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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0802/2022-TCU/SEPROC, DE 30 DE MAIO DE 2022 

TC 033.806/2019-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, ficam 

NOTIFICADAS MICHELE FERREIRA GUIMARAES, CPF: 145.214.197-55 e MICHELE F. 
GUIMARÃES PRODUÇÕES E EVENTOS, CNPJ 11.643.421/0001-57, do Acórdão 12364/2020-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 3/11/2020, proferido no processo 
TC 033.806/2019-5, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-as 
solidariamente a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 

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

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 30/5/2022: R$ 1.023.240,06. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação.  

Deverá ser comprovado por Michele Ferreira Guimarães, no mesmo prazo de quinze dias, o 
recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este 

Tribunal, no valor de R$ 500.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do 
acórdão condenatório até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 
incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 142 de 28/07/2022, Seção 3, p. 179) 
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EDITAL 0843/2022-TCU/SEPROC, DE 6 DE JUNHO DE 2022 

TC 024.639/2020-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA, CNPJ: 

04.052.363/0001-21, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 18579/2021-TCU-Primeira Câmara, 
Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 23/11/2021, proferido no processo TC 024.639/2020-6, por meio 
do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo Nacional 

de Cultura, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de 
ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 

eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 6/6/2022: R$ 357.436,19; em solidariedade com o responsável Carlito 
Vieira de Almeida, CPF: 285.377.857-68. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no 

prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 142 de 28/07/2022, Seção 3, p. 179) 
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EDITAL 0863/2022-TCU/SEPROC, DE 9 DE JUNHO DE 2022 

TC 021.862/2014-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA CIAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.420.074/0001-09, na pessoa de seu representante 

legal, do Acórdão 15/2022-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 25/1/2022, 
proferido no processo TC 021.862/2014-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a 
condenou a recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 
efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 9/6/2022: R$ 153.720,44, em 
solidariedade com o Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes - CPF: 125.651.563-91. O ressarcimento deverá 
ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 10.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial.  

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

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 142 de 28/07/2022, Seção 3, p. 178) 
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EDITAL 0868/2022-TCU/SEPROC, DE 12 DE JUNHO DE 2022. 

Processo TC 024.131/2020-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADA a Fundação Rio Madeira, CNPJ: 00.619.461/0001-47, na pessoa do interventor judicial, Sr. 
Floriano Vieira dos Santos, OAB/RO nº 544, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, valores históricos atualizados 
monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 12/6/2022: R$ 1.152.282,10; em solidariedades parciais com os 
responsáveis Maria das Graças Silva Nascimento Silva - CPF: 113.230.942-53; Manaus Sistem Ltda. ME 
- CNPJ: 01.604.949/0001-63; Maria José Ribeiro de Souza - CPF: 756.235.954-72; Nivergílio Costa Pereira 
- CPF: 341.239.032-15; Edson Izidio Guimarães - CPF: 612.686.312-72 e Wania Bezerra da Silva Soares 
- CPF: 372.082.331-87. 

O débito decorre da inexecução parcial do objeto do projeto “Consolidação da pesquisa e pós-
graduação da Universidade Federal de Rondônia”, Convênio-Finep 01.06.0740.00 (2283/06), com 
aproveitamento da parcela executada, o que caracteriza infração ao Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo 
único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66, caput, 
do Decreto 93.872/1986, art. 22 e 30, da Instrução Normativa STN 01/1997, Cláusula VIII.1, alíneas "c", 
"d" do Convênio-Finep 01.06.0740.00. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, 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 12/6/2022: R$ 1.604.527,03; 
b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais 
do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem 
sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º da Lei 
Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não 
quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 142 de 28/07/2022, Seção 3, p. 178) 
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EDITAL 0870/2022-TCU/SEPROC, DE 13 DE JUNHO DE 2022 

TC 020.675/2014-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO João Damaceno Filgueiras, CPF: 070.604.322-72, representado pelo Sr. Marlon Douglas 

Castro Martins, OAB: 9576/PA, do Acórdão 9933/2016-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Vital do 
Rêgo, Sessão de 30/8/2016, proferido no processo TC 020.675/2014-3, por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 

13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, 
acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 

ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 13/6/2022: R$ 407.979,69; em solidariedade com a responsável Resecom Construtora Ltda, 
CNPJ: 04.401.250/0001-94. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze 

dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

Fica João Damaceno Filgueiras NOTIFICADO também do Acórdão 4326/2018-TCU-Segunda 

Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, prolatado na sessão de 29/5/2018, por meio do qual o 
TCU conheceu do recurso interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, e do Acórdão 691/2019-TCU-
Segunda Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rego, sessão de 12/2/2019, que não conheceu de recurso 

interposto. 

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma  
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 142 de 28/07/2022, Seção 3, p. 178) 
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EDITAL 0881/2022-TCU/SEPROC, DE 14 DE JUNHO DE 2022. 

Processo TC 029.804/2017-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO INSTITUTO RUMO, CNPJ: 11.276.238/0001-60, na pessoa de seu representante legal, do 

Acórdão 3407/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 6/4/2020, proferido 
no processo TC 029.804/2017-5, por meio do qual o Tribunal retificou, por erro material, os itens 9, 9.1, 
9.2 e 9.3 do Acórdão 13065/2019-TCU-Segunda Câmara, de mesma relatoria, prolatado na sessão de 

3/12/2019. 

Fica INSTITUTO RUMO NOTIFICADO também do Acórdão 15224/2021-TCU-Segunda 

Câmara, de mesma relatoria, sessão de 21/9/2021, por meio do qual o Tribunal reviu, de ofício, o Acórdão 
13065/2019-TCU-Segunda Câmara, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Alfredo Dante 
Trevisan (CPF 006.667.638-01), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão 

condenatória. 

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

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 
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