014.791/2019-6 - 

  

Levantamento de auditoria para coletar informações sobre a sustentabilidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde  

Representação legal: não há 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
011.286/2005-5 - 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos 

recorrentes, condenou-os ao recolhimento de débito e sancionou-os com multa proporcional 

ao dano, em processo de prestação de contas relativas a 2004. 

Recorrentes: Infracon - Construtora e Incorporadora Eireli e Antônio José Domingues de 

Oliveira Santos 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento  

Nacional. 

Responsáveis: Abram Abe Szajman; Adelmir Araujo Santana; Alexandre de Paula 

Dupeyrat Martins; Anselmo da Silva Moraes; Antonio Almerico Biondi Lima; Antonio 

Alves de Almeida; Antonio Edmundo Pacheco; Antonio Fernando Pereira de Carvalho;  

Antonio Ibañez Ruiz; Antonio José Domingues de Oliveira Santos; Antonio Osorio; 

Antonio Vicente da Silva; Antonio de Castro Ayres; Antonio de Sousa Freitas; Antônio 

Airton Oliveira Dias; Antônio Sérgio Porto Sampaio; Ari Faria Bittencourt; Bruno 

Breithaupt; Carlos Augusto Ferreira; Carlos Augusto Simoes Gonçalves Junior; Carlos  

Eduardo Gabas; Carlos Gobbo; Carlos Marx Tonini; Carlos Roberto Bispo; Carlos de Souza 

Andrade; Catia Maria Bertoti; Cláudio da Silva Neves; Cogefe Engenharia Comercio e 

Empreendimentos Ltda; Daniel Alves Carneiro; Darci Piana; Dario Miguel Pedro; Divaildo  

Bartolomeu de Lima; Edigar Florêncio da Silva; Edimar Pereira Lima; Edson Gaglianone;  

Egon Ewald; Eliane Pereira da Silva; Etevaldo Bastos; Expedito Edilson Mota Borges; 

Fabio de Carvalho; Fernando Melo Catão; Fernando Teruó Yamada; Francisco Amaral;  

Francisco Maronilson Lima da Costa; Francisco Teixeira Linhares; Francisco Valdeci de 

Sousa Cavalcante; Franco de Matos; Frederico Nicolau Eduardo Wiltemburg; Frederico  

Penna Leal; George Ramalho Vieira; Gilberto dos Santos; Gonçalo Arnoldo do Nascimento; 

Herivelto Jamerson da Silva Bastos; Hilário Pistori; Infracon Construtora e Incorporadora 

Eireli; Ivan Rodrigues; Jamil Boutros Nadaf; Jerfferson Simões; Joao Flavio Barbosa Sales; 

Jose Alberto Paiva Gouveia; Jose Carlos Infante Bonatto; Jose Claudio Murat Ibrahim; Jose 

Geraldo Lins de Queiros; Jose Luiz Mota Afonso; Jose de Oliveira Brum; Joseli Angelo 

Agnolin; Josias Silva de Albuquerque; José Antônio de Araújo; José Arteiro da Silva; José 

Augusto de Carvalho; José Carlos Moraes Lima; José Marconi Medeiros de Souza; José 

Vilásio Figueiredo; João Franco de Godoy Filho; João Lima Cavalcanti Filho; João Lázaro  

Ferreira; Julio Cezar Rezende de Freitas; Lelio Vieira Carneiro; Leonardo Ely Schreiner;  

Lucio Emilio de Faria Junior; Luis Fernando Mello Dale; Luiz Edmundo Vargas de Aguiar; 

Luiz Gastão Bittencourt da Silva; Luiz Gil Siuffo Pereira; Luiz Gonzaga Fayzano Neto; 

Luso Soares da Costa; Lázaro Luiz Gonzaga; Marcantoni Gadelha de Souza; Marcelo 

Baiocchi Carneiro; Marcelo Fernandes de Queiroz; Marco Aurelio Sprovieri Rodrigues; 

Mauro Marcello; Mercedes Marques da Silva; Miguel Badenes Prades Filho; Miguel 

Setembrino Emery de Carvalho; Márcio Medalha Trigueiros; Márcio Olívio Fernandes da 

Costa; Nelson Franklin Branson Clement; Nelson Jose Bizoto; Ocenir Sanches; Odebal 

Bond Carneiro; Orlando Santos Diniz; Osvino Juraszek; Paulo Antonio Leitão Maranhão; 

Paulo Celso Barbosa; Paulo Guilherme Barroso Romano; Paulo Jose de Albuquerque; Paulo 

Roberto Casé; Paulo Sérgio Ribeiro; Paulo Vieira Duque; Pedro Jamil Nadaf; Pedro Richard  

Neto; Raimundo Valeriano Santana; Ramiro Antônio Júnior; Renato Rossi; Ricardo Costa 

Garcia; Roberto Fregonese; Roberto Peron; Rodrigo Ortiz D Avila Assumpcao; Rogério  

Nagamine Costanzi; Ronan de Oliveira; Rubens Augusto Ramos; Rui Pires de Melo; Ruy 

Antonio Angonese; Sebastiao Vieira Davila; Septimus Roland Holanda de Andrade; Sidney 

da Silva Cunha; Valcir Scortegagna; Vanilda Felix da Silva; Wilson Vettorazzo Calil 

Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional. 

Representação legal: Camila da Costa Vieira Blanco (OAB/RJ 181.644)  

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64747910.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 92 | Segunda-feira, 25/05/2020 12 

034.453/2011-3 - 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas de 

alguns dos responsáveis, imputou diversas multas e declarou inidoneidade de empresas, em 

razão de irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Programa Nacional de 

Transporte Escolar nos exercícios de 2009 e 2010. 

Recorrentes: Ana Flávia Pereira Andrade, Antônio Ernando Araújo de Souza, A&M 

Construções e Serviços Ltda., Cláudio Bezerra Saraiva, José Távora Costa e Michael 

Ferreira Fernandes 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Capistrano - CE. 

Responsáveis: A & M Construções e Serviços Ltda.; Agostinho Pereira Lima; Ana Flavia 

Pereira Andrade; Antônio Ernando Araujo de Souza; Brasil Locação Edificações e Serviços 

de Limpeza Ltda.; Cláudio Bezerra Saraiva; Destak Transporte e Serviços Ltda.; Elda Alves 

Machado; Flavia Alves Machado; Francisco Warney Barros; Ingrid Karliane Lima do 

Nascimento; Janayna Meiry Pereira de Oliveira; José Ivan de Oliveira; José Távora Costa; 

Maria Ivonete Dutra Fernandes; Michael Ferreira Fernandes; Paulo Ferreira Justa; Rapi 10 

Caprinocultura Eireli; Real Serviços de Limpeza e Locação de Veículos Ltda.; S. C. 

Serviços e Locações de Veículos Ltda.; Taciana Alves Machado; Transmaster Locações de 

Veículos e Serviços de Limpeza Ltda.. 

Interessado: Município de Capistrano - CE. 

Representação legal: Álvaro Viana Souza Neto (OAB/CE 23.241)  

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
014.240/2016-5 - 

  

Auditoria em contrato cujo objeto é a execução das obras de construção da Segunda Ponte 

do Rio Guaíba. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 

Responsáveis: Consórcio Ponte do Guaíba, Delmar Pellegrini Filho, Engevix Engenharia e 

Projetos S.A.; Fabio Pessoa da Silva Nunes; Pedro Luzardo Gomes; Roger da Silva Pegas; 

Tarcísio Gomes de Freitas  

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando 

Consórcio Ponte do Guaíba; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Barbara Pupin de Almeida 

(316.074/OAB-SP) e outros, representando Engevix Engenharia e Projetos S.A. 

  
015.331/2018-0 - 

  

Processo de desestatização para acompanhar o primeiro ciclo do processo de oferta 

permanente de blocos terrestres e marítimos com risco exploratório e de áreas com 

acumulações marginais, com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de 

exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural. Análise do terceiro estágio de 

que trata a então vigente Instrução Normativa - TCU 27/1998. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  

(ANP) 

Representação legal: não há 

  
022.982/2017-5 - 

  

Auditoria para avaliar a gestão do uso da água no Canal Adutor do Sertão Alagoano, 

considerando as situações problema que justificam o empreendimento e o seu potencial 

impacto na produção agropecuária e nos aspectos socioeconômicos das regiões previstas no 

projeto. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Governo do Estado de Alagoas/AL; Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR), Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 

Interessada: Secretaria de Controle Externo do TCU/AL 

Representação legal: não há 
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
009.007/2020-2 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para registro de 

preços de eventual produção e fornecimento de até 180.000 (cento e oitenta mil) urnas 

eletrônicas (UE2020), bem como o fornecimento de serviços correlatos. 

Representante: Smartmatic Brasil Ltda (Smartmatic) 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior Eleitoral 

Representação legal: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB/DF 7.383)  

  
012.418/2017-0 - 

  

Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas dos recorren tes irregulares, 

condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão de irregularidades em licitações e 

contratos, com reflexos nos exercícios de 2001 a 2005. 

Recorrentes: Julio Cezar Ferreira, José Domingos Soares e SO Telecomunicações, 

Segurança e Eletrônica 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do 

Amazonas (SR/DPF/AM) 

Representação legal: não há 

  
014.492/2017-2 - 

  

Monitoramento do cumprimento de determinação proferida em processo de auditoria que 

teve por objetivo avaliar os procedimentos de unitização em áreas do polígono do pré -sal, 

de responsabilidade da empresa Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis; Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.a. Pré 

-Sal Petróleo S.A - PPSA; Ministério de Minas e Energia . 

Representação legal: não há 

  
015.136/2018-3 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em 

processo de representação sobre possíveis irregularidades em Termo de Ajustamento de 

Conduta e Compromisso para Resolução de Litígios - TAC, cujo objeto era a continuidade 

das obras da Linha de Transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul e subestações 

associadas, no Estado do Acre. 

Recorrentes: José Orlando Cintra; Luiz Fernando Rufato; Sebastião Caetano Belém;  

Roberto Parucker 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

Responsáveis: José Orlando Cintra; Luiz Fernando Rufato; Roberto Parucker; Sebastião 

Caetano Belém 

Interessados: José Orlando Cintra; Mavi Engenharia e Construcoes Ltda; Sebastião 

Caetano Belém 

Representação legal: Cristiana Muraro Fracari (OAB/DF 48.254)  

  
025.106/2019-8 - 

  

Denúncia acerca de suposta extrapolação de regras contidas no código eleitoral (Lei 

4.737/1965) relativas à requisição de servidores de outros órgãos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior Eleitoral 

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

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

Representação legal: não há 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
015.831/2015-9 - 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do 

responsável, com imputação de débito e multa, em razão de irregularidades em convênio 

que teve por objeto a aquisição de veículo automotor zero quilômetro, de transporte 

coletivo, destinado exclusivamente ao transporte diário de alunos da educação básica. 

Recorrente: Odimar Wanderley Salomão 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Afuá/PA 

Responsável: Odimar Wanderley Salomão 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior (OAB/PA 3.259)  
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016.791/2020-7 - 

  

Relatório de Acompanhamento das ações emergenciais de combate à COVID-19 e suas 

consequências no Setor Elétrico Brasileiro (SEB). 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Energia Elétrica; Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica;  

Centrais Eletricas Brasileiras Sa; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério da Cidadania;  

Ministério da Economia e Ministério de Minas e Energia  

Representação legal: não há 

  
037.224/2019-0 - 

  

Denúncia acerca de possíveis irregularidades no pagamento de honorários advocatícios com 

recursos do precatório do Fundef. 

Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 

Denunciado: identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Euclides da Cunha/BA 

Representação legal: não há 

  
039.778/2019-3 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre o valor pago pelos 

consumidores brasileiros nas tarifas de energia elétrica em virtude da implementação do 

regime de bandeiras tarifárias. 

Interessada: Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados  

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 

Representação legal: não há 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
000.690/2020-1 - 

  

Representação com pedido de medida cautelar, acerca de possível irregularidade na 

contratação de militares inativos para o desempenho de atividades civis no âmbito do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Órgãos/Entidades/Unidades: Casa Civil da Presidência da República; Instituto Nacional 

do Seguro Social; Ministério da Defesa 

Representação legal: Denise Oliveira Floriano de Lima (OAB/DF 57.495) e outros, 

representando Casa Civil da Presidência da República; Irma Claudia do Nascimento Morais 

(OAB/DF 48.255) e outros, representando Ministério da Defesa 

  
010.370/2020-0 - 

  

Ato de aposentadoria. 

Interessada: Carmen Maria Martins Gomes 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios  

Representação legal: não há 

  
012.592/2019-6 - 

  

Acompanhamento, na modalidade de fiscalização contínua, do pagamento de benefícios 

previdenciários a fim de verificar a confiabilidade do banco de dados e detectar 

inconsistências na concessão dos benefícios. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia 

Representação legal: não há 

  
018.771/2018-1 - 

  

Tomada de contas especial autuada para apurar irregularidades relacionadas ao pregão 

presencial destinado à aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Análise das 

alegações de defesa e razões de justificativa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 

(Into) 

Responsáveis: Claudio Roberto Vianna; Geraldo da Rocha Motta Filho; Helo-Med 1993 

Materiais, Equipamentos e Serviços Hospitalares Ltda.; Jose Luiz de Alcantara Ramalho  

Neto; Maria do Perpetuo Socorro Moura de Oliveira; Miguel Iskin; New Service - Comércio  

e Serviços de Equipamento Medicos Hospitalar Ltda.; Oscar Iskin & Cia Ltda.; Tito 

Henrique de Noronha Rocha 

Representação legal: Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796) e outros, 

representando Miguel Iskin e Oscar Iskin & Cia Ltda.; Manolys Marcelino Passerat de 

Silans (OAB/PB 11.536) e outros, representando New Service - Comércio e Serviços de 

Equipamento Médicos Hospitalar Ltda.; Paula Menna Barreto Marques (OAB/RJ 165.772), 

representando Jose Luiz de Alcantara Ramalho Neto 
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027.028/2018-6 - 

  

Acompanhamento com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da 

concessão do Porto de Imbituba/SC. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério  

da Infraestrutura; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto) 

Interessado: Companhia Docas de Imbituba 

Representação legal: Benjamin Caldas Gallotti Beserra (OAB/DF 14.967) e outros, 

representando Companhia Docas de Imbituba 

  
028.019/2017-2 - 

  

Denúncia a respeito de possíveis irregularidades alusivas a valores de Imposto Sobre 

Serviços (ISS) a pagar, constantes das demonstrações financeiras no exercício de 2016. 

Denunciante: Identidade preservada (art. 53 da Lei 8.443/1992) 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 

Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
010.173/2019-6 - 

  

Auditoria operacional realizada com objetivo de avaliar os obstáculos ao desenvolvimento 

da integração multimodal de transportes no Brasil. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério da Infraestrutura; Agência Nacional de 

Transportes Terrestres. 

Representação legal: não há. 

  
036.106/2019-4 - 

  

Monitoramento das ações de fiscalização de obras paralisadas no país  financiadas com 

recursos da União. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
001.205/2017-0 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos na área da saúde. 

Representante: Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Maranhão 

(Denasus/SEAUD/MA) 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Colinas/MA 

Responsável: Valmira Miranda da Silva Barroso 

Representação legal: não há 

  
002.460/2020-3 - 

  

Representação acerca da utilização de aeronave da FAB para transporte de autoridades, 

verificando, em especial, aos princípios da moralidade e da economicidade. 

Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado - Ministério Público junto ao 

TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa 

Representação legal: não há 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64747910.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 92 | Segunda-feira, 25/05/2020 16 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
002.089/2019-0 - 

  

Representação acerca de suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de 

comunicação social com o objetivo de projetar a imagem de dirigente para as eleições de 

2018. 

Representante: Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo - Ministério Público  

Federal. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo; 

Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo. 

Responsável: Paulo Antonio Skaf. 

Representação legal: Fernando Gaspar Neisser (OAB/DF 206.341); Paula Regina 

Bernardeli (OAB/SP 380.645); Lais Rosa Bertagnoli Loduca (OAB/SP 372.090); Leticia 

Maesta (OAB/SP 426.043); Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440); Luciana 

Nunes Freire (OAB/SP 136.022); Rachel Lima de Almeida da Motta Santo Colsera 

(OAB/DF 29.479); Marcos Amarante Smith Maia (OAB/DF 33.605); Péricles Ribeiro Neto 

(OAB/DF 51.200); Ângela Silva Amorim (OAB/DF 58.670); Maria Luiza Rosa Din iz 

Rodrigues (OAB/DF 56.530.99) 

  
002.143/2018-6 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a 

aquisição de módulos de abastecimento de combustível. 

Representante: Procuradoria da Justiça Militar de Curitiba. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando Logístico do Exército - CoLog.  

Representação legal: não há. 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
022.555/2019-6 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para a contratação dos 

serviços contínuos de limpeza, jardinagem, copeiragem, manutenção predial e manutenção 

de ar condicionado e purificadores. 

Representante: José Eugênio Souza de Bueno Gizzi. 

Órgão/Entidade/Unidade: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço  

Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR) e Instituto Evaldo Lodi no Estado do Paraná 

(IEL-PR). 

Representação legal: Fernando Vernalha Guimarães (OAB/PR 20.738), entre outros, 

representando José Eugênio Souza de Bueno Gizzi; Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 

22.427), entre outros, representando a Fiep, o Sesi-PR, o Senai-PR e o IEL-PR; Carlos  

Araúz Filho (OAB/PR 27.171), entre outros, representando a Poliservice Sistemas de 

Higienização e Serviços S/A. 

  
036.693/2018-9 - 

  

Representação constituída com o objetivo de apreciar a resposta à oitiva apresentada por 

empresa em face da ocorrência de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na 

realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), localizada em 

Araucária PR. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

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

Responsável: Galvão Engenharia S.A. 

Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), entre outros, 

representando a Petróleo Brasileiro S.A. 

  
036.697/2018-4 - 

  

Representação constituída com o objetivo de apreciar resposta à oitiva apresentada por 

empresa em face das evidências de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na 

realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 

Responsável: Skanska Brasil Ltda. 

Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), entre outros, 

representando a Petróleo Brasileiro S.A.; Cláudio Coelho de Souza Timm (OAB/DF 

16.885), entre outros, representando a Skanska Brasil Ltda. 
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040.439/2019-4 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização do TCU 

sobre as causas, as ações de fiscalização, de monitoramento e de contenção dos 

desmatamentos e das queimadas no ano de 2019. 

Solicitante: Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da 

Câmara dos Deputados 

Órgãos/Entidades/Unidades: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis e Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
007.505/2016-7 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade de deliberação que 

havia considerado procedente denúncia sobre supostas vantagens indevidas auferidas por 

dirigente da entidade. 

Embargante: Manuel Enriquez Garcia 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Economia 2ª Região (SP) 

Responsável: Manuel Enriquez Garcia 

Representação legal: Ricardo Hasson Sayeg (OAB/SP 108.332) e outros, representando 

Manuel Enriquez Garcia 
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PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Extraordinária de caráter reservado de 27/05/2020, às 14h30 
Convocada com fundamento nos arts. 55, caput , e 108, § 1º, da Lei 8.443, de 1992, com o objetivo de apreciar 

processos em que é necessária a preservação de direitos individuais ou do interesse público. 
 

A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos o u incluídos 
processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 

https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
002.895/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Representação legal: não há. 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
012.901/2013-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Representação legal: Ramon Galvão Fernandes (OAB/CE 18.098) e outros; Nairo Saboia 

Cavalcante (OAB/CE 33.646) e outros; Júlio Carlos Sampaio Neto (OAB/CE 17.866) e 

outros; Aline Saldanha de Lima Ferreira (OAB/CE 12.575) e outros; Paula Juliana Chagas 

Rocha Fernandes (OAB/CE 18.214) 

Interessado em sustentação oral: 

- Marcos Souto Maior Filho (OAB/DF 57.205) 

 
1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 

1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 

1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 

1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 

1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 

1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
020.474/2017-2 - 

  

Natureza: Auditoria 

Representação legal: Adriana de Faria Araújo do Valle (OAB/MG 113.277); Adriano do 

Almo Mesquita (OAB/DF 47.739); Alexandre Duarte Ferreira (OAB/MG 106.677); Álvaro 

Luiz Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760); Amanda Helena da Silva (OAB/DF 59.514);  

Anna Carolina Lima Pereira (OAB/DF 44.522); Ana Carolina Mazoni (OAB/DF 31.606);  

Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 51.623); Augusto César Nogueira de 

Souza (OAB/DF 55.713); Beatriz Araújo Andrade (OAB/DF 54.145); Bianca Belot i 

(OAB/PR 48.870); Carla Mayrink Santos Moraes (OAB/DF 27.789); Cristiana Muraro 

Fracari, (OAB/DF 48.254) Daniela Malaquias Alves Araújo (OAB/MG 127.465); Danielle 

Sfair Reis (OAB/PR 27.568); Gabriela Campos Silva (OAB/MG 119.040); Giovanna 

Abbade Galesso Coev (OAB/DF 47.123); Gustavo Valadares (OAB/DF 18.669); Helaine 

Euclides Galerani (OAB/PR 29.369); Helder Salomão Júnior (OAB/MG 124.721); Ielton 

Carvalho Piancó (OAB/DF 47.965); Jackeline Couto Canhedo (OAB/DF 33.135); Jamile 

Cruzes Moysés Simão (OAB/DF 52.510); Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885);  

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546); Julio dos Santos Pereira (OAB/SP 

220.921); Luana Karen de Azevedo Santana (OAB/DF 60.309); Lucas Franco Ferreira 

(OAB/MG 171.344); Mariana Ribeiro de Melo Pereira (OAB/DF 52.393); Marselhe 

Cristina de Mattos (OAB/DF 48.621), Marici Giannico (OAB/SP 149.850) e (OAB/DF 

30.983); Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796); Rodrigo Correa e 

Castro (OAB/SP 163.093); Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira (OAB/DF 32.653);  

Tamiris Bessoni Miranda (OAB/DF 59.183); Tatiane Berger (OAB/SP 232.149); Victo r 

Matheus Scholze de Oliveira (OAB/DF 39.503) 

  

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (12/02/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
029.953/2017-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
006.025/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Karina de Abreu Ruas e outros, representando Centro de Controle 

Interno da Aeronáutica 

  
012.493/2013-9 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 

Representações legais: Pedro Henrique de Araújo Cabral (OAB/CE 13.395); Rodrigo  

Silveira Lima (OAB/CE 19.187); Thiago Campelo Nogueira (OAB/CE 19.029)  

  
012.604/2012-7 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Representação legal: não há 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 033.408/2015-7  

Natureza: Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: não há. 

Responsáveis:  Ailton Ramos Araújo (380.800.012-00); Cooperativa 

de Profissionais Liberais do Vale Araguaia (02.059.774/0001-13); 
Helvécio Mesquita Melo (197.391.336-49)  

Interessado:  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(00.375.972/0001-60)  

DESPACHO 

Relato o presente feito por força do art. 152 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da 
União. 

2. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), por intermédio da Superintendência Regional no Estado do Tocantins (SR-26), 
em decorrência de impropriedades/irregularidades na execução física e financeira do Convênio 

21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), 
que tinha como objetivo a prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental para 4.383 
famílias, além da elaboração de seis Planos de Desenvolvimento de Assentamento para atender 235 famílias 

assentadas, ao valor total de R$ 7.093.527,00, sendo de responsabilidade do Incra o repasse de R$ 
6.880.721,19. 

3. Na presente TCE, já haviam sido citados a COOPVAG e os presidentes da entidade à época 
dos fatos (Sr. Helvécio Mesquita Melo, gestão de 30/11/2007 a 13/1/2011, e Sr. Ailton Ramos Araújo, 
gestão de 14/1/2011 a 14/11/2015). 

4. Após as citações, a então Secex-PA instruiu o feito com proposta de mérito para julgar 
irregulares as contas e imputar débito aos responsáveis (peças 34 a 36). 

5. Sucede que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer à peça 37, do Subprocurador-
Geral Paulo Soares Bugarin, divergiu da Secex-PA manifestando-se, “preliminarmente, pelo retorno dos 
autos à unidade técnica para a adoção de medidas saneadoras com o objetivo de angariar maiores 

detalhamentos das parcelas de débito apuradas nesta TCE e dirimir dúvidas acerca da data correta de 
ocorrência das irregularidades ora apuradas”, o que foi acolhido pelo então relator do processo, Ministro 

José Mucio (despacho à peça 38). 

6.   Redistribuídos os autos à minha relatoria em cumprimento ao art. 152 do RI/TCU e atribuída 
a responsabilidade técnica do processo à SecexTCE, esta unidade encaminha à minha apreciação 

proposta de nova citação dos presidentes da COOPVAG à época dos fatos  (Sr. Helvécio Mesquita 
Melo, gestão de 30/11/2007 a 13/1/2011, e Sr. Ailton Ramos Araújo, gestão de 14/1/2011 a 14/11/2015), 

in verbis (instrução às peças 83 a 85): 

“Irregularidades motivadoras do dano 

12. Irregularidade (1): ausência de aplicação financeira dos recursos do convênio  
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12.1. Essa prática consistiu na não aplicação dos saldos disponíveis na conta corrente do 

Convênio. A apuração dos rendimentos não auferidos, feita a partir dos registros dos extratos bancários, está 
demonstrada no quadro E.2.1 do Relatório Incra 001/2013 (peça 3, p. 301-305). O valor apurado foi de R$ 

37.323,38, cuja composição das parcelas por período considerado está discriminada na seção desta instrução 
denominada “quantificação do débito”. 

12.2. Os valores não auferidos como rendimento de aplicação financeira foram calculados com 

base na ferramenta “calculadora do cidadão”, disponível no site do Banco Central do Brasil. O cálculo 
considerou parcelas apuradas com base nas prestações de contas da avença. 

12.3. Constitui parcela do débito dos responsáveis o valor correspondente aos rendimentos que 
seriam auferidos caso os recursos repassados tivessem sido aplicados no mercado financeiro, de acordo com 
a norma, considerados os períodos nos quais os recursos permaneceram sem movimentação. 

12.4. Essa prática desrespeita o disposto no art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993. Do mesmo modo, 
no art. 42, § 1º, inciso I, e art. 50 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT 127/2008. Ainda, o disposto 

na cláusula segunda, II, “m”, do Convênio 21.000/2008 (peça 1, p. 356) 

12.5. De acordo com esses dispositivos, deve haver a aplicação financeira dos recursos não 
utilizados de forma a garantir que o montante repassado não sofra eventuais efeitos negativos da desvalorização 

da moeda em face da inflação. Também, que é vedada a utilização de recursos para finalidades diversas ao objeto 
do convênio e previstas no plano de trabalho. 

12.6 Tal irregularidade não constou dos ofícios de citação aos responsáveis. 

13. Irregularidade (2): transferência de recursos da conta específica do convênio para outras contas 
estranhas ao seu objeto, com retorno dos valores sem os rendimentos da aplicação financeira que seriam auferidos nos 

respectivos períodos. 

13.1. O Incra também constatou a retirada de recursos da conta do convênio, posteriormente 

devolvidos em valores nominais, sem os rendimentos que poderiam ter sido auferidos com a aplicação 
financeira do montante indevidamente transferido. Detectou-se que parcelas totalizando R$ 800.000,00 foram 
retiradas da conta do convênio durante o mês de janeiro de 2011, e que foram retornados à conta de forma 

parcelada, sendo integralizado somente em março de 2012 (p. 301 e 307).  

13.2. A apuração dos valores, calculados com base na ferramenta “calculadora do cidadão”, 

disponível no site do Banco Central do Brasil, consta no quadro E.2.2, resultando na importância de 
R$ 30.066,48 (peça 3, p. 307). A discriminação das parcelas consta na seção de quantificação do débito adiante 
disposta.  

13.3. No presente caso, o cálculo do débito realizado pelo tomador de contas incluiu o montante 
estimado da quantia que seria obtida caso os recursos estivessem mantidos em aplicação financeira durante o 

período em que esses permaneceram fora da conta específica, conforme estipulam os referidos normativos. 

13.4.  Tal prática viola o art. 116, § 4º, c/c o art. 20, §§1º, 2º e 3º, da Lei 8.666/1993. Do mesmo 
modo, o art. 42, § 1º, inciso I, e art. 50 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT 127/2008. Ainda, o 

disposto na cláusula segunda, II, “l” e “m”, do Convênio 21.000/2008 (peça 1, p. 356). 

13.5 Tal irregularidade também não constou especificamente nos ofícios de citação. 

14. Irregularidade (3): não integralização proporcional da contrapartida. 

14.1. Essa questão foi analisada conclusivamente no Parecer Incra/SR26 D1/ATES 04/2012, 
de 25/6/2012, ratificado pelo Parecer 01/2013 (peça 3, p. 216- 245 e 275, respectivamente), relatado no 

item F - Do Parecer Final da Equipe de Fiscalização do Relatório 001/2013 da Divisão de Contabilidade 
à peça 3, p. 313. 

14.2. De acordo com o pactuado, foi previsto o emprego de R$ 7.093.527,00, sendo de 
responsabilidade do Incra o repasse de R$ 6.880.721,19 e o restante, R$ 212.805,81, correspondente à 
contrapartida da convenente (3% do valor pactuado). Conforme a sistemática prevista nos parágrafos 
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terceiro e quarto da cláusula terceira do termo de convênio, a contrapartida seria integralizada 

proporcionalmente aos valores das parcelas transferidos pelo Incra (peça 1, p. 358). 

14.3. Ao final da avença, foi efetivamente liberado para a COOPVAG o total de 

R$ 5.204.833,55 (relação de ordens bancárias, peça 3, p. 365). Nesse sentido, caberia à Cooperativa 
comprovar o aporte de R$ 160.974,23 à título de contrapartida, proporcionalmente ao valor efetivamente 
repassado pelo Incra. De acordo com o Incra, a entidade comprovou o aporte de R$ 54.726,00, em 

23/3/2010 (peça 3, p. 220). Esse valor consta no anexo IV da 3ª prestação de contas (peça 4, p. 226) e o 
extrato bancário acusa o crédito dessa quantia em 22/3/2010 (peça 12, p. 528). 

14.4. De acordo com o cálculo efetuado pelo Incra, seria devido à título de contrapartida 
proporcional o montante de R$ 20.694,38, conforme o Parecer 04/2012, peça 3, p. 216-245, e Parecer 
01/2013, peça 3, p. 275, respectivamente, e ratificado no Relatório 001/2013 (peça 3, p 313). Entretanto, 

esse valor tomou por base uma projeção de despesas, e não na sua efetiva comprovação (ver itens 5.7 e 
7.5 do Parecer 04/2012, peça 3, p. 226 e 240, assim como o Parecer 01/2013, p. 275). 

14.5. A não aplicação do total previsto como contrapartida pela Cooperativa ensejaria a 
devolução ao Incra da parcela dos recursos federais que acabaram por substituir, indevidamente, os 
recursos da contrapartida na execução do convênio, a fim de se manter a proporcionalidade de execução 

estabelecida inicialmente no termo de convênio. A não observância dessa regra viola o disposto no art. 57, 
parágrafo único, da Portaria Interministerial MP/MF/MCT 127/2008, assim como os parágrafos terceiro 

e quarto da cláusula terceira do Convênio 21.000/2008. 

43.6. As seis prestações de contas apresentadas pela COOPVAG registram os lançamentos de 
receita e despesa na conta do convênio e espelham a seguinte situação quanto às despesas executadas, 

considerando os recursos oriundos dos repasses, de aplicação financeira e da própria contrapartida (peça 
4, p. 212-214, 216-220, 222-226, 228-232, 234-238 e 240-244): 

Prestação de contas Período de execução das despesas Valor executado (R$) 

1ª  Dezembro de 2008 a junho de 2009  867.616,67 

2ª  Julho de 2009 a dezembro de 2009  959.250,9 

3ª  Janeiro de 2010 a junho de 2010  767.059,33 

4ª  Julho de 2010 a dezembro de 2010  1.099.897,93 

5ª  Janeiro de 2011 a junho de 2011 1.873.150,44 

6ª  Julho de 2011 a março de 2012  613.736,34 

Total   6.180.711,61 

14.7. É interessante notar que a 6ª prestação de contas informa a realização de despesas de 

custeio no valor de R$ 150.228,15, com recursos da contrapartida (anexo IV, peça 4, p. 244). Essas 
despesas estão discriminadas na relação de pagamentos efetuados a que se refere o seu Anexo V (peça 12, 
p. 256). Na coluna da receita do anexo IV estão discriminados supostos créditos a título de contrapartida. 

Confrontou-se essas informações com os registros dos extratos bancários, conforme a seguir: 

Prestação de contas (peça 4, p. 244) Extratos bancários 

Data de crédito Valor (R$) Data de crédito Valor (R$) Localização nos autos 

30/6/2011 54.726,00 22/3/2010 54.726,00 Peça 12, p. 528 

07/2011 11.000,00 Extrato ilegível Extrato ilegível Peça 12, p. 260 

08/2011 4.000,00 25/8/2011 4.000,00 Peça 12, p. 264 

09/2011 -       

10/2011 3.000,00 11/10/2011 

11/10/2011 

1.500,00 

1.500,00 

Peça 12, p. 269 

Peça 12, p. 269 

12/2011 6.000,00 29/12/2011 

29/12/2011 

3.000,00 

3.000,00 

Peça 12, p. 271 

Peça 12, p. 271 

01/2012 18.820,00 6/1/2012 

18/1/2012 

24/1/2012 

31/1/2012 

4.000,00 

5.650,00 

1.500,00 

7.670,00 

Peça 12, p. 273 

Peça 12, p. 273 

Peça 12, p. 274 

Peça 12, p. 274 

02/2012 48.400,00 17/2/2012 

23/2/2012 

8.400,00 

40.000,00 

Peça 12, p. 276 

Peça 12, p; 276 
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03/2012 21.100,00 

  

6/3/2012 

6/3/2012 

5.600,00 

15.500,00 

Peça 12, p. 281 

Peça 12, p. 281 

Total 167.046,00   156.046,00   

14.8. O confronto confirma a integralização da quantia de R$ 156.046,00 na conta do convênio 

a título de contrapartida, com a ressalva de que o valor de R$ 11.000,00 informado na prestação de contas 
não pode ser identificado, em razão de o extrato com a movimentação do mês de julho de 2011 estar 

ilegível. Considerando que o Incra repassou à Cooperativa a importância de R$ 5.204.833,55, as 
disponibilidades somaram R$ 5.360.879,55. Aplicando-se o percentual de 3% devido a título de 
contrapartida, resulta a importância de R$ 160.826,38.  

14.9. Com efeito, caso confirmado o ingresso da quantia de R$ 11.000,00, restaria 
descaracterizada essa irregularidade, o que poderia ser esclarecido mediante a obtenção dos extratos 

completos da conta corrente por meio de diligência ao Banco do Brasil S.A.  

15. Irregularidade (4): Pagamento de despesas não comprovadas mediante saque em espécie 
de cheques diretamente no caixa. 

15.1. O saque em espécie, além de contrariar o disposto na cláusula segunda, II, “l”, do 
Convênio 21.000/2008 (peça 1, p. 356), impede, em regra, o estabelecimento de nexo de causalidade entre 

os saques realizados e a execução do objeto pactuado por meio de convênio ou congênere, custeada com 
recursos federais. 

15.2. Na execução do convênio em análise, o Incra constatou, conforme mencionado no 

Relatório 001/2013 (peça 3, p. 307-311 e 315), a ocorrência de diversos saques em espécie, supostamente 
para pagamentos de credores, ocorridos a partir de janeiro de 2012, desvirtuando-se a entidade da prática 

anterior de os pagamentos mediante transferência eletrônica, como disposto no convênio. 

15.3. A princípio, o relatório do Incra informa que, de um montante de R$ 264.254,66 sacados 
mediante diversos cheques da conta do convênio, não teriam sido comprovadas as despesas apenas em 

relação à importância de R$ 864,16 (peça 3, p. 309-311). Os valores estão discriminados no quadro E.2.3 
do relatório (peça 3, p. 309-311). Todavia, não estão nos autos os comprovantes que o Incra afirma ter 

examinado, e que não foram entregues mediante a diligência efetuada pelo TCU. 

15.4. Nesse sentido, como bem acentuou o MP/TCU (peça 37), o convênio estipulou que os 
pagamentos seriam efetuados exclusivamente por meio de crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviço (cláusula segunda, II, “l”), e que por esse motivo entendeu que todos 
os pagamentos realizados nessa sistemática, que perfazem R$ 264.254,66, deveriam ser considerados 

integralmente como débito (peça 3, p. 307-311). 

15.5. O entendimento consolidado do Tribunal sobre essa matéria é no sentido de que os saques 
em espécie nas contas que detêm recursos de convênio contrariam não apenas os normativos legais 

vigentes, mas impedem o estabelecimento de nexo de causalidade entre os valores retirados da conta e a 
execução do objeto pactuado por meio de convênio ou congênere custeado com recursos públicos, o que 

obsta a comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados (Acórdãos 997/2015-TCU-
Plenário, rel. Benjamin Zymler; 2.190/2015-TCU-2ª Câmara, rel. André de Carvalho; e 5.440/2015-TCU-
1ª Câmara, rel. José Múcio Monteiro), dentre outros. 

15.6. Desse modo, os saques em espécie dos valores do convênio são irregulares já que 
impedem a estabelecimento do nexo de causalidade entre os dispêndios efetuados e as despesas declaradas. 

15.7. Calha ressaltar, contudo, que, pela inteligência do Acórdão 5423/2017-TCU-Segunda 
Câmara (Recurso de Reconsideração, rel. Ministro Aroldo Cedraz), a realização de saques em espécie 
diretamente da conta bancária específica não constitui óbice intransponível à comprovação do nexo de 

causalidade entre as receitas e as despesas realizadas no convênio. Contudo, nessa situação, torna-se 
necessária a apresentação de provas que permitam, ainda que indiretamente, demonstrar que o destino 

dos recursos foi realmente aquele previsto na norma ou no ajuste firmado. 
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16. Irregularidade (5): pagamento indevido de despesas vedadas ou não previstas no Plano de 

Trabalho. 

16.1. O tomador de contas incorporou às suas conclusões, notadamente ao débito apurado 

(peça 4, p. 260), as irregularidades apontadas no Relatório 001/2013, concernentes ao pagamento de 
diversas despesas, vedadas ou não previstas no plano de trabalho do convênio, que foram organizadas em 
seis grupos, conforme a seguir: atualização monetária, juros e multas sobre saldo devedor; despesas não 

previstas no convênio; pagamentos mediante fundo de caixa e de ajuda de custo sem documentação 
comprobatória; pagamento de diárias e ajuda de custo para complementar salários, gerando encargos a 

recolher indevidamente incluídos na planilha de formação de custos do convênio; despesa lançada na 
relação de pagamentos com valor superior ao do documento fiscal respectivo; e transferência eletrônica 
em favor de credor diverso do emitente do documento fiscal (peça 3, p. 297-299). 

16.2. Os valores impugnados foram relacionados no quadro E.1.2 que integrou como anexo o 
Relatório 001/2013 (peça 3, p. 319-320), totalizando a importância de R$ 438.128,28. 

16.3. Esse procedimento revela-se em desacordo com as normas pertinentes à aplicação de recursos 
federais transferidos mediante convênio, sobretudo o art. 39, inciso IV, da Portaria Interministerial 
MP/MF/MCT 127/2008, além da cláusula segunda, II, “l”, do Convênio 21.000/2008. Calha ressaltar, 

ainda, que, de acordo com o disposto na cláusula segunda, II, “e” do termo de convênio, o convenente é 
responsável por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, os quais não terão qualquer vínculo 

empregatício com o Incra, bem como, todos os encargos decorrentes da execução do objeto pactuado, 
inclusive trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, não gerando para o Incra obrigações 
ou outros encargos de qualquer natureza (peça 1, p. 354). 

16.4. Nessa linha, os recursos do convênio estão vinculados a um projeto específico, de acordo 
com o programa de trabalho estabelecido no instrumento, não podendo ser aplicados no pagamento de despesas 

não previstas, tampouco vedadas pelas normas aplicáveis. 

16.5. Entretanto, como bem anotou o MP/TCU (peça 37), não estavam especificadas quais 
despesas foram impugnadas por ausência de comprovação, mas apenas o somatório dos gastos 

questionados em cada uma das prestações de contas parciais, tampouco as relativas às transferências 
bancárias a credor diverso do emitente da nota fiscal. Nesse sentido, para a correta caracterização da 

irregularidade, identificação dos responsáveis e quantificação do débito, entendeu-se necessário 
diligenciar ao Incra visando à obtenção dos documentos/informações complementares que instruíram sua 
análise. 

17. Irregularidade (6): ausência de devolução do saldo do convênio. 

17.1. O Incra constatou que não foi encontrado o comprovante do saldo existente em Conta 

Corrente, conforme Demonstrado no Relatório da Prestação de Contas Final, na importância de 
R$ 2.789,37 (peça 4, p. 244). Ponderou que a devolução deste recurso deveria ter sido realizada na 
proporção da participação de cada participe do Convênio. Sendo assim, o Incra considerou que, tendo 

liberado 75,64% dos recursos previstos na celebração, deveria ter sido retornado aos cofres da entidade 
a importância de R$ 2.109,98 (R$ 2.789,37 x 75,64%) (peça 3, p. 311). 

17.2. Essa prática viola as disposições do art. 57, parágrafo único, da Portaria Interministerial 
MP/MF/MCT 127/2008, e o disposto na cláusula sexta, parágrafo primeiro, do Convênio 21.000/2008, 
(peça 1, p. 360).  

17.3. Nada obstante, considerou-se que a informação do saldo não recolhido precisava ser 
evidenciada com os registros no extrato bancário da conta do convênio, uma vez que os extratos bancários 

então disponíveis nos autos não permitiam atestar essa disponibilidade, tampouco a sua devolução ao 
Incra. 

18. Assim, foram realizadas as seguintes diligências (peças 41/42): 
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 I) à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no 

Estado do Tocantins (Incra-SR-26/TO): 

 a) que discrimine e encaminhe a documentação examinada para fundamentar suas conclusões 

pela comprovação das despesas efetuadas mediante saque em espécie de cheques da conta corrente do 
Convênio diretamente no caixa, relacionadas no quadro E.2.3 do Relatório 001/2013 (irregularidade 04): 

 b) que especifique quais as despesas de fato foram impugnadas para gerar os montantes 

apurados no quadro E.2.1 do Relatório 001/2013 (irregularidade 05), apresentando os respectivos 
documentos comprobatórios: fato gerador da despesa e data, documento fiscal que embasou o pagamento, 

nome do credor com CPF/CNPJ, valor pago, meio de pagamento (transferência eletrônica/cheque, e data 
do débito da conta corrente do convênio). 

 II) à Agência 1505-9 do Banco do Brasil S/A (Praça dos Girassóis, Palmas/TO), para envio 

dos extratos completos da conta corrente 44523-1 (COPVAG CONVÊNIO INCRA), inclusive referentes às 
aplicações financeiras, na qual foram movimentados os recursos do Convênio 21.000/2008, firmado entre 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale 
do Araguaia (COOPVAG), relativo ao período de 19/8/2008 até a presente data ou a de seu encerramento; 

19. O Banco do Brasil, em atendimento, encaminhou os documentos de peças 56/58, contendo 

extratos bancários não só da conta corrente, mas também da conta de aplicação financeira, durante todo 
o período de vigência do convênio e até encerramento da conta. 

20. Já o Incra, após solicitação e concessão de prorrogação de prazo, apresentou o ofício 
36.022/2018 (peça 60 e cópia peça 61), onde informa que a documentação solicitada encontra-se em poder 
da entidade convenente, como prevê a legislação nesses casos, e que os documentos originais foram 

solicitados à COOPVAG na época de análise contábil conclusiva da prestação de contas, tendo sido 
posteriormente devolvidos à entidade para guarda e arquivo, e que, após diversas tentativas de contato 

com a Cooperativa, esta não apresentou os documentos solicitados e nem se mostrou disposta a cedê-los. 

(. . .) 

EXAME TÉCNICO 

25. Neste momento, deve-se analisar como proceder à citação dos responsáveis, pela 
integralidade do débito conforme citado no despacho de peça 65, ou somente pelas três irregularidades 

conforme descrito no item 21 supra e proposto na instrução de peça 64. 

26. A nosso ver, entende-se que não caberia a citação pelo valor integral dos recursos 
repassados no âmbito do convênio em tela, posto que já é do conhecimento deste Tribunal que o Órgão 

repassador teria aprovado um percentual bastante elevado dos gastos realizados pela Cooperativa dos 
Profissionais Liberais do Vale do Araguaia. 

27. Em que pese o ônus da prova ser do gestor, entende-se que tal fato não concede à 
Administração Pública a prerrogativa para realizar citação sem base em elementos que demonstrem a 
existência de irregularidades. Nestes autos, é bastante claro que diversas despesas efetuadas no âmbito do 

convênio foram aprovadas pelo órgão repassador e instaurador da presente TCE, por se tratarem de 
serviços efetivamente prestados e despesas regularmente executadas. Assim, temos que a citação pelo valor 

integral repassado se mostra medida carente de fundamentação legal, e ainda que a cobrança de devolução 
de tais recursos se caracterizaria como enriquecimento ilícito do Estado, caso fossem realizadas. 

28. Quanto ao montante do débito apurado pelo Incra e descrito no item 16 supra, entende-se 

que realmente se trata de montante apurado como débito, no entanto, não existem elementos nos autos que 
possam definir quais gastos foram apontados como não aprovados, de forma a permitir não só uma correta 

identificação de qual dos dois gestores corresponderia por cada uma das parcelas, mas também a 
descrição desses gastos, de forma a permitir aos responsáveis a apresentação de defesa. 

29. Dispõe o parágrafo 1º do art. 10 da IN-TCU 71/2012 (grifo nosso): 
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§ 1º Devem acompanhar o relatório a que se refere o inciso I deste artigo as peças abaixo 

relacionadas, cuja localização nos autos deve ser informada, quando nele mencionadas 
(NR)(Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016): 

 a) dos documentos utilizados para demonstração da ocorrência de dano; (grifo acrescido) 

30. No mesmo sentido as normas de auditoria deste Tribunal, que embora não se apliquem aos 
processos de TCE, definem bem a necessidade de evidenciar as irregularidades apontadas (grifos nossos):  

18. O achado de auditoria deve atender, necessariamente, aos seguintes requisitos básicos:  

... 

18.2.estar fundamentado em evidências juntadas ao relatório; (padrões de auditoria de conformidade, 
Portaria Segecex nº 26/2009). 

... 

99. Achado de auditoria é qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de quatro 
atributos essenciais: situação encontrada (ou condição), critério, causa e efeito. Decorre da 
comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências. 
O achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando 
aponta boas práticas de gestão.  

102. Um achado de auditoria deve ser desenvolvido de forma a apresentar uma base sólida às 
conclusões e às propostas de encaminhamento dos auditores, atendendo, necessariamente, aos 
seguintes requisitos básicos: 

I. ser relevante para os objetivos da auditoria para que mereça ser relatado;  

II. ser apresentado de forma objetiva e estar devidamente fundamentado em evidências; 

III. apresentar consistência de modo a mostrar-se convincente a quem não participou do trabalho. 

(Normas de Auditoria do TCU - NAT - Anexo da Portaria TCU nº 280/2010) (grifo acrescido). 

31. No presente processo, tem-se que foram apontadas irregularidades referentes a gastos 
indevidos, mas estas encontram-se desamparadas de documentação que não só demonstre a existência das 

mesmas, mas inclusive que definam claramente quais seriam os gastos, a época que teriam sido realizados 
e quem seria o responsável pelo recolhimento dos mesmos. 

32. Conforme mencionado pelo MP/TCU em Parecer de peça 37, não estão presentes no feito 
os elementos mínimos necessários para que parte do débito ora discutido seja devidamente caracterizado 
e fundamentado. Não consta da TCE o detalhamento de algumas das parcelas de débito imputadas aos 

responsáveis, de forma que não é possível saber efetivamente qual parte do recurso gerido está sendo 
questionada. 

33. Desta forma, entende-se que tais parcelas devam ser ainda afastadas da citação a ser 
realizada, uma vez que não encontram-se claramente definidas e fundamentadas, não sendo ainda possível 
apontar qual dos ex-gestores seria responsável por cada uma delas. Realmente, o Relatório 001/2013 (peça 

3, p. 319-320) apenas faz menção ao tipo de despesa, mas sequer informa as datas dos pagamentos, número 
de cheque utilizado no pagamento, nota fiscal (quando for o caso), tornando impossível seguir com a 

cobrança do questionado valor de R$ 438.128,28, por violação ao direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

34. Assim, ratifica-se a proposta feita na instrução de peça 65, pela citação da forma ali 

proposta e adiante descrita. 

35. Nessa esteira, nota-se que restam 03 fatos geradores de débito a serem discutidos nestes 

autos, quais sejam: 

- ausência de aplicação financeira dos recursos do convênio (item 12 supra - irregularidade 
01) - no valor histórico de R$ 37.323,38 (peça 03, pg. 301/305); 
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- transferência de recursos da conta específica do convênio para outras contas entranhas ao seu objeto, 

com retorno dos valores sem os rendimentos da aplicação financeira que seria auferida nos respectivos períodos (item 
13 supra - irregularidade 02) - no valor histórico de R$ 30.066,48 (peça 03 - pg. 307); e 

- pagamento de despesas não comprovadas mediante saque em espécie de cheques diretamente 
no caixa - (item 15 supra - irregularidade 04) - no valor histórico de R$ 264.254,66 (peça 03, pg. 309/311). 

Responsáveis pelo débito e individualização das condutas 

36. De acordo com as atas das assembleias-gerais, exerceram a função de diretor-presidente 
da entidade durante o período de vigência do convênio, que se estendeu de 21/10/2008 a 29/6/2012, os 

seguintes responsáveis: Helvécio Mesquita Melo, de 30/11/2007 a 13/1/2011, e Ailton Ramos Araújo, a 
partir de 14/1/2011 a 14/11/2015 (atas, peça 1, p. 20-21 e 22-23). Há de se acrescentar que a COOPVAG 
comunicou ao Incra, por meio do Ofício 006/2001, que o Sr. Helvécio Melo foi desligado da presidência 

da entidade em 31/1/2011 (peça 4, p. 95). De outro modo, que o Sr. Ailton Ramos Araújo tomou posse no 
dia 12/2/2011, conforme Ofício 11/2001, de 25/2/2011-COOPVAG, endereçado ao Incra (peça 2, p. 257). 

37. A responsabilização da Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia 
decorre do entendimento consolidado neste Tribunal, segundo o qual a pessoa jurídica de direito privado 
destinatária de transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de uma 

finalidade pública responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na 
aplicação desses recursos (Acórdão 2386/2014-TCU-Plenário, rel. Ministro Benjamin Zymler). 

38. No entanto, tem-se que a Cooperativa foi considerada inapta em 18/01/2019, por ausência 
de declarações (peça 63). Ademais, de acordo com seu Estatuto (peça 1, fl. 38), o capital dela foi fixado 
em R$ 2.600,00, de forma que parece uma providência antieconômica e até inócua qualquer tentativa de 

fazer com que a mesma repare o dano. Assim, temos que possa ser dispensada a citação da COOPVAG.  

Quantificação do débito 

39. A quantificação das parcelas dos débitos deve considerar que, durante a execução do 
convênio, a COOPVAG teve dois presidentes, devendo-se observar as datas de ocorrência dos fatos e seus 
períodos de gestão, conforme discriminado no item 17 alhures desta instrução. Nesse sentido, de acordo 

com cada irregularidade apontada, o débito espelha a seguinte responsabilização. 

40. Irregularidade (1): ausência de aplicação financeira dos recursos do convênio  

40.1. O Incra, a partir dos registros dos extratos bancários, apurou um prejuízo de R$ 37.323,38, 
calculado com uso da ferramenta “calculadora do cidadão” do Banco Central do Brasil, demonstrado no 
quadro E.2.1 do Relatório Incra n. 001/2013 (peça 3, p. 301-305). Os valores que não foram auferidos em 

decorrência da ausência de aplicação financeira devem ser corrigidos a partir do último dia de cada mês do 
período de apuração, conforme a seguir: 

40.2. Responsável: Sr. Helvécio Mesquita Melo: 

Data Saldo não aplicado (R$) Rendimento não auferido (R$) 

31/12/2008 183.297,59 456,85 

31/1/2009 164.136,83 1.124,17 

28/2/2009 52.469,14 286,11 

31/3/2009 24.584,88 158,45 

30/04/2009 110.165,45 601,06 

31/5/2009 173.533,74 945,93 

30/6/2009 204.941,05 1.159,76 

31/7/2009 32.185,32 194,91 

31/8/2009 91.994,21 478,19 

30/9/2009 200.920,13 1.004,60 

31/10/2009 24.894,59 124,47 

30/11/2009 9.425,43 47,13 

31/12/2009 375.338,65 2.077,87 

31/1/2010 259.728,63 1.298,64 
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Data Saldo não aplicado (R$) Rendimento não auferido (R$) 

28/2/2010 122.784,15 613,92 

31/3/2010 387.264,58 2.244,59 

30/4/2010 274.011,29 1.370,06 

31/5/2010 95.477,63 526,37 

30/6/2010 43.254,98 241,88 

31/7/2010 713.498,59 4.393,01 

31/8/2010 547.730,82 3.239,28 

30/9/2010 421.403,11 2.404,53 

31/10/2010 256.585,87 1.404,55 

30/11/2010 709.816,75 3.789,00 

31/12/2010 476.759,10 3.057,46 

31/1/2011 55.971,54 320,10 

40.3. Responsável: Sr. Ailton Ramos Araújo: 

Data Saldo não aplicado (R$) Rendimento não auferido (R$) 

28/2/2011 29.840,45 164,93 

31/3/2011 62.641,92 389,51 

30/4/2011 258.436,54 1.388,06 

31/5/2011 92.065,40 605,61 

30/6/2011 164.205,71 1.004,94 

31/7/2011 27.746,50 173,00 

31/12/2011 5.794,50 34,43 

41. Irregularidade (2): transferência de recursos da conta específica do convênio para outras contas 
entranhas ao seu objeto, com retorno dos valores sem os rendimentos da aplicação financeira que seriam auferidos nos 

respectivos períodos. 

41.1. Os recursos, no valor de R$ 800.000,00, foram retirados/transferidos da conta do 
convênio, em quatro parcelas de R$ 200.000,00, debitadas nos dias 14, 17, 20 e 26 de janeiro de 2011 

(peça 12, p. 197, 199 e 200). Posteriormente, esses valores retornados em seis parcelas, sem o cômputo 
dos correspondentes valores que teriam sido auferidos caso permanecessem em conta e gerenciados em 

aplicação financeira. Com a mesma metodologia de item antecedente, o Incra apurou um prejuízo de 
R$ 30.066,48, demonstrado no quadro E.2.2 do Relatório 001/2013 (peça 3, p. 301 e 307). Os valores 
devem ser corrigidos a partir do último dia de cada mês do período de apuração, conforme a seguir:  

Data Saldo anterior (R$) Devolução (R$) Valor não aplicado (R$) Rendimentos não auferidos (R$) 

31/1/2011 800.000,00 - 800.000,00 4.575,20 

28/2/2011 800.000,00 100.000,00 700.000,00 3.868,90 

31/3/2011 700.000,00 160.000,00 540.000,00 3.357,72 

30/4/2011 540.000,00 - 540.000,00 2.900,34 

31/5/2011 540.000,00 - 540.000,00 3.552,12 

30/6/2011 540.000,00 200.000,00 340.000,00 2.080,80 

31/7/2011 340.000,00 100.000,00 240.000,00 1.496,40 

31/8/2011 240.000,00 40.000,00 200.000,00 1.417,20 

30/9/2011 200.000,00 - 200.000,00 1.201,60 

31/10/2011 200.000,00 - 200.000,00 1.124,60 

30/11/2011 200.000,00 - 200.000,00 1.129,60 

31/12/2011 200.000,00 - 200.000,00 1.188,40 

31/1/2012 200.000,00 - 200.000,00 1.173,60 

28/2/2012 200.000,00 - 200.000,00 1.000,00 

31/3/2012 200.000,00 200.000,00 - - 

41.2. No presente caso, a retirada dos recursos ocorreu na gestão do Sr. Helvécio Mesquita 

Melo e seu sucessor não logrou corrigir a falha para elidir sua responsabilidade, fazendo-o de forma 
parcelada, agravando a perda monetária que a retirada dos recursos causou. Nesse sentido, ambos 
gestores devem responde solidariamente pelo valor integral do débito apurado. 

42. Irregularidade (4): Pagamento de despesas não comprovadas mediante saque em espécie 
de cheques diretamente no caixa. 
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42.1. Todos os cheques relacionados pelo Incra foram sacados da conta do convênio entre os 

meses de janeiro e março de 2012, totalizando a importância de R$ 264.254,66, discriminada segundo o 
cheque, data de saque e valor (quadro E.2.3 do Relatório 001/2013, peça 3, p. 309-311): 

42.2. Responsável: Sr. Helvécio Mesquita Melo: 

Número do cheque Data Valor (R$ 1,00) 

850245 02/01/2012 2.908,96 

850234 18/01/2012 2.214,10 

42.3. Responsável: Sr. Ailton Ramos Araújo: 

Número do cheque Data Valor (R$ 1,00) 

850242 23/02/2012 3.380,00 

850243 23/02/2012 1.595,00 

850244 23/02/2012 143,00 

850247 23/02/2012 1.953,00 

850248 23/02/2012 603,00 

850249 23/02/2012 7.414,00 

850251 23/02/2012 6.240,00 

850252 23/02/2012 9.998,50 

850253 23/02/2012 8.370,00 

850240 06/03/2012 2.980,00 

850241 06/03/2012 1.517,00 

850250 06/03/2012 5.000,00 

850255 06/03/2012 4.801,70 

850254 06/03/2012 1.534,00 

850256 06/03/2012 2.667,00 

850257 06/03/2012 965,40 

850258 26/03/2012 8.930,00 

850259 26/03/2012 8.650,00 

850260 26/03/2012 9.835,50 

850261 26/03/2012 6.785,40 

850262 26/032012 7.753,90 

850263 26/03/2012 8.045,20 

850264 27/03/2012 7.868,55 

850265 27/03/2012 6.992,20 

850266 27/03/2012 7.397,25 

850267 27/03/2012 5.975,33 

850268 27/03/2012 6.925,47 

850269 27/03/2012 7.858,20 

850270 27/03/2012 6.953,00 

850271 28/03/2012 17.850,15 

850272 28/03/2012 15.214,00 

850273 28/03/2012 16.935,85 

850274/75 28/03/2012 33.951,00 

850276 28/03/2012 16.049,00 

CONCLUSÃO 

43. A análise efetuada até o presente momento permite caracterizar a irregularidade, 

identificar os responsáveis e quantificar o débito de três das seis ocorrências relatadas: ausência de 
aplicação financeira dos recursos do convênio; transferência de recursos da conta específica do convênio para 

outras contas entranhas ao seu objeto com retorno dos valores sem os rendimentos da aplicação financeira que seriam 
auferidos nos respectivos períodos e pagamento de despesas não comprovadas mediante saque em espécie de 
cheques diretamente no caixa. 

44. Quanto às demais irregularidades, duas delas se mostraram inexistentes após análise dos 
extratos bancários da conta corrente específica, e uma não dispõe de elementos que permitam estabelecer, 
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de forma clara e objetiva, quais os gastos impugnados, nexo causal e responsabilização, o que impediria 

o exercício do contraditório e ampla defesa. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

45. Em cumprimento ao Memorando Circular Segecex 44/2017, cabe informar que os Srs. 
Aílton Ramos Araújo e Helvécio Mesquita Melo, bem como a Cooperativa de Profissionais Liberais do 
Vale Araguaia, encontram-se como responsáveis em outros três processos de tomadas de contas especiais 

neste TCU, quais sejam os TC´s 043.098/2018-5, 043.172/2018-0 e 039.833/2018-6, todos ainda abertos e 
sem apreciação de mérito. 

46. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que 
tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, 
inciso II, c/c art. 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016), uma vez que os fatos 

supostamente irregulares se deram nos exercícios de 2008 a 2012 tendo havido diversas notificações dos 
responsáveis sobre as irregularidades pela autoridade administrativa competente, conforme citado no item 

5 do Relatório de Auditoria da CGU (peça 04, fls. 285), como por exemplo fls. 83/85, 179, 201 e 205 de 
peça 02, entre outras, iniciadas no exercício de 2010. 

47.  Nota-se também que o valor original histórico do débito é superior a R$ 100.000,00, na 

forma estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 
76/2016. 

48. Informa-se, ainda, que há delegação de competência do relator deste feito, Raimundo 
Carreiro, para a citação proposta, nos termos da portaria MIN-RC 1, de 2/4/2007. No entanto, com a 

dispensa da citação referente ao débito de R$ 438.128,28 (item 33), entendemos apropriado submeter a 

proposta ao Relator. 

CONCLUSÃO 

49.  A partir da análise dos documentos constantes nos autos, foi possível identificar a não 
aplicação financeira de recursos e o pagamento de despesas mediante cheque sacado no banco, 
relacionadas à execução* do Convênio 21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais 

Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), e, uma vez tendo sido caracterizado o débito, entendemos deva 
ser realizada a citação dos responsáveis. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

50. Diante do exposto, e uma vez que está sendo proposto desconsiderar parte substancial do 
débito inicialmente apurado, ante a impossibilidade de se estabelecer a efetiva responsabilização e nexo 

causal, além da dispensa de citação da COOPVAG, submetem-se os autos à consideração superior, 
propondo o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro Relator, para que sejam 

autorizadas as providências abaixo: 

a) a citação dos responsáveis abaixo relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, 
incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, 

apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - Incra as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas 

até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da 
legislação em vigor, em decorrência dos fatos adiante descritos e referentes ao convênio 21.000/2008, 
(Siconv 700.478/2008 e Siafi 636889), celebrado em 30/10/2008 com a Superintendência Regional do Incra 

no Estado do Tocantins (SR-26): 

a.1) Responsável: Helvécio Mesquita Melo (CPF: 197.391.336-49): 

 Irregularidade: ausência de aplicação de recursos federais repassados à conta do Convênio 
21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), 
no mercado financeiro. 
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 Conduta: deixar de aplicar recursos federais recebidos e depositados na conta específica do 

Convênio 21.000/2008 no mercado financeiro. 

 Dispositivos violados: art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993; art. 42, § 1º, e art. 50 da Portaria 

Interministerial MP/MF/MCT 127/2008. Ainda, o disposto na cláusula segunda, II, “m”, do Convênio 
21.000/2008 

 Nexo de causalidade: a não aplicação dos recursos no mercado financeiro acarretou prejuízo 

ao erário, haja vista que, no caso concreto, restou demonstrado que não houve nenhum tipo de 
sobreposição entre o período de incidência da aplicação financeira e o da atualização monetária do débito 

e aplicação de juros de mora. 

Débito Apurado: 

Data Valor (R$) 

31/12/2008 456,85 

31/1/2009 1.124,17 

28/2/2009 286,11 

31/3/2009 158,45 

30/04/2009 601,06 

31/5/2009 945,93 

30/6/2009 1.159,76 

31/7/2009 194,91 

31/8/2009 478,19 

30/9/2009 1.004,60 

31/10/2009 124,47 

30/11/2009 47,13 

31/12/2009 2.077,87 

31/1/2010 1.298,64 

28/2/2010 613,92 

31/3/2010 2.244,59 

30/4/2010 1.370,06 

31/5/2010 526,37 

30/6/2010 241,88 

31/7/2010 4.393,01 

31/8/2010 3.239,28 

30/9/2010 2.404,53 

31/10/2010 1.404,55 

30/11/2010 3.789,00 

31/12/2010 3.057,46 

31/1/2011 320,10 

a.1.1) Responsável: Ailton Ramos Araújo (CPF: 380.800.012-00): 

 Irregularidade: ausência de aplicação de recursos federais repassados à conta do Convênio 
21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), 

no mercado financeiro. 

 Conduta: deixar de aplicar recursos federais recebidos e depositados na conta específica do 
Convênio 21.000/2008 no mercado financeiro. 

 Dispositivos violados: art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993. Do mesmo modo, no art. 42, § 1º, e art. 
50 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT 127/2008. Ainda, o disposto na cláusula segunda, II, “m”, 

do Convênio 21.000/2008 

 Nexo de causalidade: a não aplicação dos recursos no mercado financeiro acarretou prejuízo 
ao erário, haja vista que, no caso concreto, restou demonstrado que não houve nenhum tipo de 

sobreposição entre o período de incidência da aplicação financeira e o da atualização monetária do débito 
e aplicação de juros de mora. 

 Débito Apurado: 
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Data Valor (R$) 

28/2/2011 164,93 

31/3/2011 389,51 

30/4/2011 1.388,06 

31/5/2011 605,61 

30/6/2011 1.004,94 

31/7/2011 173,00 

31/12/2011 34,43 

a.2) Responsáveis solidários: Helvécio Mesquita Melo (CPF: 197.391.336-49) e Ailton Ramos 

Araújo (CPF: 380.800.012-00): 

 Irregularidade: Devolução de recursos retirados/transferidos da conta corrente específica do 
convênio, nos dias 14, 17, 20 e 26 de janeiro de 2011, sem o cômputo dos correspondentes valores que 

teriam sido auferidos caso permanecessem em conta e gerenciados em aplicação financeira. 

 Conduta: Realizar saques indevidos na conta corrente do convênio e com posterior devolução 

sem que se considerassem os rendimentos financeiros, contrariando o art. 116, §§ 4º e 5º da Lei 8.666/1993. 
Do mesmo modo, no art. 42, § 1º e art. 50 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127/2008. Ainda, 
o disposto na cláusula segunda, II, alíneas “l” e “m”, do Convênio 21.000/2008 

 Dispositivos violados: art. 116, §§ 4º e 5º, da Lei 8.666/1993; no art. 42, § 1º e art. 50 da 
Portaria Interministerial MP/MF/MCT 127/2008; na cláusula segunda, II, alíneas “l” e “m”, do Convênio 

21.000/2008 

 Nexo de causalidade: a devolução de recursos retirados indevidamente da conta corrente 
específica, sem a observância da legislação que dispõe sobre a obrigação de aplicação no mercado 

financeiro dos recursos repassados mediante convênio, acarretou prejuízo ao Erário em virtude de não 
terem sido auferidos os rendimentos, no valor abaixo descrito.  

 Débito Apurado: 

Data Valor (R$) 

31/1/2011 4.575,20 

28/2/2011 3.868,90 

31/3/2011 3.357,72 

30/4/2011 2.900,34 

31/5/2011 3.552,12 

30/6/2011 2.080,80 

31/7/2011 1.496,40 

31/8/2011 1.417,20 

30/9/2011 1.201,60 

31/10/2011 1.124,60 

30/11/2011 1.129,60 

31/12/2011 1.188,40 

31/1/2012 1.173,60 

28/2/2012 1.000,00 

a.3) Responsável: Helvécio Mesquita Melo (CPF: 197.391.336-49):  

 Irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Convênio 

21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), 
haja vista a realização de diversos saques mediante apresentação de cheques, supostamente para 
pagamentos de credores, ocorridos a partir de janeiro de 2012. 

 Dispositivos violados: Art. 50, §§ 2º e 3 e da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127/2008, 
em como cláusula segunda, II, “l”, do Convênio 21.000/2008. 

 Conduta: realizar saques mediante cheques para pagamento de despesas em espécie, feitos 
nas contas que detêm recursos de Convênio 21.000/2008. 
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 Nexo de causalidade: a realização de pagamentos em espécie quebra o devido nexo causal 

entre os recursos e as despesas correspondentes, impossibilitando a comprovação da boa e regular 
aplicação dos recursos, desaguando, assim, em dano presumido.  

 Débito Apurado: 

  
Número do cheque Data Valor (R$ 1,00) 

850245 02/01/2012 2.908,96 

850234 18/01/2012 2.214,10 

 a.3.1) Responsável: Ailton Ramos Araújo (CPF: 380.800.012-00): 

 Irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Convênio 
21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), 

haja vista a realização de diversos saques mediante apresentação de cheques, supostamente para 
pagamentos de credores, ocorridos a partir de janeiro de 2012. 

 Dispositivos violados: Art. 50, §§ 2º e 3 e da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127/2008, 

em como cláusula segunda, II, “l”, do Convênio 21.000/2008. 

 Conduta: realizar saques mediante cheques para pagamento de despesas em espécie, feitos 

nas contas que detêm recursos de Convênio 21.000/2008. 

 Nexo de causalidade: a realização de pagamentos em espécie quebra o devido nexo causal 
entre os recursos e as despesas correspondentes, impossibilitando a comprovação da boa e regular 

aplicação dos recursos, desaguando, assim, em dano presumido. 

 Débito Apurado: 

Número do cheque Data Valor (R$ 1,00) 

850242 23/02/2012 3.380,00 

850243 23/02/2012 1.595,00 

850244 23/02/2012 143,00 

850247 23/02/2012 1.953,00 

850248 23/02/2012 603,00 

850249 23/02/2012 7.414,00 

850251 23/02/2012 6.240,00 

850252 23/02/2012 9.998,50 

850253 23/02/2012 8.370,00 

850240 06/03/2012 2.980,00 

850241 06/03/2012 1.517,00 

850250 06/03/2012 5.000,00 

850255 06/03/2012 4.801,70 

850254 06/03/2012 1.534,00 

850256 06/03/2012 2.667,00 

850257 06/03/2012 965,40 

850258 26/03/2012 8.930,00 

850259 26/03/2012 8.650,00 

850260 26/03/2012 9.835,50 

850261 26/03/2012 6.785,40 

850262 26/032012 7.753,90 

850263 26/03/2012 8.045,20 

850264 27/03/2012 7.868,55 

850265 27/03/2012 6.992,20 

850266 27/03/2012 7.397,25 

850267 27/03/2012 5.975,33 

850268 27/03/2012 6.925,47 

850269 27/03/2012 7.858,20 

850270 27/03/2012 6.953,00 

850271 28/03/2012 17.850,15 
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850272 28/03/2012 15.214,00 

850273 28/03/2012 16.935,85 

850274/75 28/03/2012 33.951,00 

850276 28/03/2012 16.049,00 

 

b) informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos 

ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU; 

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

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

d) informar aos responsáveis que o Tribunal poderá analisar pedido de parcelamento do 

débito, caso assim o deseje, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU; 

e) esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, §2º, da Lei 8.443/1992 e ao art. 12, 
inciso VII, da Resolução - TCU 170/2004, que o não atendimento à citação implicará revelia, para todos 

os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.” 

6. Conforme verificado, a UT entende necessário realizar as citações dos ex-presidentes da 

COOPVAG (Sr. Helvécio Mesquita Melo e Sr. Ailton Ramos Araújo), dispensando, contudo a citação 

referente ao débito de R$ 438.128,28. 

7. Escorreito o entendimento da SecexTCE porquanto, no que toca ao referido débito de R$ 

438.128,28 (pagamento indevido de despesas vedadas ou não previstas no Plano de Trabalho), “o Relatório 
001/2013 (peça 3, p. 319-320) apenas faz menção ao tipo de despesa, mas sequer informa as datas dos 

pagamentos, número de cheque utilizado no pagamento, nota fiscal (quando for o caso), tornando 
impossível seguir com a cobrança do questionado valor de R$ 438.128,28, por violação ao direito ao 
contraditório e à ampla defesa”.   

8. Mesmo após a inserção dos extratos bancários enviados pelo Banco do Brasil em resposta à 
diligência efetivada nestes autos, bem como das informações prestadas pelo Incra, não é possível identifica r 

o dano nem quais seriam as despesas possivelmente não previstas no Plano de Trabalho. 

9. Juridicamente impossível, portanto, promover citação quanto ao débito de R$ 438.128,28. 

10. No tocante às demais irregularidades apontadas pela UT, por estarem devidamente 

lastreadas em documentação acostada aos autos, a citação é medida imperativa.  

11. Ante o exposto, acolho as propostas da SecexTCE e autorizo, com fulcro no art. 157 

do Regimento Interno, realizar a CITAÇÃO dos responsáveis conforme indicado na instrução à peça 

83.  

12. À SecexTCE. 

Brasília, 20 de maio de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 031.614/2015-9  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Carpina - PE. 

Responsáveis:  Carlos Vicente de Arruda Silva (214.902.954-53); 
Manuel Severino da Silva (186.268.314-04)  

Interessado:  Ministério do Turismo (vinculador) (05.457.283/0001-

19)  

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Manuel Severino da Silva (peças 49 e 
50), contra os itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 4.356/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André 
de Carvalho, proferido na Sessão Virtual de 23/4/2020, in verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada 
pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Manuel Severino da Silva (gestão: 

2005-2012) e Carlos Vicente de Arruda Silva (gestão: 2013-2016), como então prefeitos de 
Carpina - PE, diante da parcial execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.º 
267.210-76/2008 destinado à pavimentação de vias urbanas sob o montante de R$ 

3.391.380,40 por meio do aporte de R$ 2.925.000,00 em recursos federais e de R$ 
466.380,35 em recursos de contrapartida; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Vicente de Arruda Silva e Manuel Severino da 

Silva, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, “b”, 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.º 8.443, 
de 1992, para lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da 

Lei nº 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 
214, III, “a”, do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a 

devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor;  

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a 

cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento à 
notificação;”  

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução às peças 52 e 53, propôs conhecer do recurso 
de reconsideração e atribuir- lhes efeitos suspensivos:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Manuel Severino da Silva, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 4.356/2020-TCU-2ª Câmara, em 

relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.”  

3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto às 
peças 49 e 50, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU.  
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4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 

TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 4.356/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-
Substituto André de Carvalho.  

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 
instrução do mérito recursal.  

Brasília, 20 de maio de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 010.708/2017-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  

Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde (vinculador).  

Interessados:  Justiniano Pinheiro de Souza (075.459.323-15); Nelson 
Felisbino (067.579.011-53); Teresinha de Jesus Leite de Andrade 
(023.341.861-04)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame Nelson Felisbino (peça 28) contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 

9.3.5 e seus subitens do Acórdão 797/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, proferido na 
Sessão Ordinária de 11/2/2020, verbis: 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a atos de concessão de 

aposentadorias emitidas pelo Ministério da Saúde.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 

Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, 
inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 
8.443/1992, e art. 262 do Regimento Interno do TCU, em:  

9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria em favor de Justiniano 
Pinheiro de Souza, Nelson Felisbino e Teresinha de Jesus Leite de Andrade, em razão da 

averbação irregular de tempo de atividade rural sem o recolhimento das devidas 
contribuições previdenciárias, negando-se os respectivos registros;  

9.3. determinar ao Ministério da Saúde que:  

9.3.1. faça cessar, a partir da ciência do presente acórdão, os pagamentos decorrentes 
dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências 
adotadas nos termos dos arts. 45 da Lei 8.443/1992, 262, caput, do RI/TCU, 8º, caput, 
da Resolução TCU 206/2007 e 15, caput, da IN/TCU 55/2007; 

9.3.3. na hipótese de haver a comprovação do recolhimento indenizatório da 
contribuição previdenciária em questão, emita novos atos, submetendo-os ao TCU no 

prazo de trinta dias;  

9.3.5. esclareça a Nelson Felisbino que: 

9.3.5.1. pode continuar aposentado, sendo necessário ajustar seus proventos à razão de 

18/35 avos; 9.3.5.2. alternativamente: 9.3.5.2.1. caso recolha a contribuição 
previdenciária sobre 6 anos, 2 meses e 20 dias de tempo de serviço rural, nos termos do 

Enunciado 268 da Súmula da Jurisprudência do TCU, pode manter sua aposentadoria 
com proventos proporcionais à razão de 30/35 avos, aplicando-se a Súmula TCU 74 a 
seu caso; 9.3.5.2.2. caso recolha a contribuição sobre 16 anos, 3 meses e 13 dias de 

período rurícola, pode manter seus proventos integralizados;”  

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 29 e 30, manifestou-se pelo 

conhecimento do pedido de reexame, suspendendo-se os efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  
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3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Nelson Felisbino, suspendendo-se os 

efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.5 e seus subitens do Acórdão 797/2020-TCU-2ª 
Câmara, em relação ao recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 

286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados 

do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso..”  

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 

art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à 

peça 28.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.5 e seus subitens do Acórdão 
797/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Augusto Nardes.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal. 

Brasília, 20 de maio de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64747910.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 92 | Segunda-feira, 25/05/2020 39 

TC 044.938/2012-8  

Natureza: Aposentadoria 

Unidade Jurisdicionada: Senado Federal 

DESPACHO 

Registro, inicialmente, que atuo no presente feito por força do art. 152 do Regimento Interno 
desta Casa. 

2. Trata-se de ato de concessão inicial de aposentadoria de Francisco Severino do Nascimento, 
ex-servidor do Senado Federal. O ato foi submetido, para fim de registro, à apreciação do Tribunal, nos 
termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, em 3/9/2008 (peça 1, p.1). O cadastramento e a 

disponibilização ao TCU ocorreram por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de 
Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2º, caput e incisos I a VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa - 

TCU 78/2018. 

3. O referido ato foi destacado do TC 012.184/2011-0, para realização de diligência do Senado 
Federal, visando obter o mapa de tempo de serviço e certidões averbadas, no intuito de esclarecer o tempo 
total de aposentadoria do interessado, uma vez que no ato constou a averbação de tempo recibado (5 meses 

e 15 dias) (peças 1 a 3). Além disso, foi realizada a oitiva do Sr. Francisco Severino do Nascimento para 
que se manifestasse sobre o assunto. 

4. Posteriormente, a Sefip, realizou nova oitiva do interessado, desta vez para que se 

manifestasse sobre a incorporação de quintos (FC-4 e FC-5), decorrente de exercício de função de direção, 
chefia ou assessoramento, de cargo de provimento em comissão ou de natureza especial após 1998, já que 
a jurisprudência do TCU considera que a incorporação da vantagem somente é possível até a data de 

publicação da Lei 9.624/1998, ocorrida em 8/4/1998 (peça 9). 

5. O Sr. Francisco não se manifestou em nenhuma das duas oportunidades que lhe foram 
proporcionadas. Assim, a Sefip realizou a análise da documentação encaminhada pelo Senado Federal e 

propôs considerar o ato em tela ilegal, em razão da incorporação de quintos após a publicação da Lei 
9.624/1998, ocorrida em 8/4/1998, bem como em função da averbação indevida de tempo recibado, sem 
comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias (peças 18 e 19).  

6. O MPjTCU apresentou entendimento dissonante da Unidade Instrutiva, com relação a 
questão dos quintos (peça 20): 

“Discorda-se da unidade especializada, quanto à proposta de supressão acima indicada, no 
que diz respeito aos quintos decorrentes de funções comissionadas exercidas após 1998. 

Sobre a parcela de quintos, convém rememorar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos 

autos do RE 638.115/CE, na Sessão Plenária de 18/12/2019, que acolheu parcialmente os 
embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do 

pagamento dos quintos amparados por decisão judicial com trânsito em julgado. 

No que diz respeito aos quintos concedidos administrativamente ou com base em sentenças 
judiciais sem trânsito em julgado, o STF garantiu o pagamento até a sua absorção integral por 

quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 

De acordo com essa decisão, não há hipótese de cessação imediata da parcela dos quintos, 
qualquer que seja a origem de seus pagamentos, de modo que a determinação proposta pela 
unidade técnica não pode ser acolhida in totum. 

No caso, a origem deveria, quanto ao pagamento dos quintos, adotar as medidas que foram 

consignadas no RE 638.115/CE, de acordo com a procedência de seus pagamentos, ou seja, se 
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amparados por sentença judicial com ou sem trânsito em julgado ou por decisão 

administrativa.” 

7. Entretanto, o Parquet deixa de propor encaminhamento de mérito sobre a questão pois, como 
o ato sob análise foi encaminhado ao Tribunal em 3/9/2008, já teria ocorrido o decurso do prazo decadencial 

de cinco anos, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636.553.  

8. A proposta do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira consiste em “sobrestar o presente 
processo até o trânsito em julgado do RE 636.553, tendo em vista que o STF poderá vir a modificar o seu 

entendimento sobre o tema, de modo similar ao ocorrido no âmbito do RE 638.115, referente aos quintos” 
(peça 20, p.2). 

9. Em comunicação realizada na Sessão Plenária de 11/3/2020, o Presidente do TCU, com 
relação aos processos atingidos pela decadência conforme o RE 636.553, informou: 

“Foram concluídos os estudos à cargo do grupo de trabalho responsável por avaliar soluções 
para agilizar o encaminhamento e julgamento dos atos de pessoal. Esse grupo foi constituído 
em decorrência da comunicação proferida pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues na Sessão 

Plenária do dia 2 de outubro de 2019. 

Especificamente no que se refere aos atos atualmente presentes no Sisac, o grupo sugeriu o 
desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica que permita migrá-los automaticamente para 

o novo sistema e-Pessoal. No entanto, após ponderar os riscos e limitações inerentes a essa 
alternativa, a Segecex verificou que o saneamento e o correto lançamento dos atos só poderiam 
ser feitos pelo gestor original. 

Assim, acolhi proposta da Segecex no sentido da: (...) 

(c) manutenção no Sisac apenas dos atos que tenham sido recebidos há mais de cinco anos, até 
que este Tribunal delibere acerca do tratamento a lhes ser dispensado em face da decisão 
prolatada pelo STF no RE 636.663, inclusive à luz de possíveis modulações que venham a ser 

introduzidas.” 

10. A Consultoria Jurídica deste Tribunal (CONJUR), a fim de embasar eventuais embargos de 
declaração a serem opostos pela Advocacia-Geral da União, no âmbito do referido Recurso Extraordinár io, 

defendeu que a tese da decadência não poderia ser aplicada aos casos já apreciados no mérito pelo TCU 
(processos com registro negado): "É inviável a aplicação de novel entendimento a situação apreciada pelo 
TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente quando do julgamento." (itens 4 a 10 do parecer). 

11. Ademais, delineou alguns pontos que deveriam ser esclarecidos no âmbito dos referidos 

embargos: 

1) se a aplicação prospectiva do novo entendimento, como acima se defendeu, deve ser feita:  

(i) apenas com relação aos atos de concessão de pensão, reforma ou aposentadoria que derem 
entrada no TCU a partir da publicação da decisão proferida no RE 636.553; cujas tramitação e apreciação 

já seguiriam integralmente a novel orientação, ou 

(ii) seria válida igualmente para aqueles atos já em trâmite na Corte de Contas e ainda não 
julgados, milhares dos quais encontram-se próximos de atingir o novo limite quinquenal para apreciação e 

cujo exame do mérito"(item 25); 

2) qual seria a definição de registro tácito (itens 5 e 27 a 29); 

3) se o prazo de 5 anos é ou não interrompido com eventual oitiva do interessado ou com 
eventuais diligências feitas pelo TCU junto ao órgão de origem do interessado, com o intuito de sanear o 

processo. (item 30).  
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4) se a tese fixada no julgamento do RE 636.553 é aplicável às hipóteses em que for detectada 

má-fé ou fraude referentes às irregularidades: “À luz do caput do art. 54 da Lei 9.784/1999, caso se adote 
esse dispositivo como norte, não há falar em materialização do prazo quinquenal em tais hipóteses." (item 

32); 

5) se os atos cujos vícios impliquem violação direta da Constituição Federal submetem-se ao 
prazo decadencial de cinco anos." (item 33); 

6) se o limite de 5 anos se refere ao primeiro julgamento feito por colegiado do TCU ou à 

conclusão da apreciação do ato de pensão, reforma ou aposentadoria: “(...) interposição de recursos após o 
julgamento inicial, nos termos dos arts. 277 e seguintes." (item 34). 

12. Em seu parecer, a CONJUR entende que o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999 é passível de interrupção, com base: 

1) na leitura que faz do parágrafo 2º do mesmo artigo: "§2º Considera-se exercício do direito 
de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato."; e 

2) na tese "firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, Edição 132), 
de que “é possível interromper o prazo decadencial com base no artigo 54, § 2º, da Lei 9.784/1999 desde 

que haja ato concreto, produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrat ivo 
identificado como ilegal, cujo prazo será fixado a partir da cientificação do interessado.” (item 31).  

13 Assim, tendo em vista o parecer da CONJUR, verifico que ainda há muitas incertezas a 

respeito da redação final do RE 636.553 e que eventuais embargos no STF poderão ter o condão de alterar 
o entendimento da Suprema Corte. No mesmo sentido, foi o parecer do Parquet.  

14. A própria comunicação do Presidente ao Plenário vai no sentido de se aguardar a 

deliberação que o TCU irá proferir após eventuais modulações que poderão ocorrer no âmbito do RE 
636.553. 

15. Verifico que nos Acórdãos 3.222/2020 e 3.234/2020, ambos da 1ª Câmara, de relatoria do 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, o Tribunal já vem determinando o sobrestamento dos autos, em casos 

análogos a este, até o trânsito em julgado da deliberação proferida no RE 636.553. 

16. Ante o exposto e com fulcro no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, determino o 
sobrestamento dos presentes autos até  o trânsito em julgado do RE 636.553.  

17. À Sefip para as providências a seu turno, inclusive comunicar ao Senado Federal, 

encaminhando- lhe cópia deste despacho. 

Brasília, 22 de maio de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0674/2020-TCU/SEPROC, DE 20 DE MAIO DE 2020 

TC 036.025/2019-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI CPF- 402.036.700-00 para, no prazo de quinze dias, a contar da data 
desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor histórico atualizado monetariamente 
desde a respectiva data 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 20/5/2020: R$ 552.043,78.  

O débito decorre da ausência de comprovação válida das despesas referentes ao Contrato de 
Repasse 156.339-63/2003, a qual caracteriza infração aos: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; 
artigos 20, 22 e 30 da Instrução Normativa STN 01/1997; jurisprudência consubstanciada no Acórdão 
9.301/2017-TCU-1ª Câmara - relator Ministro Benjamin Zymler, consoante item 22 do seu voto condutor. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 20/5/2020: R$ 869.122,59; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 
Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em 
lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente 
anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

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

A 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, do valor histórico 
do débito com a respectiva data de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Secex-Seproc 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 98 de 25/05/2020, Seção 3, p. 77) 
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EDITAL 0687/2020-TCU/SEPROC, DE 21 DE MAIO DE 2020 

TC 016.005/2014-7- Em razão do disposto no art. 22, inciso III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADA a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CNPJ: 07.359.752/0001-92), na 

pessoa do seu Representante Legal, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/92 
c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação, apresentar alegações de defesa ou recolher, solidariamente com o Sr. João 

Luiz dos Santos Moreira, CPF 077.061.890- 15, presidente da Confederação Brasileira de Convention & 
Visitors Bureaux/DF por ocasião da celebração, execução e prestação de contas do Convênio Siconv 

700002/2008, a quantia estabelecida no quadro a seguir aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, 
código 13902-5, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento (art. 12, 
II, Lei 8.443/1992), abatendo-se os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente até 21/5/2020: R$ 187.273,92. 

O débito é em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do 

Convênio 1199/2008 (Siconv 700002/2008), considerando o seguinte: 

a) Ocorrência: impugnação total das despesas realizadas (Decisão Normativa TCU 155/2016, 
Anexo II, item 2.5), em razão de: a.1) direcionamento na contratação de empresas participantes da cotação 

de preços realizada no âmbito do Convênio 700002/2008, em desrespeito ao art. 45 da Portaria 
Interministerial 127/2008 e à cláusula terceira, inciso II, alínea ‘h’ do termo do convênio, haja vista que: 

a.1.1) as empresas “W Comunicação” e “Agência Grão”, supostamente concorrentes no processo de 
contratação, apresentaram o mesmo quadro societário, indicando uma cotação de preços simulada para a 
contratação de itens de despesa do convênio; a.1.2) as cotações de preços das empresas “W Comunicação 

e Agência Grão”, supostamente concorrentes, foram aparentemente preenchidos e assinados pela mesma 
pessoa, pois possuem o mesmo padrão de escrita e formato; b) as notas fiscais, encaminhadas inicialmente 

na prestação de contas, não continham os carimbos de indicação do número do convênio e de atesto de 
recebimento dos serviços; c) as notas fiscais foram emitidas em 2009, meses após a data de realização do 
evento (28/9/2008); d) os contratos firmados com as empresas contratadas não foram datados; e, a.1.5) 

semelhança das assinaturas dos documentos firmados pelo Sr. João Luiz dos Santos Moreira e pelo Sr. 
Claubert Pereira de Oliveira na documentação encaminhada na prestação de contas do convênio; e) 

Dispositivos violados: Constituição Federal, art. 70, parágrafo único; Lei 8.443/1992, art. 8º; Decreto-Lei 
200/1967, art. 93; Portaria Interministerial CGU/MF/MP 127/2008, artigos 56 a 60; e Convênio Siconv 
700002/2008, cláusula terceira, inciso II, alíneas “a” e “b”, cláusula oitava e cláusula décima terceira; f) 

Conduta: não comprovação da aplicação regular dos recursos recebidos do Convênio Siconv 700002/2008 
no objeto pactuado; g) Nexo de causalidade: a não apresentação de elementos comprobatórios suficientes 

na prestação de contas implicou a impugnação total das despesas pelo tomador de contas; h) Resultado 
ilícito: dano ao erário federal. 

Quantificação do débito:  

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA 

R$ 110.000,00 27/2/2009 

(R$ 8.116,40) 27/8/2009 
 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
da Confederação, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora 
(art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 21/5/2020: R$ 

270.122,50; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992) e) declaração 
de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 

Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992) f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
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realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 

previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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

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

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

recolhidos. 

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

A 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Secex-Seproc 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 98 de 25/05/2020, Seção 3, p. 77) 
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