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PAUTAS 
 

1ª CÂMARA 
 

PAUTA DA PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão Extraordinária de 20/04/2020, 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. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
004.076/2012-5 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: João Roberto da Silva Souza, Jonas dos Santos Fonseca, Marcos Rogerio  

Machado Pinto, Alexandre dos Santos Gomes, Cristiane Aparecida de Souza Fortunato, 

Fabiane Dias Marques, Fernanda Silva de Oliveira, Patrícia Valesca Vicente Rodrigues, 

Taina de Oliveira Castro, Adriane Maria Garske Alves, Ana Claudia Knebel Chaves 

Cardoso, Carla de Matos, Celia Regina de Araujo Orige, Charles Soares Braz, Cristiane da 

Rocha Almeida, Deise Aline Silveira de Lima, Danna Rodrigues Moreira, Deise Jamila 

Marques Bitencourt, Denis Renato da Silva, Derlise de Fatima Gmintzel Flores de Oliveira, 

Edna Cristina Arbogast Fontoura, Fabrício Bravo dos Santos, Fatima Eliane da Costa, 

Flavia Cardoso Oliva, Flordolina dos Santos Ribeiro, Gislaine Cordeiro Ferreira Alves, 

Glaucia Souza da Silva, Israel Goncalves da Silva, Johnny Anderson da Silva, Laura 

Cordeiro da Fontoura, Leandro Augus to Tassi Garcia da Costa, Lisiane Machado da Silva, 

Luciani Isabel Picco Schifino, Mabel Stein Rosa, Magali Vargas Predebon, Marcia Elis a 

Jardim de Oliveira, Maria Rosalina Cunha de Sa, Marli Tuttas, Milena Gorziza Araujo, 

Monique da Silva Pereira, Oregio Maria Vedoia, Paula Denise Souza Feio Raupp, Paulo 

Ricardo Cassahi Velho, Queila Nunes Bitencourt, Rafael Domingos Grando, Rejane 

Barcellos Alves, Renata Rostirola Guedes, Roberta Mesquita da Luz, Rosemar Pens 

Barbosa, Sandra Regina de Souza Oliveira, Simone Borges Silveira, Suzana Pacheco, 

Wilma da Costa, Zambia Marques Goncalves, Aline Domingues da Silva, Alexsandra de 

Oliveira Bica Santos, Amanda Josiane Saes Viegas, Felipe Agustoni Silva, Felipe Gomes  

Rodrigues, Fernanda Albani Hedlund, Fernanda dos Santos Corassini, Gisele Carlesso 

Vivian, Grasiele Vargas Heitter da Silva, Jaqueline da Silva Resende, Jessica Fagundes 

Freitas, Juliana da Silva Dias, Junara Nascentes Ferreira, Ligia Leticia Montichel Freda, 

Liliana Poersch Staudt, Luana Bordin Lauffer, Luciana Cristina Nunes Alves, Marcos Paulo 

Machado dos Santos, Maria Jose Martins da Silva, Miriane Soares da Silva, Pamela Reis  

Bonfante, Rodrigo Perci Gonçalves, Rosalia Barcellos da Silva, Sheila Germano Simas , 

Silvio Falcão Marques, Tais Macedo da Silveira Silva, Thiago Leandro Telles, Tiago Silva 

Sapata, Valeria da Silveira, Wagner da Silva Pacheco e Damaris Chies Migot  

Interessados: Carine Silva Dos Anjos, Carmelita da Silva Barreto, Clarissa de Souza 

Moraes, Elisabete Conceicao Santos Amaral, Karine Almerao, Raquel Adriana da Gama, 

Roberto Arruda Fraga, Vera Lucia de Souza Soares Espiridiao, Vivian Dorneles de Souza, 

Candice Petters Keffer, Elisiane Cirolini, Marcus Vinicius Pacheco Rijo, Susi Regina 

Jardim Viana, Vinicius Ordakowski de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A 

Representação legal: não há 

  
005.157/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Dival Gomes da Costa; Maria Ferreira Sampaio Reis  

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Distrito Federal 

Representação legal: não há 
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005.326/2020-6 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Achiles Amaral; Gether Vicente Figueiredo; Izaias Joaquim da Silva;  

Rodrigo Jose de Lamare Leite 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de 

Janeiro 

Representação legal: não há 

  
005.482/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Isa Dorian Sampaio Pinheiro; Isabel Cristina Maraschin Pereira de Souza; 

Iuquio Endo; Ivanilde Arruda Ferreira; Ivanildo Clementino da Fonseca; Jane Toscano; 

Jason Barros Cardoso Filho; Joao Bianor Pessoa; Joao Eudes Gusmao Pereira; Joao de Lima 

Neto 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

Representação legal: não há 

  
005.534/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Roberto Monteiro da Silva; Robson de Lima Vignoli; Ronaldo Dutra de 

Araujo; Rosana Maria da Costa Pie; Rosangela Queiroz Bento Lamoglia; Roxana Beatriz 

Rodrigues Alves Matheus; Rui da Costa Pereira; Sandra de Moraes Rego; Scheilla Borges; 

Sebastião do Nascimento Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 

Representação legal: não há 

  
005.899/2019-2 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Luiz Carlos da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Formoso/MG 

Responsável: Luiz Carlos da Silva 

Representação legal: Leidiane Evangelista de Sousa (OAB 161.334/MG) 

  
007.908/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Luiza Marzano de Assis; Barbara Bergamaschi Novaes; Cristiane 

Alcantara dos Santos; Natalia Elvira Sperandio; Nicole Renno Castro; Pedro Benedini Riul;  

Rosiane de Paula Santos 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 

Representação legal: não há 

  
007.930/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Lazaro Rodrigues Tavares; Leticia Moreira de Carvalho; Maria Aparecida 

Santiago da Silva; Natalio Joao Silva 

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

Representação legal: não há 

  
007.994/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Andre Vinicius Lopes Coneglian 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais  

Representação legal: não há 

  
010.929/2020-7 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessada: Eugenia Custódia dos Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Goiás  

Representação legal: não há 

  
014.545/2012-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonio Alfredo da Silva; Gersonita Amara da Silva; Manoel Souto Moraes 

de Araujo; Mário Fernando Mendonça de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de 

Pernambuco 

Representação legal: não há 
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015.734/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Núcleo da Cidadania Petroleira 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: não há 

  
031.782/2019-1 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessados: Aline Andreia da Silva; Bianca Sousa Gomes Ferreira; Claudia Santos Dias 

Destri; Elizabete Cristina da Silva dos Santos; Erika Viviane da Costa dos Santos; Ester de 

Freitas dos Santos; Jakeline Mendes de Araujo; Jullyana Karollyne Mendes de Araujo; 

Marcia Cristina Mendes de Araujo; Maria Izabel da Costa; Maria Jose Gonçalves da Silva;  

Maria da Gloria da Costa; Maria das Graças da Costa; Maria do Carmo da Costa; Maria do 

Ceu da Costa Serra; Nubia Teixeira Brito; Rosiane dos Santos Cavalcante Velasquez; Ruth  

de Freitas dos Santos; Sandra Maria Holanda Cavalcante; Veronica Maria da Silva 

Vasconcelos 

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

Representação legal: não há 

  
032.256/2017-5 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Saul Nunes Bemerguy 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Tabatinga/AM 

Representação legal: Fábio Nunes Bandeira de Melo (OAB/AM 4331) e outros  

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
003.757/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Raimundo Nonato de Miranda; Sandra da Silva Quintino Clemente; Vald ir 

Geraldo de Paula Albernaz 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há. 

  
004.831/2019-5 - 

  

Natureza: Agravo (Representação) 

Agravante: Total Linhas Aéreas S. A. 

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

Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (OAB/RJ 131.998), representando 

Petróleo Brasileiro S. A.; Marco Tayah (OAB/RJ 11.951), representando Total Linhas 

Aéreas S. A. 

  
005.673/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Carlos Augusto Cury da Paz; Rolfi Lange; Sonia Marilda Cordeiro  

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no Estado do Paraná 

Representação legal: não há. 

  
006.135/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adriano de Jesus Bonina; Audir Freitas Sampaio; Carlucio Assuncao Gama;  

Danielle Barros Monteiro; Douglas Campos; Gilvan de Sousa Rodrigues; Robert Diniz de 

Abreu Viana; Tatiana Lima do Nascimento; Tercio Leonardo Saraiva Silva; Williams Brun o 

dos Santos Dias 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco da Amazônia S.A. 

Representação legal: não há. 

  
007.156/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Danielle Alves Vieira; Francisco Claudio Vieira de Sousa; Marailze Santos 

Moreira; Marcia Raquel de Moraes Sousa; Mileny Rodrigues Ferreira; Noemia Matias do 

Nascimento Silva; Ramon Silva Barreto; Samantha Hayary de Faria Souza; Simone de 

Souza Cardozo; Sonia de Sousa Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  

Representação legal: não há. 
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010.882/2020-0 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessado: João da Guia Leite da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Turismo 

Representação legal: não há. 

  
011.000/2020-1 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Fernando Alberto de Brito Monteiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 

Representação legal: não há. 

  
011.001/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Dalva Batista de Oliveira; Maria das Dores Novais Vieira 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 

Representação legal: não há. 

  
011.036/2020-6 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Jane Cardoso Mota; Lucia de Souza 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina 

Representação legal: não há. 

  
011.056/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonio Luiz Silva; Leopoldina de Carvalho Souza; Maria Lourdes de 

Campos Figueiredo; Maria Rita Gabriel Zilio; Moacir Costa Silva; Moacir Costa Silva  

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São 

Paulo 

Representação legal: não há. 

  
011.817/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Jandira Margarida Vieira 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Florianópolis/SC 

Representação legal: não há. 

  
015.372/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Antônio Iranaldo Nunes Leite 

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

Grande do Norte 

Representação legal: não há. 

  
022.372/2019-9 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgãos/Entidades/Unidades: Comando da 11ª Região Militar e Comando de Operações 

Terrestres. 

Representação legal: não há. 

  
023.940/2012-3 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Deocleciana Tavares Villar; Edelvira Villar; Edila Villar 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro-Centro/RJ 

Representação legal: não há. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
001.267/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antônio Carlos de Oliveira; Eduardo da Silva; Fatima Aparecida Pedro; 

Fatima das Gracas Ruela dos Anjos; Maria Evelize de Queiroz Bastos; Maria Lucia Prado 

Camara Medeiros; Maria Sylvia de Oliveira Perfeito; Maristela Pierozan; Nilo Almeida;  

Waldir Pereira 

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

Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 5 

  
001.729/2020-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsável: Universidade Federal de Campina Grande 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Campina Grande 

Representação legal: não há 

  
002.983/2020-6 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Eliete de Souza Pinto Lugon; Geralda Magela Araujo de Oliveira; Gertrudes  

Nazareth Leal Sa; Ivonete Francisca de Assis; Margarida Maria de Oliveira Pereira Lima;  

Maria Jose Santos de Souza; Silesia de Moura Japiassu 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 

  
004.195/2020-5 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Floracy Moreira Gitirana Nogueira; Lidia Pereira da Silva de Avelar; Maria 

Soares de Jesus Rodrigues; Maria de Lourdes Nilo de Santana; Maria de Sousa Cassiano  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: não há 

  
005.335/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Gisele Faria Rodrigues; Lilian Regina Alvares Vicente; Maria Aparecida 

Galvão de Azevedo 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Santos/SP - INSS/MPS 

Representação legal: não há 

  
005.432/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Adaucto Joaquim da Cruz Neto; Adolar Fiorini; Alair Mendes Batista; 

Alberto da Silva; Andila Inacio Belfort; Antonia Ribeiro de Lima; Antonio de Paula 

Nogueira Neto; Armando Soares Filho; Arnildo Azevedo; Bete Jane Cavalcante  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional do Índio 

Representação legal: não há 

  
005.451/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Alvino Francisco da Silva Filho; Celso Biancardini Gomes da Costa; Jose 

Edio da Silva; Kurt Joao Albrecht; Peter Buttner 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

Representação legal: não há 

  
005.713/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Maria Azniv Hazarabedian de Souza 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Representação legal: não há 

  
007.818/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andre Pinheiro Batista; Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataide; Herman  

Henrique Silva Santana; Ithana Queila Borges Pizzani Ferreira; Jailton de Azevedo Silva 

Junior; Mirella Teixeira Fonseca; Neila Lima Branco 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia 

Representação legal: não há 

  
007.824/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Eleusa Gallo Rosenburg; Marilia Rodrigues Moreira; Regiane Lopes 

Rodrigues 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 

Representação legal: não há 
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007.865/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Francois Weigel; Guilherme Fernandes de Araujo; Lorraine Oliveira Tabosa 

do Egito; Marjorie Simoes dos Santos; Natalia Daniela Aquino de Sousa; Sthefany Suwenny 

Santos 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Representação legal: não há 

  
007.925/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Breno Tiago de Souza Mota 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Oeste do Pará 

Representação legal: não há 

  
007.942/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andre da Silva Barbosa; Anne Elise Reis da Paixao; Caio Gonzalez Marques; 

Diego Edon Alurintino dos Santos; Emilaine Brinate Bastos; Fabiano Cordovil da Costa; 

Gabriela de Nieto de Amorim; Natalia Treistman Frota Leitao; Raquel Pereira Batista; 

Viviane Maria de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Representação legal: não há 

  
007.961/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Marcela Henrique de Freitas; Marina Macedo Santos Martins  

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

Representação legal: não há 

  
008.064/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Elizeu Fernandes dos Santos  

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

Espírito Santo 

Representação legal: não há 

  
011.040/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Luci Soriano Bessa 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Santa Maria 

Representação legal: não há 

  
014.438/2017-8 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Mariana Mattos Magalhães; Mariana Mattos Magalhães  

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Representação legal: não há 

  
014.503/2015-8 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de São Paulo 

Responsáveis: Luís Antônio Paulino; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Carlos e Ibaté; Walter Barelli 

Representação legal: Carlos Roberto de Freitas (OAB/SP 112.442), representando o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico  

de São Carlos e Ibaté 

  
020.160/2012-7 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Iracema Souza Souto Maior; Lanuza Souza Souto Maior; Liane Souza Souto 

Maior 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda 

no Estado de Pernambuco 

Representação legal: não há 

  
021.876/2019-3 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Acre 

Representação legal: não há 
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022.551/2019-0 - 

  

Natureza: Levantamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há 

  
028.707/2017-6 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsável: Décio Paulo Bonilha Munhoz 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cascavel - CE 

Representação legal: Júlio Cesar de Souza Munhoz (OAB/CE 38.839) e outros, 

representando Décio Paulo Bonilha Munhoz 

  
030.123/2015-1 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Magno Augusto Bacelar Nunes  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA 

Responsáveis: Magno Augusto Bacelar Nunes; Sampaio Oliveira Construções e 

Empreendimentos Ltda 

Representação legal: Fabyo Barros Lima (OAB/DF 40.955), representando Magno 

Augusto Bacelar Nunes 

  
032.204/2014-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Claudio Sérgio da Silveira Silva 

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

Grande do Sul 

Representação legal: não há 

  
039.118/2019-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representantes: Ana Paula de Lima Castro, Gilton Batista Brito, Marcos Antônio Garapa 

de Carvalho, Flávio Bittencourt de Souza, Marcelo Adriano Micheloti, Eduardo Nunes 

Marques, Georgius Luís Argentini Príncipe Credidio e Guilherme Soares Diniz, todos juízes 

de direito 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Representação legal: não há 

  
039.353/2018-4 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Telma Lucia de Azevedo Gurgel 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Amapá 

Representação legal: Jose dos Santos Pereira Neto (OAB/AP 2.204), representando Telma 

Lucia de Azevedo Gurgel 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
001.294/2005-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Adriano Ernesto de Oliveira; Antônio Vieira da Rocha Filho; Celia Maria 

Medeiros de Luna Freire; Dilson Viana Borges; Fausto Ribeiro Tenorio; Francisco de Paula 

Ramos Pedrosa; José Durval Campelo Costa; Josefa Severina da Silva; Leonor Leoncio da 

Silva; Lucia Lopes da Silva; Lucy do Sacramento Paixão Mascarenhas; Maria Aury 

Carneiro Fidelis; Maria do Carmo Araújo; Maria do Socorro Maciel Monteiro; Marina 

Sonia Alves Correia; Marluce Ferraz Coelho; Moadir Suliano de Lira; Moises Wolfenson; 

Severina Maria Monteiro; Sonia Ratis Camara. 

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de 

Pernambuco. 

Responsável: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco. 

Representação legal: não há. 

  
002.294/2018-4 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura 

- Abeta; Daniel Blum Spinelli; Denise Oliveira Santiago; Jean Claude Marc Razel. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo . 

Representação legal: Gustavo Godinho Capanema Barbosa (OAB/MG 74.330)  

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.
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005.203/2018-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Basilio dos Santos Queiroz; Carlos Alberto Nery Matias. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Santana (AP). 

Representação legal: não há. 

  
005.396/2020-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Denise Serafim; Diorlanda Martins Oliveira Souza; Edigar de Sousa Martins; 

Edson Alves Gaudencio; Elba Aparecida Duarte Stelzner; Elnides Mendes de Oliveira;  

Ermenegildo Reis do Nascimento; Flory Machado Sobrinho; Francisco das Chagas Nonato 

Cardeal; Geraldo Virgilio de Andrade. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: não há. 

  
005.509/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Denyse Azevedo Ramos; Deoclecio Rodhen; Dione Maria Dalledone 

Machado Luiz; Dirce Cavalcante Piano; Domingos Batista de Carvalho; Domingos Paulo 

dos Santos; Donaldo Bento de Souza; Dorival de Oliveira Xavier; Dorvalino Alves de 

Freitas; Douglas Jose Serra Teixeira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 

Representação legal: não há. 

  
005.703/2020-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessadas: Helena de Jesus Souza Freitas; Miriam do Carmo Correa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG. 

Representação legal: não há. 

  
005.865/2019-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsável: Juran Carvalho de Souza. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 

Representação legal: Ilan Kelson de Mendonça Castro (OAB/MA 8.063-A). 

  
005.915/2020-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado de Roraima 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Penitenciário Nacional; Governo do Estado de 

Roraima. 

Representação legal: não há. 

  
007.975/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Raquel Pereira Pontes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 

Representação legal: não há. 

  
007.988/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Caio Cesar Nunes Lima; Hanna Vasconcelos Sena de Carvalho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: não há. 

  
009.157/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

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

TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Presidência da República 

Representação legal: não há. 

  
010.606/2020-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté - MG. 

Responsável: João Paulino Rodrigues Neto. 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.
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010.677/2020-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha 

Furtado 

Órgão/Entidade/Unidade: Presidência da República 

Representação legal: não há 

  
015.789/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessada: Marinalva de Matos dos Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército. 

Representação legal: não há. 

  
016.000/2020-0 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Regina Celia de Lima Rigaud Costa; Sonia Maria de Lima Araujo  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército. 

Representação legal: não há. 

  
031.837/2019-0 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessados: Ana Maria Magalhães Rischbieter; Ângela Cristina de Queiroz Chaves; 

Claudia Magalhaes Neiva; Eneida Regina Teixeira Vaz; Etelvina Dreon de Albuquerque; 

Jussara Cabral de Medeiros Villa; Marcia Cristina Vaz Cerdeira Vazquez; Maria do Rosário 

Reis Bessa; Nelcy do Amaral Mendes; Nilva da Silveira Matheus; Regina Celia de Queiroz 

Chaves; Rosemary Barcellos Ribeiro; Sandra Marques Magalhães; Therezinha Seixas da 

Rocha Lima; Yara Aparecida Cabral de Medeiros. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército . 

Representação legal: não há. 

  
038.027/2019-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. - EPP 

Interessada: Maria Cristina Perazza Tamborrino Importação e Exportação. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP; Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Divisão de Pesquisa/RJ - MP. 

Representação legal: José Jodacir de Sousa Junior (OAB/SP 328.679); João Márcio 

Oliveira Ferreira  

  
040.596/2019-2 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsável: Pedro Carlos Mendes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cambuci - RJ. 

Representação legal: não há. 

  
040.658/2019-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Roberto Silva Maues, Prefeito Municipal de Paulino Neves - MA 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Paulino Neves - MA. 

Representação legal: Pedro Durans Braid Ribeiro (OAB/MA 10.255). 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
017.271/2015-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsável: Luiz Carlos Souza Amaral 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Jequié - BA 

Representação legal: não há. 

  
018.452/2013-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis -14ª Região  

(Creci/MS) 

Responsáveis: Delso José de Souza; Eduardo Francisco Castro 

Representação legal: Diego Escobar Teixeira Sampaio (15.932/OAB-MS)  
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BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 10 

028.449/2017-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
000.416/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Bripav Britagem e Pavimentação Eireli. 

Interessado: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Representação legal: Alessandrini Ardizzone Lima (53863/OAB-RS), representando 

Bripav - Britagem e Pavimentacao Eireli. 

  
001.292/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonio Alberto da Silva Goncalves; Antonio Carlos Borges dos Santos; 

Carlos Roberto Ferreira Gervasio; Cristovao Rodolfo de Jesus da Cunha; Elismar 

Travassos; Evaristo de Sena Rosa; Francisco Alves de Oliveira; Gilmar Ferreira Reis; Jair 

Azevedo de Oliveira; Paulo Roberto do Nascimento. 

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

Representação legal: não há. 

  
001.481/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Carlos Felippe Dias Limeira e Fabia Maria Gomes de Meneses. 

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

Grande do Norte. 

Representação legal: não há. 

  
001.690/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Teresinha Maria da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Representação legal: não há. 

  
001.854/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Luis Fernando Mantelato; Luis Fernando Sueiro; Luis Gustavo Benicio de 

Almeida; Luis Ricardo Silva; Luis Rogerio Aparecido Godoy; Luiz Alberto Ramos  

Nogueira; Luiz Carlos Barbosa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI. 

Representação legal: não há. 

  
002.875/2020-9 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Alzira Rocha Torres; Cynthia de Melo Casado; Frederico Augusto Pereira; 

Ieda Silvania Ramos; Jardelina Alves da Silva; Luiz Antonio da Rocha Sobrinho; Marco 

Tulio Sousa Lino; Maria de Fatima Rolim Moraes; Neyde Mota da Silva; Tereza Cristina 

Carmona Fernandes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 

Representação legal: não há. 

  
003.096/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Rayssa Nogueira Rodrigues. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 

Representação legal: não há. 

  
003.448/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessadas: Ana Fernanda de Sousa do Espirito Santo e Maria Teresa Rabelo Rafael. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 

Representação legal: não há. 
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003.578/2017-8 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Cloreni Matt; Jurandir de Oliveira Araujo; Paulo Machado Engenharia 

Ltda.. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia D'oeste - RO. 

Representação legal: Caio Raphael Ramalho Veche e Silva (6390/OAB-RO) e outros, 

representando Paulo Machado Engenharia Ltda.. 

  
003.583/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ariane de Carvalho Viana; Caio de Mello Sales; Flavia Roberta Remig io  

Valerio; Graziele Jacob Pimenta; Iuri Marcel Alves Prates; Jessica Maria Aguiar de 

Oliveira; Jose Eduardo Passos Silva; Pablo Barreto Prata; Sheila Patricia Santana Delamare;  

Vania dos Santos de Jesus Nunes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Representação legal: não há. 

  
004.171/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Ebelina Mangabeira Bezerra; Edinea Maria Froes Martins; Iza Bandeira de 

Lima; Maria de Fatima Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha . 

Representação legal: não há. 

  
004.181/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Domingos Alves da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Representação legal: não há. 

  
004.623/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Klecia Morais dos Santos. 

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

Grande do Norte. 

Representação legal: não há. 

  
004.883/2020-9 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Angelo Alves de Sena; Jaime Roberto Fernandes Guterres; Maria Jaci Adolfo 

Oliveira; Maria Jose Jaques Steckel Nacimento; Mario Alfredo Deves; Sonia Regina 

Fernandes da Rosa; Vera Lucia Cortes Alves. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

Representação legal: não há. 

  
005.140/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Lindamar Morais Gontijo e Luiz Alberto Oliveira Martins. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério das Comunicações (extinto). 

Representação legal: não há. 

  
005.316/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Jose Domingues de Carvalho Neto e Neuza Bezerra Ribeiro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda 

no Estado do Rio Grande do Norte. 

Representação legal: não há. 

  
005.343/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Ana Julieta da Silva Nascimento. 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Bauru/SP - INSS/MPS. 

Representação legal: não há. 

  
005.372/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Ana Maria Castro Nascimento; Lucília Aarão Rodrigues. 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Contagem/MG - INSS/MPS. 

Representação legal: não há. 
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005.787/2020-3 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessado: Margarida Jacinta Arruda de Jesus. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás. 

Representação legal: não há. 

  
005.797/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessado: Eloa Henriques Bacellar. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Representação legal: não há. 

  
005.813/2020-4 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessado: Marlene da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal. 

Representação legal: não há. 

  
005.983/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Francisco Moreira da Silva; Maria Euzamar da Silva Pereira; Maria Oneide 

Vieira de Sousa e Vanda Rodrigues de Almeida Assis. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde . 

Representação legal: não há. 

  
006.048/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andreia Dourado Silva; Danielle Martins da Fonseca; Luiz Eduardo Fama 

Cardoso; Pedro Teixeira Cabral; Saulo Santana Cordeiro Sousa; Savana Martins da 

Fonseca. 

Órgão/Entidade/Unidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 

Representação legal: não há. 

  
006.137/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Lucas Miranda Paiva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco da Amazônia S.A. 

Representação legal: não há. 

  
006.418/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Alex Teixeira Guabiru; Ana Luisa de Castro Coimbra; Eduardo Deda 

Mendonca Filho; Felipe Gomes Frederico da Silveira; Fernando Meira de Britto Oliveira;  

Flavia Cristiane da Silva; Igor Santos Amaral; Renato Penha de Oliveira Santos; Talison 

Augusto Correia de Melo; Tassio Andrade Reis. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

Representação legal: não há. 

  
006.436/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Luciana Santos de Moura e Victor Couto de Albuquerque Baeta. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento . 

Representação legal: não há. 

  
006.485/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Airles Bastos Neto; Arthur Lisboa Formiga; Icaro Torres Barbosa; Joedir 

Wilson Vizoto; Leonardo Fernandes de Vasconcelos; Lidia Garcia Rosa; Lucas Xavier de 

Castro; Lucas da Guarda Barreto; Marcelo Victor Ragassi; Rafael Pires Galvao. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

Representação legal: não há. 

  
006.639/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Eduardo Freitas Mangeli de Brito 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Representação legal: não há. 
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006.797/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Delsumira Aparecida Duarte de Souza; Jose Brasileiro de Souza Junior e 

Pedro Cesar Barbosa Ribeiro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Representação legal: não há. 

  
006.810/2020-9 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Bruno Ramalho Pinto; Eduardo Paulino Amorim Filho; Fernando Cezar de 

Lacerda Alves; Heloisa Marinho Cunha; Joao Henrique Caminha de Souza Neto; Jordan de 

Almeida Fernandes Galvao; Kelbson Werton Elias Cavalcante; Marcelo Clementino de 

Lima; Nubia Caroline dos Santos Guedes; Renan Siqueira Xavier. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Representação legal: não há. 

  
006.821/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Flavio Leonardo da Silva Araujo; Jefferson Filipe Silva de Oliveira; Julia 

Peregrino Samico; Luiz Ricardo Figueiredo Leite; Marcos Vitor dos Santos Anjos; Osir 

Bazante de Assis; Ronaldo Silva Paz; Samuel Monteiro Fernandes da Silva; Tarcisio Luna 

de Melo; Thales Virginio Nogueira Pessoa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Representação legal: não há. 

  
006.836/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Angelica Madrona Sousa Ferreira; Douglas Nascimento Evangelista; Flavia 

Leite Enoch; Gabriela Andreatta dos Santos; Luis Claudio Ferreira; Marina Carla Sotero 

Povoa; Nathalia Carvalho de Lima; Rafael Augusto Reis da Mata; Roberta Brianna Nunes 

dos Santos; Yuri Pimentel Oliveira Faria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Representação legal: não há. 

  
006.923/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Amanda Pain da Silva; Ana Paula Rodrigues dos Santos; Cintia Magalhaes 

Sales; Daniele de Oliveira Vieira; Dijalma de Camargo; Evandro Lima Santos; Mirella 

Andrade Santos; Paulo Fernando Reis dos Santos; Rafael Victor Cardoso; Sergio dos Santos 

Conceicao. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Representação legal: não há. 

  
006.966/2020-9 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Anna Luiza Barbosa Martins; Bruna Thereza de Salles; Carolina Lages de 

Oliveira; Helen Maria Martins Leal; Hiago Narciso dos Santos; Jader Filipe Braga de Sousa; 

Luana Seabra de Sousa; Natalia Brunnet; Rosa Andrea Bessa Coelho; Silvia Gomes de 

Sousa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal Fluminense. 

Representação legal: não há. 

  
007.046/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Louise Henrique Santana dos Anjos; Marina Mendes Antunes Alves de 

Souza e Michele Marcelo Silva Bortolai. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

Representação legal: não há. 

  
007.075/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Francisco Thames Aragao Sousa; Josileno Roberto da Silva. 

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

Rondônia. 

Representação legal: não há. 
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007.077/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Helmut Piper. 

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

Representação legal: não há. 

  
007.105/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andrws Aires Vieira e Caroline Lima de Almeida Costa. 

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

Grande do Sul. 

Representação legal: não há. 

  
007.144/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Carolini Silva Batista; Eliana Tavares Lima; Izabel Cristina Queiroz Malizia;  

Izabele Marques Cardoso; Jean Douglas de Oliveira; Livia Carneiro Sanches; Lizziane 

Santos Lobo; Luisa Pessoa Rocha de Medeiros; Maria Estela da Silva Leite; Sueli Gomes  

da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Representação legal: não há. 

  
007.233/2020-5 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Arlete Souza Caetano; Dianne Maria Sherlock Araujo; Eduardo Barbosa dos 

Santos; Genilde Silva dos Santos; Marcelo Correia Fontes; Marcia Nascimento de Castro; 

Mayara Pessoa de Melo; Milene Santos da Silva; Rita Cecilia Batista Santos Matos; Sarah 

Dayanna da Silva Lima. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Representação legal: não há. 

  
007.257/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Fabio Juner Lanferdini; Lidia Maria Lourencon Rodrigues; Michele Bete 

Petry; Rafael Penteado dos Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 

Representação legal: não há. 

  
007.285/2020-5 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Lucia de Salvo Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

Representação legal: não há. 

  
007.298/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Aline Barbosa Tsuyuguchi; Jessyka Flavyanne Ferreira Vilela; Jose Licarion  

Pinto Segundo Neto; Michel Ferreira da Silva; Raphael Harry Frederico Ribeiro Kramer. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Pernambuco. 

Representação legal: não há. 

  
007.320/2020-5 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessadas: Fabiana Florio Domingues e Juliette Lima Gomes Moreira. 

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

Espírito Santo. 

Representação legal: não há. 

  
007.478/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Raissa Frigui Moreira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal Fluminense. 

Representação legal: não há. 

  
007.547/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Eric Arantes Santos; Fabiana de Gusmao Cunto Heeren Macedo; Joao 

Rodolfo Munhoz Ohara; Rebecca Lucia Goncalves de Freitas; Roberta Salles de Oliveira 

Martins; Thays Aparecida Zych. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 15 

  
007.562/2020-9 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Rachel Pantalena Leal. 

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

Catarina. 

Representação legal: não há. 

  
007.608/2020-9 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Andrea Lima Barros. 

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

Maranhão. 

Representação legal: não há. 

  
007.739/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Luciana Munhoz Vargas. 

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

Grande do Sul. 

Representação legal: não há. 

  
007.775/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adriana da Silva Pereira Silva e Leonardo Belichi Vieira. 

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

Espírito Santo. 

Representação legal: não há. 

  
007.801/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Daniel Mageste de Almeida; Edelweiss Vitol Gysel; Julio Cesar Fonseca 

Andrade e Lucas Ferreira Freitas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Representação legal: não há. 

  
007.814/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Alex Sander Ferreira Eusebio; Alexania de Re; Aline Cristina da Cunha; 

Amanda Amaro Pereira; Guilherme Gomes Oliveira; Janderson Nunes Pretti; Luana Cris  

Andrioni; Mireille Caroline Silva de Miranda Gomes; Rafael dos Santos Souza; Viviane 

Moraes Dias. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Representação legal: não há. 

  
007.883/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Amelioene Franco Rezende de Souza; Camila Freitas Santos; Gloria Narjara 

Santos da Silva e Mauricio Guilherme Lenza. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Goiás. 

Representação legal: não há. 

  
007.899/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Denise Andrade da Silva. 

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

Sergipe. 

Representação legal: não há. 

  
008.037/2020-5 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andrea Alves Simiqueli; Daniela de Souza Gomes; Jefferson Verbena de 

Freitas; Jhonata Soares de Freitas; Sarah Fonseca dos Reis; Tabata Berg; Tamires Cristina 

de Almeida Santos; Vinicius Mendes Franca. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 

Representação legal: não há. 
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008.058/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Carolina de Sousa Santana e Robert Oliveira Nunes. 

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

Maranhão. 

Representação legal: não há. 

  
008.237/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Erica Etelvina Viana de Jesus; Gabriel do Bomfim Tarantino; Gilvan Farias  

da Silva; Iara Oliveira Costa Pininga; Julio Eloisio Brandao da Silva; Monna Lopes de 

Araujo; Paulo Inacio Prysthon de Mello; Saulo Sacramento Meira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

Representação legal: não há. 

  
009.164/2020-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio; Associacão Cientifica de Estudos Agrários; 

Jesualdo Pereira Farias. 

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

Representação legal: não há. 

  
010.203/2014-1 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Paulo Henrique Silva Levi; Prefeitura Municipal de Uibaí - BA; Ubiraci 

Rocha Levi. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Uibaí - BA. 

Representação legal: Edson Pereira de Oliveira (30.162/OAB-DF), representando Ubiraci 

Rocha Levi; Alex Vinicius Nunes Novaes Machado (18068/OAB-BA), representando 

Pedro Rocha Filho. 

  
010.988/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Antonio Carlos de Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 

Representação legal: não há. 

  
011.030/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonio Ribeiro Dantas; Dinara Fernandes Machado; Epitacio Luiz Cosme;  

Ivanildo Ferreira de Carvalho; Maria das Graças Lucena de Medeiros; Severino Gomes;  

Teresinha Monteiro da Câmara. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Representação legal: não há. 

  
011.130/2015-6 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado de Sergipe; 

Ministério da Integração Nacional (extinta). 

Responsáveis: Carlos Fernandes de Melo Neto; Scave Serviços  de Engenharia e Locação 

Ltda.. 

Interessados: CEF - Agencia Cabo Branco; Companhia de Saneamento de Sergipe; 

Congresso Nacional . 

Representação legal: não há. 

  
020.068/2018-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC/AM). 

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

Representação legal: não há. 

  
028.387/2016-3 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2015 

Responsáveis: Ana Paula Gonçalves; Barbara Pincowsca Cardoso Campos; Carolina Gabas 

Stuchi; Denise Ratmann Arruda Colin; Dulcelena Alves Vaz Martins; Ieda Maria Nobre de 

Castro; Jose Dirceu Galao Junior; Jose Ferreira da Crus; Léa Lúcia Cecílio Braga; Maria 

Jose de Freitas; Simone Aparecida Albuquerque; Telma Maranho Gomes; Valéria Maria de 

Massarani Gonelli. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Nacional de Assistência Social. 

Representação legal: não há. 
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032.819/2019-6 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Cristiane Cavalcanti de Barros e Nathalia Cavalcanti de Barros. 

Órgão/Entidade/Unidade: Advocacia-Geral da União. 

Representação legal: não há. 

  
036.257/2019-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus - SC. 

Representação legal: não há. 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
003.613/2012-7 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra a Fundação  

Universidade de Brasília, por força da impugnação de parte das despesas realizadas no 

âmbito do Convênio 14/2004 - Etnia Xavante (Siafi 501354). 

Responsáveis: Alexandre Lima; Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior; Edeijavá Rodrigues 

Lira; Fundação Apoio Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Saúde; Fundação de 

Gestão e Inovação; José Garrofe Dórea; Lauro Morhy; Timothy Martin Mulholland; 

Yolanda Galindo Pacheco 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: Elson Vilassa dos Santos (13353/OAB-DF); Amanda Castro dos 

Santos Corrêa (27247/OAB-DF); Valmir Floriano Vieira de Andrade (26778/OAB-

DF);Julio Otsuschi (13301/OAB-DF); Inocencio Martires Coelho (3500/OAB-DF); Osmar 

Velloso Tognolo (14373/OAB-DF)  

  
007.981/2015-5 - 

  

Recurso de reconsideração em tomada de contas especial. 

Recorrente: Romeiro José Costeira de Mendonça 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Presidente Figueiredo - AM 

Representação legal: Luciana Trunkl Fernandes da Costa (OAB/AM 3006) 

  
011.595/2020-5 - 

  

Representação acerca de irregularidades na condução da Tomada de Preços 8/2019, visando 

construção de espaço educativo rural e urbano com 6 salas de aula, com recursos repassados 

pela Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Santa Inês - BA 

Representação legal: Daniela Almeida da Silva (OAB/BA 55048) 

  
018.723/2016-0 - 

  

Tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos transferidos, ante a ausência de documentos exigidos na prestação de contas que 

impedem a formação de juízo quanto à regular execução físico-financeira dos Programas  

Proteção Social Básica — PSB e Proteção Social Especial — PSE. 

Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) 

Responsáveis: Luiz Antonio da Silva; Município de Alfenas - MG 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Alfenas - MG 

Representação legal : não há 

  
023.997/2018-4 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na contratação da empresa GD - Gestão em 

Desenvolvimento Empresarial Ltda. - Steinbeis do Brasil pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Ministério da Educação (MEC). 

Representante: Tribunal de Contas da Unidade 

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

Ministério da Educação 

Representação legal: não há 
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
000.547/2020-4 - 

  

PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998. PAGAMENTO DA VANTAGEM 

CONHECIDA COMO ‘OPÇÃO’. 

Interessado: Moema de Passos Lobo e Campos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. 

Representação legal: não há. 

  
000.551/2020-1 - 

  

PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998. PAGAMENTO DA VANTAGEM 

CONHECIDA COMO ‘OPÇÃO’. 

Interessado: Célio Santos de Assunção 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

Representação legal: não há. 

  
002.074/2020-6 - 

  

PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998. PAGAMENTO DA VANTAGEM 

CONHECIDA COMO “OPÇÃO”. 

Interessado: Wagner Aparecido Gottardo 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 

Representação legal: não há. 

  
003.971/2020-1 - 

  

Apreciação, para fins de registro, de pensão militar concedida pelo Comando do Exército. 

Interessadas: Luciene de Fátima Mendonça Flores Carstens; Márcia Aparecida Mendonça 

Flores; Maria Maciel; Regina Maria Flores Viana 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército 

Representação legal: não há. 

  
005.762/2019-7 - 

  

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

recursos recebidos pelo município de Bujari-AC por força do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2014. 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bujari/AC 

Responsável: Antonio Raimundo de Brito Ramos  

Representação legal: não há 

  
005.763/2019-3 - 

  

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

recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

(Pnate), exercício 2012. 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Responsáveis: Francisco Geremias de Medeiros; Jailson Fausto Alves  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA 

Representação legal: Antônio Carlos Muniz Cantanhede (OAB/MA 4.812), Antônio 

Augusto Sousa (OAB/MA 4.847). 

  
005.766/2019-2 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, devido à omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos para o 

município de Elísio Medrado (BA), sob a égide do Programa Nacional de Alimentação  

Escolar (PNAE), durante o exercício de 2012. 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Responsável: Everaldo Oliveira Caldas, ex-Prefeito Municipal de Elísio Medrado/BA 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Elísio Medrado/BA 

Representação legal: não há 

  
006.002/2019-6 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos 

recursos captados com fundamento na Lei Rouanet para a montagem de espetáculo teatral 

adaptado do conto de Regina Machado. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Cultura 

Responsável: Cleber de Carvalho Lima 

Representação legal: não há 
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007.155/2013-1 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra decisão decorrente de tomada de contas 

especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência de irregularidades na 

aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos fundo a fundo no exercício 

de 2004. 

Recorrente: Jacqueline Silva do Bomfim  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas/SE 

Representação legal: Miguel Calmon Dantas (OAB/BA 19.260), Roberta Moraes Coelho 

Calmon Teixeira Mazzei (OAB/BA 17.534). 

  
012.872/2020-2 - 

  

Apreciação, para fins de registro, de atos de reforma editados pelo Comando da 

Aeronáutica. 

Interessados: Helder de Sena; Henrique Sergio Esmeraldo Justo; Ildenir Maia Barbosa; 

Israel Rodrigues de Sena 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Administração do Pessoal - Comando da 

Aeronáutica 

Representação legal: não há 

  
019.023/2019-7 - 

  

PESSOAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE EMPRESA ESTATAL. 

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

Interessados: Thais Magalhães 

Representação legal: não há 

  
020.803/2019-2 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados para o 

município de Santana do Maranhão (MA), sob a égide do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), no exercício 2016. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão/MA 

Responsável: Francisca Maria Valentim Gomes Oliveira 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

Representação legal: não há. 

  
021.401/2017-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da execução  

parcial do objeto do Contrato de Repasse 2628.0227137-33/2007 - Siafi 596202, firmado  

entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Apiacás/MT, 

que tinha por objeto a transferência de recursos para a Aquisição e implantação de um 

viveiro de mudas no ente federativo. 

Interessados: Caixa Econômica Federal; Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

Responsáveis: Adalto José Zago; Romatre Construtora Ltda.; Sebastiao Silva Trindade 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Apiacás/MT 

Representação legal: Marcelo Luiz Faustino Pereira, representando Sebastiao Silva 

Trindade; Hugo Leon Silveira (OAB/MT 16.671-A), representando Adalto José Zago. 

  
028.373/2019-7 - 

  

PESSOAL.REFORMA. PROMOÇÃO. 

Interessados: Antonio Carlos Correia da Silva; Francisco Alves da Cruz; Jaime Severino 

do Nascimento; Julio Cesar dos Santos; Manoel Prata Filho; Marcio da Silva Teixeira;  

Marcos Wanderley Ferreira; Reginaldo Silva de Lyra; Roni Anderson Peres da Silva;  

Wilson da Cruz Queiroga. 

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

Representação legal: não há 

  
031.068/2018-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela SUDENE, em razão da impugnação total de 

despesas realizadas com recursos de convênio celebrado com o Governo do Estado do Piauí, 

visando ao fortalecimento da infra-estrutura hídrica daquele estado. 

Interessado: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (em liquidação) 

Responsáveis: Antônio de Pádua Correia Miranda e Luiz Gonzaga Paes  Landim 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Piauí 

Representação legal: não há. 
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033.420/2018-1 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos 

federais repassados para a realização, a cargo da Secretaria Estadual de Defesa Civil do 

Piauí, de “ações de abastecimento emergencial de água potável no Estado do Piauí”, no 

período de 29/9/2010 a 27/12/2011. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Estadual de Defesa Civil 

Responsáveis: Construtora Prado Ltda.; Francisco Donato Linhares de Araújo Filho 

Interessado: Ministério da Integração Nacional (extinta) 

Representação legal: não há. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
001.983/2020-2 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE em 

favor de Severina Ramos Paes de Melo Lima. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE 

Interessada: Severina Ramos Paes de Melo Lima 

Representação legal: não há 

  
001.989/2020-0 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE em 

favor de Maria Katia Serra Fontenele. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE 

Interessada: Maria Katia Serra Fontenele 

Representação legal: não há 

  
002.002/2020-5 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em favor 

de Margarete Aparecida Saldanha Cordeiro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 

Interessada: Margarete Aparecida Saldanha Cordeiro 

Representação legal: não há 

  
002.160/2020-0 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público Federal em favor de Luciano  

Arroyo Ponce de Leon Neto. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal 

Interessado: Luciano Arroyo Ponce de Leon Neto 

Representação legal: não há 

  
002.168/2020-0 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Ministério Público Federal em favor de Salvador 

Zeferino da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal 

Interessado: Salvador Zeferino da Silva 

Representação legal: não há 

  
005.025/2015-0 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Recorrentes: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Gisela Angelina 

Levatti Alexandre 

Representação legal: Adalto Alves Souto (OAB/MS 20.422), representando Gisela 

Angelina Levatti Alexandre 

  
006.877/2011-7 - 

  

Atos de pensão civil. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda 

no Estado do Rio Grande do Sul 

Interessadas: Alzira Rodrigues dos Santos; Norma Carvalho Dias; Rosária Silveira de 

Abreu 

Representação legal: não há 
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010.253/2018-1 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular 

aplicação de recursos captados por meio da Lei do Incentivo ao Esporte no "Projeto Copa 

Horizonte 100% Futsal" no exercício de 2012. 

Órgão/Entidade/Unidade: Federação Cearense de Futebol de Salão 

Responsáveis: Federação Cearense de Futebol de Salão; Silvio Carlos Vieira Lima 

Representação legal: não há 

  
022.734/2019-8 - 

  

Atos de reforma. 

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

Interessados: Elias Verardo Rigolon; Joao Luis Santos da Silva; Jose Carlos de Moraes; 

Jose Faustino Filho; Julio Cezar Machado Pinto; Marcos Henrique de Azeredo Mello;  

Raimundo Mendes de Araujo; Ricardo Pereira de Vasconcelos; Ricardo Porfirio Filho;  

Valdomiro Panda 

Representação legal: não há 

  
029.274/2010-9 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina 

Recorrente: Gilsée Ivan Regis Filho 

Representação legal: Rafael Campos de Oliveira (OAB/SC 71.145 e OAB/SC 41.641-A) 

e outros, representando Gilsée Ivan Regis Filho 

  
030.480/2019-1 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Eliane 

Alves dos Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Interessada: Eliane Alves dos Santos 

Representação legal: não há 

  
030.560/2019-5 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Maria de 

Lourdes Souza da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Interessada: Maria de Lourdes Souza da Silva 

Representação legal: não há 

  
030.783/2019-4 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ em favor de 

Marcos Alexandre Mesquita D'aiuto. 

Órgão/Entidade/Unidade: Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ 

Interessado: Marcos Alexandre Mesquita D'aiuto 

Representação legal: não há 

  
030.909/2019-8 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em favor de 

Lenira Ferreira de Andrade e Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Interessada: Lenira Ferreira de Andrade e Silva 

Representação legal: não há 

  
031.136/2019-2 - 

  

Ato de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

Interessada: Beatriz Fragoso Pires Moutinho 

Representação legal: não há 

  
039.329/2019-4 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP em 

favor de Marcos Luiz Biscaro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP 

Interessado: Marcos Luiz Biscaro 

Representação legal: não há 

  
039.644/2019-7 - 

  

Aposentadoria instituída no âmbito do Senado Federal em favor de Maria das Graças Costa 

Coelho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Interessada: Maria das Graças Costa Coelho 

Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 22 

  
041.254/2018-0 - 

  

TCE instaurada pelo FNS em desfavor de ex-Secretárias Municipais de Saúde de Santana 

do Cariri-CE em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos destinados a 

ações de atenção básica à saúde. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Santana do Cariri - CE 

Responsáveis: Maria Dalva de Abreu Machado e Solange Cidade Nuvens  

Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6.854) e outros, 

representando Solange Cidade Nuvens e Maria Dalva de Abreu Machado  

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
004.493/2020-6 - 

  

Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército. Apreciação para 

fins de registro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército. 

Interessadas: Iolanda Jacobina da Cruz Araujo; Neyde Pacheco. 

Representação legal: não há. 

  
005.866/2019-7 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos 

pelo Município de Curuçá/PA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE), exercício de 2011. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Curuçá/PA. 

Responsável: Fernando Alberto Cabral da Cruz. 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Representação legal: não há. 

  
009.465/2020-0 - 

  

Atos de concessão de reforma emitidos pela Diretoria de Administração do Pessoal da 

Aeronáutica. Apreciação para fins de registro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica. 

Interessados: Othoniel Segundo Diniz; Paulo Balan; Reginaldo dos Santos Guimarães ;  

Ricardo Spalding; Roberto Vargas. 

Representação legal: não há. 

  
012.786/2020-9 - 

  

Atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais. 

Apreciação para fins de registro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha. 

Interessados: Aloisio Alves Abraão; Aloisio Alves Abraão; Amauri Belo Filho; Amauri 

Belo Filho. 

Representação legal: não há. 

  
015.645/2018-5 - 

  

Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o 

condenou ao pagamento de débito e multa, em função da não comprovação da boa e  regular 

aplicação de recursos transferidos para a "a execução de ações de socorro, assistência às 

vítimas e restabelecimento de serviços essenciais”, em resposta às inundações ocorridas em 

2013 em municípios do estado do Amazonas". 

Recorrentes: Roberto Rocha Guimarães da Silva, representado por sua curadora, Rita de 

Cássia Guimarães Pinheiro da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Subcomando de Ações de Defesa Civil do Estado do 

Amazonas. 

Responsável: Roberto Rocha Guimaraes da Silva. 

Interessado: Ministério da Integração Nacional. 

Representação legal: Roque de Almeida Lima (OAB/AM 7.216) e outros. 

  
019.205/2014-7 - 

  

Recurso de reconsideração interposto Margarida Janete Ferrari Ganzarolli contra o Acórdão 

8.834/2017-TCU-1ª Câmara, que, entre outros, julgou suas contas irregulares e condenou-a 

solidariamente em débito pelo valor original de R$ 64.959,66. 

Recorrente: Margarida Janete Ferrari Ganzarolli 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de São Paulo 

Representação legal: Daniel Henrique Viaro (OAB/SP 333.922) e outros 
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019.528/2017-5 - 

  

Tomada de contas especial referente à omissão no dever de prestar contas dos recursos 

transferidos em 2008 para atendimento do Programa de Proteção Social Básica. 

Responsáveis: Jeremias Raimundo Venâncio e Lavater Pontes Júnior, ex-prefeitos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Tapira/MG. 

Representação legal: Thais Gracielli Carvalho Silveira (OAB/MG ) e Marcos de Oliveira 

Vasconcelos Júnior (OAB/MG 113.023). 

  
025.627/2017-1 - 

  

tomada de contas especial de responsabilidade de entidade privada sem fins lucrativos e de 

seus dirigentes em virtude da não de apresentação do Relatório de Execução de 

Atividades/REA homologado e demais documentos referentes à prestação  de contas parcial 

de contrato de repasse firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 

Responsáveis: Associação de Desenvolvimento e Solidariedade - APTA, Rogério  

Delamare Coutinho Ruas, Breno Gonçalves dos Santos e Luís Eduardo Rodrigues de 

Almeida Souza. 

Representação legal: Pedro Henrique de Souza e Silva (OAB/MG 109.714), Fernando Di 

Sabatino Guimarães Lisboa (OAB/MG 103.087), Tiago Lanni de Oliveira Araújo 

(OAB/MG 181.734) e Ana Carolina Goulart dos Santos. 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
000.546/2020-8 - 

  

Pessoal. APOSENTADORIA 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral/GO 

Interessado: Glaudson de Souza Costa 

Representação legal: não há 

  
000.639/2018-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra), em razão da impugnação total das despesas do Convênio, que tinha por 

objeto a execução de obras de complementação de 44,16 km de estradas vicinais, 

localizadas na Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu 

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

Responsável: Edson Luiz de Oliveira, ex-Prefeito 

Representação legal: não há 

  
000.656/2019-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2014. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cajapió - MA 

Responsável: Raimundo Nonato Silva 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: não há 

  
001.937/2020-0 - 

  

Pessoal.Aposentadoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP 

Interessada: Siumara de Fátima Loureiro Pires  

Representação legal: não há 

  
001.980/2020-3 - 

  

Pessoal.APOSENTADORIA. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE 

Interessado: Misael José de Farias 

Representação legal: não há 

  
002.004/2020-8 - 

  

Pessoal.APOSENTADORIA. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 

Interessado: Ailson Mendes Lopes 

Representação legal: não há 
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002.189/2015-1 - 

  

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

recursos recebidos por meio de Contrato, tendo por objeto a execução de ações relacionadas 

ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 

Órgão/Entidade/Unidade: Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia 

(Cootraron) 

Responsáveis: Célia Garcia de Souza, Evanilce Esteves de Oliveira, Abimael Rodrigues 

Barbosa e Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia 

Representação legal: Francisco de Assis Moura Gomes Rodrigues (OAB/RO 5.847) 

  
005.257/2020-4 - 

  

Pessoal. Aposentadoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS em Belém/PA 

Interessadas: Maria Oneyde Santos e Nereida de Albuquerque Barros  

Representação legal: não há 

  
005.321/2020-4 - 

  

Pessoal.APOSENTADORIA. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda 

no Estado de São Paulo 

Interessados: Eleanor Takatsu Morikawa; Eunice de Oliveira Lima; Heloisa Polido do 

Amaral Gurgel; e Lycio Augusto de Castro Teixeira 

Representação legal: não há 

  
005.936/2019-5 - 

  

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

recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN 

Responsável: Silvestre Monteiro Martins  

Representação legal: não há 

  
027.685/2018-7 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão 

dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício 

de 2010 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Paço do Lumiar/MA 

Responsável: Glorismar Rosa Venâncio 

Representação Legal: não há 

  
029.181/2018-6 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de danos ao erário decorrentes da diferença 

de numerário, a menor, no Caixa Retaguarda (CRE) da Agência de Correios (AC) 

Curuçá/PA 

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

Responsável: Alan de Lima Sales 

Representação Legal: não há 

  
030.237/2019-0 - 

  

Pessoal. Aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superior Tribunal de Justiça 

Interessada: Nêmora Corrêa de Freitas 

Representação legal: não há 

  
030.477/2019-0 - 

  

Pessoal. APOSENTADORIA. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Interessada: Elen dos Reis Araújo Barros de Brito 

Representação legal: não há 

  
030.585/2019-8 - 

  

Pessoal. APOSENTADORIA. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Interessada: Patrícia da Cunha Pacheco 

Representação legal: não há 
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031.828/2018-3 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular dos recursos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui 

Tem Farmácia Popular (PFPB) 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 

Responsáveis: Drogaria Alfredense Ltda. - Epp; Johnny Fernandes; Maycon Bermond 

Avila 

Representação legal: Silvana Melo Nascimento Maretto (OAB/ES 20.928), representando 

Maycon Bermond Avila 

  
034.823/2017-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas 

de recursos federais, tendo por objeto a recuperação de 26,6 km de estradas vicinais nos 

PAs Santo Antônio do Veloso e São Paulo; a construção de 3 pontes de madeira com 6, 15 

e 25 metros; a construção de 24 metros de bueiros; e, a construção de 2 sistemas 

simplificados de abastecimento de água 

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

Responsável: Agamenon Lima Milhomem, ex-Prefeito 

Representação legal: não há 

  
034.888/2017-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de inexecução parcial de Convênio que 

tinha por objeto a construção de 3 sistemas simplificados de abastecimento e a implantação  

de 42,7 km de estradas vicinais na municipalidade 

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

Responsáveis: Maria Édila de Queiroz Abreu, ex-Prefeita; Fênix Construções 

Empreendimentos e Serviços Ltda. (antiga Construtora Dias Júnior Ltda) 

Representação legal: não há 

  
036.793/2018-3 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas de 

recursos, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de 

Jovens e Adultos (PEJA) 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA 

Responsável: Arnóbio Rodrigues dos Santos, ex-Prefeito 

Representação legal: não há 

  
038.480/2018-2 - 

  

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

recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2012, cujo 

prazo para prestação de contas encerrou-se em 26/5/2017 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Timbiras/MA 

Responsáveis: Carlos Fabrizio Souza Araújo e Antonio Borba Lima 

Representação Legal: não há 

  
040.373/2018-5 - 

  

Tomada de contas especial instaurada, ante a omissão no dever de prestar contas dos 

recursos repassados ao Município de Dom Pedro/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA 

Responsável: Maria Arlene Barros Costa 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
007.114/2018-4 - 

  

Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos 

repassados, no exercício 2015, para a execução do Programa Nacional de Alimentação  

Escolar (Pnae). 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Jutaí/AM. 

Responsável: Marlene Gonçalves Cardoso. 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Representação legal: não há. 
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016.063/2017-1 - 

  

Tomada de contas especial em razão da não comprovação da execução do objeto pactuado 

referente a contrato de repasse, que tinha por objeto o “fortalecimento da agricultura 

familiar, através da realização de evento territorial visando à comercialização, articulação 

de negociação, intercâmbio de boas práticas e articulação de redes de cooperação, no 

município de Apuí/AM”. 

Órgão/Entidade/Unidade: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 

Agricultores e Agricultoras Familiares de Apuí/AM - SINTRAFA. 

Responsáveis: Raimunda Nascimento da Silva; Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais, Agricultores Familiares de Apuí/AM. 

Representação legal: Rosangela Amorim da Silva (OAB/AM 5.760), representando 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores Familiares de Apuí/AM. 

  
027.143/2019-8 - 

  

Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos 

recebidos por meio de contrato de repasse, que tinha por objeto a “implantação ou melhoria 

de obras de infraestrutura urbana em municípios com até 100.000 habitantes”. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Maracanã/PA 

Responsável: Agnaldo Machado dos Santos  

Interessado: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: não há 

  
030.443/2019-9 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

Interessado: Bernadette Porfírio Cardoso 

Representação legal: não há 

  
031.147/2019-4 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ (TRT-1) 

Interessada: Rita de Cássia Bittencourt Ibraim 

Representação legal: não há 

  
031.207/2019-7 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6) 

Interessada: Margareth Dolores dos Santos Cardona 

Representação legal: não há 

  
031.232/2019-1 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO (TRT -

10) 

Interessado: Maria Correia da Silva Oliveira 

Representação legal: não há 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

TC 023.693/2017-7  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
Responsáveis: Fernando Passos Cupertino de Barros (195.630.601-

30); Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. 
(26.921.908/0001-21); Luiz Antonio Aires da Silva (118.366.601-20); 
Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares 

Ltda (37.396.017/0001-10); Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos 
S A (33.009.945/0002-04) 

Interessado: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
(02.529.964/0001-57) 

DESPACHO 

Tratam-se de Recursos de Reconsideração interpostos por Produtos Roche Químicos e 

Farmacêuticos S. A. e Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. (Peças 97, 
98, 99 e 113), contra o Acórdão 8715/2019-TCU-2ª Câmara (Peça 64). 

Conheço dos recursos interpostos, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, 

c/c o artigo 285 do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.3.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 
8.715/2019-TCU-2ª Câmara, em relação à Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S A, estendendo-se 

para os demais devedores solidários e suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.4 e 9.5 do 
Acórdão 8715/2019-TCU-2ª Câmara, em relação à Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos 
Hospitalares Ltda., estendendo-se para os demais devedores solidários, conforme exames de 

admissibilidade realizados pela Unidade Técnica (Peças 115 e 116). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à unidade técnica para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 13 de fevereiro de 2020. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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TC 039.514/2019-6 

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria) 
Unidade Jurisdicionada: Câmara dos Deputados 

Interessado: Silvio Pereira Santos (116.881.061-20) 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto por Silvio Pereira Santos, contra o Acórdão 
1072/2020-TCU-2ª Câmara (Peça 7). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do 
Acórdão 1072/2020-TCU-2ª Câmara em relação ao recorrente, conforme exame de admissibilidade 

realizado pela Unidade Técnica (Peça 16). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Sefip para dar ciência aos órgãos/entidades 

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

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 13 de abril de 2020. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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TC 013.117/2019-0  

Natureza: Prestação de Contas  
Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres.  

Responsáveis: Carlos Fernando do Nascimento (070.696.027-07); 
Elisabeth Alves da Silva Braga (333.991.581-49); Jorge Luiz Macedo 
Bastos (408.486.207-04); Marcelo Bruto da Costa Correia 

(039.706.014-95); Marcelo Vinaud Prado (590.360.951-15); Mario 
Rodrigues Junior (022.388.828-12); Sérgio de Assis Lobo 

(007.318.018-14)  

DESPACHO 

Com fulcro no art. 11 da Lei nº 8.443/92, e no art. 157 do RI/TCU, c/c art. 47 da Resolução -
TCU 259/2014, autorizo o sobrestamento do julgamento das presentes contas, de acordo com a proposição 

da unidade técnica (peças 13/14). 

Gabinete, 13 de abril de 2020.  

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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TC 015.567/2020-6 

Natureza: Solicitação 
Unidade Jurisdicionada: não há 

DESPACHO 

Trata-se de solicitação contida na Manifestação da Ouvidoria 326329 em que o demandante, 
Italo Gabriel Simionato (CPF 405.563.008-58), solicita cópia integral do TC 034.611/2016-9. 

Considerando os termos de acesso à informação, constantes da Portaria-TCU 123/2012, das 
Resoluções-TCU 249/2012 e 259/2014 e finalmente da Lei 12.527/2011; 

Defiro o pedido de vista formulado (Peça 2), conforme proposto pela unidade técnica (Peça 3), 
à exceção das peças sigilosas. 

À Seproc, para as providências administrativas cabíveis. 

Gabinete, 13 de abril de 2020. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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TC 015.879/2020-8 

Natureza: Solicitação 
Unidade Jurisdicionada: não há 

DESPACHO 

Trata-se de solicitação contida na Manifestação da Ouvidoria 326458 em que a demandante, 
Caroline Louzada Tonetto (CPF 145.997.647-95), solicita cópia integral do TC 040.065/2019-7. 

Considerando os termos de acesso à informação, constantes da Portaria-TCU 123/2012, das 
Resoluções TCU 249/2012 e 259/2014 e finalmente da Lei 12.527/2011; 

Considerando, ainda, o contido no § 3º do art. 6º da Portaria-TCU Nº 242/2013, que aponta a 
possibilidade de concessão de informação antes da prolação do ato decisório. 

Defiro o pedido de vista formulado (Peça 2), conforme proposto pela Unidade Técnica (Peça 

3), à exceção das peças sigilosas. 

À Ouvidoria, para as providências administrativas cabíveis. 

Gabinete, 13 de abril de 2020. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 32 

TC 015.762/2020-3  

Natureza: Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: Controladoria -GERAL DA UNIÃO 

(VINCULADOR).   

DESPACHO 

Trata-se de pedido encaminhado à Ouvidoria desta Corte com base na Lei de Acesso à 

Informação, objeto da demanda 326529, no qual é solicitada cópia integral do Acórdão 604/2020-TCU-
Plenário, exarado no âmbito do processo TC 024.815/2016-0. 

Considerando que a solicitação foi recebida através da ouvidora como pedido de acesso à 
informação, deve-se obedecer ao disposto na Lei 12.527/2011; 

Considerando que este normativo, em seu art. 7º, inciso VII, alínea “b”, dispõe que o acesso 

à informação compreende, entre outros, o direito de obter informação relativa “ao resultado de inspeções, 
auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 

prestações de contas relativas a exercícios anteriores”.  

Considerando que segundo o art. 4º da Resolução TCU 249/2012 é direito de qualquer 
interessado obter junto ao TCU informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados 

pelo Tribunal, recolhidos ou não a arquivos públicos, desde que já assegurada a edição do ato decisório 
respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator 

com decisão de mérito; 
Considerando que o processo ainda não foi objeto de apreciação de mérito pelo Tribunal; 
Considerando que a concessão de cópia do processo possa comprometer a apuração e 

responsabilização das irregularidades identificadas pelo Tribunal; 

Indefiro o pedido de acesso ao Acórdão 604/2020-TCU-Plenário, com base no disposto no 

art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 4º, parágrafo único, art. 8º, 
§ 3º, inciso I, art. 9º, inciso VIII, e § 2º, inciso I, da Resolução-TCU 294/2018, e o art. 4º § 1º, da Resolução-
TCU 249/2012; 

Comunique-se á solicitante, por intermédio da ouvidoria, o indeferimento do seu pleito, objeto 
da demanda em questão, informando que o Acórdão 604/2020-TCU-Plenário, exarado no âmbito do 

mencionado processo, bem como o relatório e voto que o fundamentam, foram classificados pelo Plenário 
deste Tribunal com o grau de sigilo “reservado”, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei 
de Acesso à Informação), c/c o art. 4º, parágrafo único, art. 8º, § 3º, inciso I, art. 9º, inciso VIII, e § 2º, 

inciso I, da Resolução-TCU 294, de 2018, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores 
que irão desenvolver atividades relacionadas ao desenvolvimento dos autos; 

Informe-se à solicitante, por intermédio da ouvidoria, a respeito da possibilidade de 
interposição de recursos da decisão que vier a ser proferida e das formalidades para o exercício de tal 
faculdade processual, conforme preceitua o § 1º do art. 27 da Resolução-TCU 249/2012. 

Gabinete, 14 de abril de 2020. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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TC 017.184/2010-0  

Natureza: I Recurso de Revisão (prestação de Contas)  
Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional da CBTU de 

Maceió. 
Responsáveis: Clodomir Batista de Albuquerque (377.900.644-87); 
Command Informática Ltda. (06.011.298/0001-11); Damião Fernandes 

da Silva (140.143.604-82); Empremac Empresa de Manutenção e 
Construção Ltda. - Me (70.029.202/0001-41); Haylton Lima Silva 

Junior (787.301.394-49); Jefferson Calheiros da Rocha Júnior 
(420.755.054-20); José Lúcio Marcelino de Jesus (287.087.844-34); 
José Queiroz de Oliveira (140.494.905-44); Omega 3000 Suprimentos 

Para Ferrovias Ltda. (06.262.494/0001-69); Salinas Construções e 
Projetos Ltda. (05.559.104/0001-54); Terceirizadora Santa Clara Ltda. 

- Me (04.963.564/0001-80); Valber Paulo da Silva (470.063.584-34)  

DESPACHO 

Trata-se de recursos de revisão interpostos pelos Srs. Clodomir Batista de Albuquerque (peça 
482), José Queiroz de Oliveira (peça 582) e Damião Fernandes da Silva (peça 590) em face do Acórdão 

2659/2014-Plenário (peça 148), retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3.030/2016-Plenário (peça 
333), ambos da relataria do eminente Ministro José Múcio Monteiro. 

2. Transcrevo a seguir a parte dispositiva do Acórdão 2659/2014-Plenário (peça 148), com 

indicação das alterações por inexatidão material: 

“[...] 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Superintendência de 
Trens Urbanos de Maceió/AL - CBTU/AL apartada da prestação de contas do exercício de 2007 da 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 

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

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, incisos II e III, alíneas “b” e 
“c”, e §§ 2º e 3º 18, 19 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 214, incisos II e III, do 
Regimento Interno, em:  

9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Valber Paulo da Silva, dando-lhe quitação; 

9.2. julgar irregulares as contas de José Lúcio Marcelino de Jesus, Clodomir Batista de 

Albuquerque, José Queiroz de Oliveira, Damião Fernandes da Silva e Haylton Lima Silva Júnior, bem 
como das empresas Salinas Construções e Projetos Ltda., Empremac - Empresa de Manutenção e 
Construção Ltda. e Terceirizadora Santa Clara Ltda.; 

9.3. condenar José Lúcio Marcelino de Jesus, solidariamente com os responsáveis abaixo 
indicados, ao pagamento das respectivas quantias especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos 
cofres da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), atualizadas monetariamente e acrescidas dos 
juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista 

na legislação em vigor: 

9.3.1 Salinas Construções e Projetos Ltda.: 

Valor Original (R$)  Data da Ocorrência 

80.617,20 9/2/2007 

300,00 12/2/2007 

142.354,80 15/5/2007 
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9.3.2 Clodomir Batista de Albuquerque e Empremac - Empresa de Manutenção e Construção 

Ltda.: 

Valor Original (R$)  Data da Ocorrência 

57.339,40 10/4/2007 

23.894,60 14/5/2007 
 

9.3.3 Empremac - Empresa de Manutenção e Construção Ltda.: 

Valor Original (R$)  Data da Ocorrência 

27.758,78 15/5/2007 

43.589,89 6/6/2007 

31.280,22 2/8/2007 

4.000,00 22/8/2007 

15.179,78 1/11/2007 

3.789,28 1/11/2007 

12.131,83 1/11/2007 

4.660,22 26/11/2007 
 

9.3.4. José Queiroz de Oliveira e Terceirizadora Santa Clara Ltda.: 

Valor Original (R$)  Data da Ocorrência 

16.450,03 31/1/2007 

16.450,03 28/2/2007 
 

9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 a José Lúcio 

Marcelino de Jesus, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), Clodomir Batista de Albuquerque, 
no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), José Queiroz de Oliveira, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil 
e quinhentos reais), Salinas Construções e Projetos Ltda., no valor de R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil 

e seiscentos reais), Empremac - Empresa de Manutenção e Construção Ltda., no valor de R$ 44.700,00 
(quarenta e quatro mil e setecentos reais), e Terceirizadora Santa Clara Ltda., no valor de R$ R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para 
comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento dos montantes aos cofres do Tesouro Nacional, 
atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas 

após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.5. aplicar a multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 a José Lúcio 

Marcelino de Jesus, Haylton Lima Silva Júnior, Damião Fernandes da Silva e Clodomir Batista de 
Albuquerque, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro 

Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se 
forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.6. excluir Jefferson Calheiros da Rocha Júnior, Command Informática Ltda. e Omega 3000 
Suprimentos para Ferrovias Ltda. da relação processual; 

9.7. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à 

Procuradoria da República no Estado de Alagoas e à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 
para as providências pertinentes; 

9.8, autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança 
judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações”, mantendo-se os demais termos do acórdão ora 
retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. (item 9.8 incluído pelo Acórdão 3.030/2016-

Plenário). 

[...]. 
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3. O recurso de revisão do Sr. Clodomir Batista de Albuquerque (peça 482) foi objeto de exame 

de admissibilidade à peça 539 e, posteriormente, teve seu mérito analisado mediante a instrução à peça 570, 
tendo a Serur proposto o seu não provimento. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo 

com o encaminhamento da Serur (peça 573). 

4. Antes da apreciação do recurso do Sr. Clodomir, os Srs. José Queiroz de Oliveira e Damião 
Fernandes da Silva também interpuseram recursos de revisão (peças 582 e 590, respectivamente). O recurso 

de revisão do Sr. José Queiroz teve sua admissibilidade analisada por meio da instrução à peça 588 e 589, 
tendo a Serur proposto seu conhecimento sem atribuição de efeitos suspensivos. Já com relação ao recurso 

do Sr. Damião Fernandes, a Serur concluiu por seu não conhecimento (peças 593, 594 e 595), por não 
atender aos requisitos estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU. 

5. O Ministério Público junto ao TCU, mediante parecer acostado à peça 597, manifestou sua 

concordância com as proposições da Serur. 

6. Ante o exposto, acolho e incorporo os fundamentos dos pareceres uniformes da Serur e do 

MP/TCU acostados aos autos e decido: 

a) não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Damião Fernandes da Silva, tendo em 
vista que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 35 da Lei Orgânica do TCU c/c o art. 

288 do RI/TCU; 

b) conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. José Queiroz de Oliveira, sem atribuição 

de efeitos suspensivos. 

À Serur, para exame de mérito do recurso interposto pelo Sr. José Queiroz. 

Brasília, 15 de abril de 2020.  

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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TC 038.141/2019-1  

Natureza: Relatório de Acompanhamento  
Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.    

DESPACHO 

Trata-se de processo do tipo Relatório de Acompanhamento (Racom) que tem como objetivo 
acompanhar e examinar a conformidade dos atos adotados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra fos 

(ECT) com vistas à prorrogação dos contratos de Agências de Correios Franqueadas (AGF), de forma a 
atender e observar a disciplina da Instrução Normativa-TCU 81/2018, que dispõe sobre a fiscalização pelo 

TCU dos processos de desestatização, nesse caso realizada mediante a modalidade de outorga da atividade 
econômica de franquia postal dos Correios à iniciativa privada.  

2. Nesta ocasião, examino o pedido de ingresso como interessado no processo ou como amicus curiae, 

provocado pela Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost/Nacional), formulado às peças 30 a 
32. 

3. A Seinfracom examinou o pleito nos termos a seguir (peças 33/34), propondo o indeferimento do pedido: 

“EXAME TÉCNICO 

3. O exame técnico a ser realizado nessa oportunidade consiste na análise do pedido de ingresso aos 
autos formulado pela Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost/Nacional), que desempenha 
o papel, entre outros, de representar, patrocinar e promover a defesa do interesse comuns de seus 
associados, as empresas que exercem a atividade de franquia postal, conforme o art. 2º do seu estatuto 
social (peça 31, p. 1). 

(i) Descrição do pedido de ingresso de interessado aos autos 

4. O pedido formulado à peça 31 defende basicamente que há razão legítima para a Abrapost Nacional 
intervir no andamento do presente processo na qualidade de terceiro interessado. 

5. Em abono a sua pretensão, argumenta que é uma entidade sem fins lucrativos com a finalidade 
exclusiva de promover, defender e administrar os interesses comuns de todos os seus Associados, e que 
representa, atualmente, centenas de empresas que firmaram contratos de franquia postal, e que possui 
representatividade numérica e territorial/regional muito relevante, por defender os interesses, também, 
das associações de franquias postais regionais/estaduais, as quais, por sua vez, representam diretamente 
os interesses das empresas franqueadas. 

6. Conclui preliminarmente que, diante dos argumentos citados, não resta dúvidas sobre o fato de que a 
entidade representa camada significativa dos destinatários da decisão a ser proferida pelo TCU no 
processo sob exame, e que os efeitos da decisão destes autos irão refletir e interferir diretamente em 
todos os associados da entidade. 

7. Afirma que, após a edição da IN-TCU 81/2018, os processos de prorrogação de contratos firmados 
entre o ente particular e a administração pública, principalmente àqueles relativos a desestatização de 
parte das atividades estatais, deverão seguir um rito especial de validação dos termos aditivos de 
prorrogação dos contratos. 

8. Argumentando que o presente processo tem como finalidade analisar a regularidade dos 
procedimentos necessários para validação dos termos aditivos de prorrogação dos contratos de franquia 
postal, conclui pela necessidade de seu ingresso aos autos, de modo a permitir “contribuir com todas as 
informações e documentos que vierem a ser necessários, bem como poder se manifestar e apresentar os 
esclarecimentos que forem imprescindíveis para demonstração da legalidade do ato a ser exarado.”  

9. Complementa que  

“a Requerente, na qualidade de representante de grande parte das franquias postais, tem grande 
conhecimento de todas as informações e documentos, que serão tratadas nos presentes autos, e 
pode contribuir efetivamente para esse Egrégio Tribunal como terceira interessada”.  
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10.  Na sequência, colaciona trecho do voto do Ministro Celso de Mello, no bojo da ADI-MC 2130/SC, 
que autoriza o deferimento de intervenção processual do amicus curiae no sistema de controle normativo 
abstrato de constitucionalidade. 

11. Acrescenta que os argumentos citados já validam a autorização do seu ingresso como interessado 
tendo como fundamento o art. 146 do RI-TCU, fortalecendo seu entendimento com base na disciplina 
do art. 250, inciso V, do citado normativo, por entender que as franquias postais representadas pela 
entidade são as destinatárias diretas dos efeitos positivos ou negativos de uma decisão futura do TCU.  

12.  Entende que uma decisão do TCU poderá desconstituir ou alterar os contratos administrativos entre 
as franquias postais e a estatal, e argumenta que, por essa razão, existe prescrição legal autorizando o 
ingresso e direito à manifestação dos terceiros interessados. 

13.  Complementa sua argumentação concluindo que “o próprio Egrégio Tribunal de Contas da União 
já teve oportunidade de se debruçar sobre tal matéria, reconhecendo o direito ora invocado”; Para tanto, 
elenca o enunciado do Acórdão-834/2015-Plenário e do Acórdão 1438/2008-Plenário, in verbis : 

Enunciado - Acórdão 834/2015-TCU-Plenário - Relator: Bruno Dantas 

O terceiro instado pelo TCU a se manifestar sobre fatos que possam resultar em decisão do 
Tribunal no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em seu 
desfavor (art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU) automaticamente adquire a condição 
de parte interessada no processo. Nesse caso, o reconhecimento da razão legítima para intervir no 
processo decorre não da formulação de um pedido de ingresso nos autos, mas sim da possibilidade 
de a decisão do TCU afetar sua situação jurídica. 

Enunciado - Acórdão 1438/2008-TCU-Plenário - Relator: Aroldo Cedraz 

Admite-se o ingresso de interessados em processo de auditoria em que tenha havido deliberação 
que afete direito subjetivo destes, principalmente em sede de recurso, última oportunidade, na 
esfera administrativa, para exercerem o contraditório. 

14. Acrescenta que as citadas decisões do TCU “estão em total consonância a Sumula Vinculante Nº 03, 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal”, in verbis : 

“Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla 
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que 
beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão.” 

15. Por fim, argumenta que: 

Inclusive, é totalmente razoável e faz total sentido o ingresso da ABRAPOST, na qualidade de 
associação que defende os interesses das franquias postais e é legitimada para representá-los, pois 
o processo em voga, neste primeiro momento, atinge 351 franquias postais e contratos a serem 
prorrogados, sendo que não se cogita ou se imagina o ingresso individual de cada um, o que 
poderia trazer um tumulto processual ao bom andamento dos autos. 

(...) 

Como interessada, a Associação Brasileira de Franquias Postais (ABRAPOST) poderá ter acesso 
ao inteiro teor do Processo nº 038.141/2019-1, extrair cópias e, assim, cientificar os seus 
associados, titulares de Agências de Correios Franqueadas (AGF), sobre o andamento processual 
e impactos para o setor, em atendimento à sua finalidade institucional e associativa. 

(ii) Análise do pedido de ingresso de interessado aos autos 

16. O pedido de ingresso na qualidade de interessado formulado pela Associação Brasileira de Franquias 
Postais (Abrapost/Nacional) não se apresentou capaz de comprovar concretamente a existência de razão 
legítima para a entidade intervir no presente feito, conforme prescrição do art. 146 do RI-TCU, razão 
pela qual se propõe o seu indeferimento pela relatoria do processo, nos termos do art. 146, § 2º, do RI-
TCU. 
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17. Os argumentos elencados no pedido se concentraram basicamente: (i) na finalidade exclusiva da 
Abrapost de defender os interesses comuns de todos os seus associados; (ii) na representatividade 
numérica e territorial que exerce em seu mister; (iii) na tese de que efeitos da decisão do TCU nesse 
processo irão refletir e interferir diretamente em todos os associados da entidade; (iv) no entendimento 
que pode contribuir e intervir nesse processo, por possuir “grande conhecimento de todas as informações 
e documentos, que serão tratadas nos presentes autos”; (v) no entendimento firmado no voto do Ministro 
Celso de Mello (ADI-MC 2130/SC), que autoriza a intervenção processual do amicus curiae; e (vi) no 
enunciado de 2 deliberações do TCU que, entre outros assuntos, versaram sobre a matéria sob exame.  

18. A finalidade exclusiva da Abrapost de defender os interesses comuns de todos os seus associados, a 
sua representatividade numérica e territorial, a sua reconhecida experiência e conhecimento sobre os 
franqueados, e a tese de que os efeitos da decisão do TCU irão refletir diretamente em todos os 
associados, não são capazes de formar plena convicção imediata de que: (i) a entidade terá direito 
subjetivo afetado por decisão proferida nesse processo; e (ii) para a realização dos trabalhos dessa 
fiscalização, seja imprescindível a contribuição da entidade. 

19. A fiscalização em questão versa sobre o acompanhamento do processo de prorrogação dos contratos 
de franquia postal no âmbito dos Correios, e tem como objetivo observar à disciplina da IN-TCU 
81/2018, que dispõe sobre a fiscalização pelo TCU dos processos de desestatização, nesse caso realizada 
mediante a modalidade de outorga da atividade econômica de franquia postal à iniciativa privada (art. 
1º). Ao TCU, nesse caso, cabe avaliar tecnicamente os atos adotados no processo de prorrogação dos 
contratos de franquia postal, de responsabilidade exclusiva dos Correios. 

20. Desse modo, as decisões a serem proferidas no presente feito serão destinadas à estatal, e não à 
Abrapost, e terão por objetivo contribuir para que as prorrogações dos contratos sejam realizadas em 
observância à legislação, e para a melhora do desempenho e dos resultados da estatal, responsabilidades 
afetas diretamente à atuação dos Correios e não da Abrapost. 

21. Ademais, no presente caso, não se pode reconhecer, nos termos dos art. 146, §2º, do RI-TCU, a 
existência de interesse da associação visto que não há decisão deste Tribunal, até o presente momento, 
acerca da matéria tratada nesses autos, sendo que o presente processo está em fase preliminar de 
apuração e, em decorrência, não está configurado o seu interesse público na atuação processual, 
conforme entendimento deste Tribunal no Acórdão 3157/2018-TCU-2ª Câmara. 

22. Além disso, entende-se oportuno registrar que nos autos constam informações sigilosas e dados 
sensíveis dos Correios e do processo de prorrogação, tal fato impede que a solicitante tenha acesso às 
informações do processo. 

23. A possibilidade de ingresso aos autos por meio do instituto do amicus curiae, levantada pela 
Abrapost, também não merece ser acolhida, em razão de que não restou comprovado, nessa fase 
processual, a imprescindibilidade da contribuição técnica da referida entidade para o curso da presente 
fiscalização.  

24. O enunciado do Acórdão 834/2015-TCU-Plenário (Relator Bruno Dantas) e do Acórdão 1438/2008-
TCU-Plenário (Relator Aroldo Cedraz), elencados no pedido formulado pela Abrapost, na realidade, 
reforçam o entendimento já delineado nos parágrafos 18 a 21, de que os argumentos elencados pela 
entidade não se mostraram capazes de comprovar concretamente teve ou terá direito subjetivo afetado 
no presente feito, motivo pelo qual se afasta a sua legitimidade para intervir no presente feito.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

25. Face ao exposto, submetem-se os autos à consideração superior, com a seguinte proposta: 

 (a) indeferir o pedido de ingresso aos autos como interessado ou na qualidade de amicus curiae 
formulado pela Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost/Nacional), por não atender aos 
requisitos contidos no art. 146 do RI-TCU, no caso por não ter demonstrado possuir razão legítima para 
intervir ou contribuir no processo de fiscalização em curso.” 

*** 
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4. Inicialmente, concordo com a SeinfraCom de que o caso não se adequa às condições regimentais para 

habilitação do requente como interessado, de que cuida o art. 146 do Regimento Interno do TCU, pelos 
fundamentos ali explicitados e, também porque nos processos de controle externo prevalece o interesse 

público e, como dito textualmente pelos requerente, sua finalidade institucional é defender interesse 
privado, de categoria específica, circunstância mais afeta à situações de litígio, cujo foro adequado seria o 
poder judiciário. 

5. E não me esqueço que, outrora, o Tribunal já deferira ao mesmo requerente o direito de atuar como 
interessado sob esse mesmo fundamento regimental, em processos de natureza similar, por ocasião da 
instrução dos processos TC-012.751/2002-7 e 022.070/2007-9, entretanto, em arcabouço jurídico distinto, 

em que a figura do amigo da corte não era tão difundida como nos dias atuais. 

6. Naquela oportunidade, por intermédio do Acórdão 2.024/2006-TCU-Plenário, o Tribunal deferira, com 
fundamento no art. 146 do Regimento Interno/TCU e no art. 6º da Resolução- TCU 36/1995, o ingresso da 

Abrapost, naquele processo.  

7. O supra mencionado acórdão fora proferido no bojo do TC-012.751/2002-7, no âmbito do qual o TCU 
examinava o procedimento de contratação de novas agências de Correios franqueadas. 

8. Por sua vez, o Acórdão 2.444/2007-TCU-Plenário conheceu (e deu provimento parcial) do pedido de 

reexame interposto pela Abrapost em face do Acórdão 574/2006-TCU-Plenário, no qual o Tribuna l 
deliberara no sentido de que a ECT adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento das normas 
e princípios norteadores das contratações efetivadas por entes da Administração Pública, promovendo, de 

conseguinte, o indispensável certame licitatório para a contratação de novas franquias.  

9. Assim, conquanto concorde com parte ponderável dos argumentos da unidade técnica, peço vênias para 
divergir do encaminhamento proposto, por entender que o pedido deve ser deferido, em parte, no sentido 

de autorizar a atuação da Abrapost/Nacional neste feito, na condição de amicus curiae, pelos fundamentos 
de fato e de direito que a seguir explicito. 

10. Em primeiro lugar, divergindo do exame técnico, considero que a “finalidade exclusiva da Abrapost de 
defender os interesses comuns de todos os seus associados, a sua representatividade numérica e territorial, 

a sua reconhecida experiência e conhecimento sobre os franqueados”, são elementos suficientes para 
concluir pela importância da participação da associação no feito, no sentido de fornecer subsídios técnicos 

e jurídicos capazes de tornar a decisão a ser proferida pelo Tribunal mais íntegra e consistente, pela 
abordagem das múltiplas percepções a respeito da matéria, especialmente do segmento contratado pelos 
Correios. 

11. É certo que, como é regra nos processos do TCU, no presente feito a decisão adotada será dirigida 

diretamente ao órgão jurisdicionado, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porque a ele compete 
a correção dos eventuais atos praticados, nos quais o Tribunal entenda existir impropriedade, ou anulá-los, 

nos casos de ilegalidade.  

12. No entanto, ainda que a relação processual se estabeleça entre o TCU e o órgão fiscalizado, não 
podemos desqualificar “a tese de que os efeitos da decisão do TCU irão refletir diretamente em todos os 

associados”, mostrando-se, pertinente, portanto, que o representante institucional da categoria possa 
contribuir com o Tribunal , na fase de instrução do feito, no sentido de proporcionar maior amplitude do 
debate e maior pluralidade de percepções, argumentos e contribuições técnicas para melhor subsidiar a 

decisão desta Corte. 

13. Em segundo lugar, ainda nesse mesmo sentido, também aqui permito-me discordar da unidade técnica 
especializada quando entende que, “para a realização dos trabalhos dessa fiscalização, não seja 

imprescindível a contribuição da entidade”, pois considero que, dada a complexidade e a especificidade 
do tema, o melhor debate sobre a matéria seria aquele informado pelo maior número de argumentos 
possíveis,  sendo salutar a participação do requerente na condição de amicus curiae. 
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14. Embora verifique que não há previsão da figura do “amigo da corte” na Lei Orgânica ou no Regimento 

Interno deste Tribunal, constato que o Tribunal já admitiu a participação em alguns processos, de órgãos 
ou entidades representativas que possam amplificar o debate travado nos autos, seja mediante a juntada de 

documentos e realização de sustentação oral, seja por meio da participação em audiências públicas ou 
painéis de referência. 

15. Além disso, do ponto de vista jurídico, o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), no seu art. 

138, positiva a figura do amicus curiae, nos termos que a seguir reproduzo, verbis: 
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto 

da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento 
das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, 
órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a 
interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.  

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes 
do amicus curiae. 

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas 
repetitivas.” 

16. Destarte, como dito acima, o TCU tem admitido a figura do amicus curiae, veja-se, a propósito, alguns 
precedentes da Jurisprudência Selecionada desta Corte, processos nos quais foi discutida a participação de 

terceiros nessa condição: 

Amicus curiae e “parte interessada” são categorias jurídico-processuais distintas. O “amigo da 

corte” não é parte e não tem legitimidade para interposição de recursos, ao contrário do 
interessado (arts. 144 e 146 do Regimento Interno do TCU), em processos de controle 
externo. (Acórdão 2.881/2013-Plenário, Rel. Min. Weder de Oliveira) 

Não há direito subjetivo de órgão ou entidade, estatal ou não, de participar do processo na 
qualidade de amicus curiae.A convocação ou a aceitação de entidade para auxiliar o TCU, 
nessa condição jurídica, fornecendo subsídios técnicos para a formação do juízo de mérito, é 

faculdade exclusiva do relator, que preside o processo. (Acórdão 1.550/2017-Plenário, Rel. 
Min. Walton Alencar Rodrigues) 

A apresentação de argumentos técnicos pelo amicus curiae, a despeito de contribuir para a 
formação do juízo de mérito, não obriga o TCU a se manifestar sobre eles. (Acórdão 
8.332/2018-2ª Câmara, Rel. Min. Vital do Rêgo) 

É possível admitir o ingresso de associação em processo do TCU na condição 
de amicus curiae. (Acórdão 1.659/2016-Plenário, Rel. Min. Ana Arraes) 

17. Dentre os precedentes acima elencados, destaco o Acórdão 1.659/2016-Plenário, que estabelece a 
possibilidade de admitir o ingresso de associação em processo do TCU na condição de amicus curiae, bem 
como o Acórdão 1.550/2017-Plenário, dando conta de que não há direito subjetivo de órgão ou entidade, 

estatal ou não, de participar do processo na qualidade de “amigo da corte” e que a convocação ou a aceitação 
de entidade para auxiliar o TCU, nessa condição jurídica, fornecendo subsídios técnicos para a formação 

do juízo de mérito, é faculdade exclusiva do relator, que preside o processo. 

18. Ou seja, no caso, estou a admitir o requerente na qualidade de amigo da Corte, em caráter de 
excepcionalidade e com o intuito exclusivo de auxiliar o Tribunal na fase de instrução do processo, havendo 

que, em cumprimento ao parágrafo 2º do art. 138 do Código de Processo Civil, estabelecer os limites de 
atuação alcançados pelo deferimento do pedido, quais sejam: 

As faculdades processuais conferidas ao amicus curiae em processos no âmbito do TCU se 
limitam, em regra, além do fornecimento de subsídios à solução da causa, à apresentação de 
memoriais e à produção de sustentação oral, ressalvado o disposto no art. 138, § 2º, do CPC 

(Acórdão 2.916/2019-Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa). 
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O amicus curiae admitido em processo no âmbito do TCU não tem legitimidade para a 

interposição de recursos, ressalvada a possibilidade de oposição de embargos de declaração 
(art. 138, §1º, do CPC). (Acórdão 225/2020-Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer 

Costa). 

19. Diante do exposto, reconhecendo que, no presente processo de relatório de acompanhamento, 
encontram-se evidenciadas a relevância da matéria, a especificidade do tema e a capacidade do requerente 

contribuir para a pluralidade do debate, defiro, no estágio em que o processo se encontra, o pedido de 
ingresso nos autos da Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost/Nacional) para participar no 
feito na condição de amicus curiae, nos termos em que foi pleiteado. 

20. Por oportuno, ressalvo, em cumprimento ao § 2° do art. 138 do Código de Processo Civil, que o 
deferimento do pedido limita a atuação do requerente no feito, nos termos estabelecidos no parágrafo 18 

deste Despacho, devendo ser comunicado tais condicionantes ao requerente por ocasião da notificação. 
21. Além disso, visto que a unidade instrutiva alerta para a existência de informações sigilosas nos autos e 
dados sensíveis dos Correios e do processo de prorrogação, determino que a SeinfraCom adote as providências 
cabíveis para a adequada identificação dessas peças e atribuição do competente grau de confidencialidade, em 
conformidade com as diretrizes da Resolução-TCU 249/2012, consequentemente ao examinar eventual pedido de 
vista ou cópia dos autos ao requerente, excluir as peças que contemplam tais dados e informações.  

22. Por fim, restituam-se os autos à SeinfraCom, para as providências a seu cargo e para que dê imediato 
conhecimento do presente despacho às partes e ao requerente, encaminhando a este último cópia dos autos, 

excluídas as peças com chancela de confidencialidade, e notificando-o para que apresente as suas 
contribuições no prazo de quinze dias, a contar da ciência da notificação, e subsequente continuidade do 
exame de mérito. 

Brasília, de abril de 2020. 

João Augusto Ribeiro Nardes 

Ministro Relator 
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MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 019.476/2005-6  

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A. 
Responsáveis:  Cláudio de Castro Vasconcelos (252.377.641-34); 

Conscio Assessoria Empresarial Ltda - Me (03.689.899/0001-90); Des 
Marketing Services Ltda. (05.637.203/0001-07); Henrique Pizzola to 

(296.719.659-20); Ogilvy & Mather Brasil Comunicacao Ltda 
(61.067.492/0001-27); de Simoni Marketing Services Ltda 
(05.637.203/0001-07)  

Interessados:  Ogilvy & Mather Brasil Comunicacao Ltda 
(61.067.492/0001-27); Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-

18)  

DESPACHO 

 Trata-se, originariamente, de tomada de contas especial que teve por objeto irregularidades em 

contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado pelo Banco do Brasil S.A. com a empresa Ogilvy 
& Mather Brasil Comunicação Ltda. (então denominada Ogilvy Brasil Comunicação Ltda.), ocorridas nos 
exercícios de 2004 e 2005. 

2. Num primeiro momento, por meio do Acórdão 1.342/2012-TCU-Plenário, relatora Ministra Ana Arraes, 
as contas foram julgadas regulares com ressalvas, dando-se quitação aos responsáveis. 

3. Entretanto, no Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário, relator Ministro José Mucio, ao dar provimento a 

recurso de revisão interposto pelo MP/TCU, o Colegiado tornou insubsistente o referido Acórdão 

1.342/2012-TCU-Plenário de modo a julgar irregulares as contas, condenar em débito os responsáveis e 
aplicar-lhes multas individuais. 

4. Em seguida, por meio do Acórdão 2291/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria, o Tribunal não 

conheceu dos embargos de declaração opostos pelo responsável Cláudio de Castro Vasconcelos contra o 
Acórdão 1.184/2017-TCU-Plenário, por serem intempestivos. 

5. Ato contínuo, o processo foi à relatoria do Ministro Bruno Dantas para exame dos recursos de 

reconsideração interpostos contra o Acórdão 1.184/2017-TCUPlenário (peça 129) por Ogilvy & Mather 
Brasil Comunicação Ltda. (peça 197), Henrique Pizzolato (peças 158 e 162) e Cláudio de Castro 
Vasconcelos (peça 199). 

6. Em Despacho à peça 211, o Ministro Bruno Dantas admitiu o processamento do recurso interposto pelos 
dois primeiros recorrentes. Quanto ao apelo interposto pelo Sr. Cláudio de Castro Vasconcelos, o relator 
não conheceu do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não apresentar documentos novos. 

7. Contra essa parte do Despacho proferido pelo Ministro Bruno Dantas o Sr. Cláudio de Castro 

Vasconcelos interpôs, às peças 212 e 213, embargos de declaração “a fim de reconhecer a tempestividade 
do Recurso de Reconsideração interposto pelo Embargante”. 

8. Por fim, os autos vieram ao meu Gabinete justamente para apreciação destes embargos opostos às peças 
212 e 213, com o termo de distribuição de relatoria acostado à peça 214, trazendo a seguinte justificativa: 

Justificativa: 

Ministro relator da deliberação recorrida. Art. 287 do RITCU. 

9. Perceba-se, claramente, que a decisão contra a qual se volta o embargante é o Despacho proferido pelo 
Ministro Bruno Dantas à peça 211. 
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10. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Serur para retificação da relatoria dos embargos de 

declaração constantes das peças 212 e 213. 

Brasília, 6 de abril de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 027.247/2019-8  
Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Trabalho.  
Interessado:  Marcia Regina Dzierva (504.405.009-15)  

DESPACHO 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Marcia Regina Dzierva (peça 11) contra os itens 
9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 805/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, 
proferido na Sessão Ordinária de 11/2/2020, verbis: 

 “VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora 
do Ministério Público do Trabalho,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 
Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na 
Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:  

9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;  

(. . .) 

9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho que adote as seguintes 
providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa 
omissa:  

9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;  

9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, 
submetendoo a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal;” 

2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 12, manifestou-se pelo conhecimento 
do pedido de reexame, suspendendo-se os efeitos dos itens impugnados: 

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Marcia Regina Dzierva, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 805/2020-TCU-2ª 
Câmara, 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 
11. 

 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 e 9.3.2 do Acórdão 805/2020-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, 6 de abril de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 45 

TC 029.474/2016-7  

Natureza: Aposentadoria  
Unidade Jurisdicionada: Supremo Tribunal Federal.  
Interessado:  Eva dos Santos (214.602.211-68)  

DESPACHO 

 Trata-se, originariamente, de ato de aposentadoria de Eva dos Santos (CPF: 214.602.211- 68), 
no cargo de Técnico Judiciário do Supremo Tribunal Federal - STF, submetido, para fins de registro, à 
apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal. 

2. O feito foi inicialmente apreciado por meio do Acórdão de Relação 12822/2016 - TCU - 2ª Câmara, de 
minha relatoria, em que o Tribunal considerou legal o ato e determinou a concessão do respectivo registro.  

3. Ocorre, contudo, que a instrução da Sefip e o parecer do MP/TCU (representado pela Procuradora-Geral, 

Dra. Cristina Machado da Costa e Silva) invocados na fundamentação do referido Acórdão de Relação 
eram no sentido de considerar ilegal o ato e recusar-lhe registro em razão de ter incorporado parcela de 
quintos/décimos após o advento da Lei 9.624/1998 (peças 3 a 5). 

4. Nos termos do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, atos de aposentadoria podem ser 
apreciados mediante Relação desde que a deliberação acolha os pareceres convergentes lançados pela 
unidade técnica e Ministério Público: 

“Art. 143. A critério do relator poderão ser submetidos, mediante Relação, ao 
Plenário e às câmaras, observadas as respectivas competências, os processos: (. . 
.) 

II - de admissão e concessão de aposentadoria, reforma ou pensão cuja proposta 

de deliberação acolher os pareceres convergentes do titular da unidade técnica e 

do representante do Ministério Público, desde que se tenham pronunciado pela 
legalidade, ou, ainda que tenham sido pela ilegalidade, tratem exclusivamente de 
questão jurídica de solução já compendiada na Súmula da Jurisprudência;” 
(Grifei) 

 5. Diante do equívoco, a Sefip, em instrução às peças 9 e 10, propôs rever de ofício o Acórdão de Relação 
12822/2016 - TCU - 2ª Câmara, com base no § 2º do art. 260 do RI/TCU. O MP/TCU, em parecer à peça 
11, manifestou-se por tornar insubsistente a deliberação e realizar oitiva da beneficiária (Sra. Eva dos 
Santos), nos seguintes termos: 

11. Por todo o exposto, esta representante do Ministério Público acolhe 
parcialmente o encaminhamento trazido pela Sefip às peças n.ºs 9 e 10 e propõe ao 
Tribunal, com base no artigo 260, § 2.º, do Regimento Interno: 

11.1. que torne insubsistente o Acórdão n.º 12822/2016 - 2.ª Câmara, por violação 
ao disposto no artigo 143, inciso II, do Regimento Interno da Corte de Contas;  

11.2. o retorno dos presentes autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para 
que promova a oitiva da inativa Eva dos Santos (CPF n.º 214.602.211-68), a fim 
de que possa exercer, no prazo de 15 (quinze) dias, o direito ao contraditório e à 
ampla defesa em relação à incorporação de quintos no período compreendido 

entre 09/04/1998, data de publicação da Lei n.º 9.624/1998, e 04/09/2001, data da 

edição da Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, em inobservância ao que decidiu 

o próprio STF, nos autos do MS 25.763/DF; (Grifei) 
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11.3. o envio do processo em análise à oitiva do Ministério Público, após nova 

instrução a cargo da Sefip.   

6. A oitiva foi realizada, e a interessada apresentou defesa à peça 14. 

7. Reinstruído o feito à luz dor argumentos apresentados pela interessada, a Sefip, em pronunciamento às 
peças 18 e 19, propôs considerar ilegal o ato e negar-lhe registro ”em razão do pagamento de forma 
concomitante de VPNI de quintos/décimos com a parcela ‘opção’, contrariando a jurisprudência desta 

Corte de Contas”. 

8. O MP/TCU, por sua vez, em parecer exarado à peça 20 pela Procuradora-Geral, Dra. Cristina Machado 

da Costa e Silva, pugnou pela renovação da oitiva da interessada para, querendo, manifestar-se sobre 

a percepção da parcela de opção de função, in verbis:  

“Parecer  

Esta representante do Ministério Público de Contas opina pela devolução dos autos 
à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, a fim de que seja renovada a oitiva 

da inativa Eva dos Santos (CPF n.º 214.602.211-68), para que possa apresentar 
defesa, se assim o desejar, sobre o pagamento da parcela de opção de função, em 
desconformidade com o entendimento constante dos Acórdãos n.ºs 2.988/2018 

[relatora Ministra Ana Arraes] e 1.599/2019 [relator Ministro Benjamin Zymler], 
ambos do Plenário.  

2. A oitiva originalmente realizada pela unidade técnica, por intermédio do ofício 
acostado à peça n.º 13 do processo, não fez nenhuma menção à eventual 
impugnação da vantagem relativa à opção de função, irregularidade essa que 

fundamenta a proposição de ilegalidade e de negativa de registro do ato de peça 
n.º 2, nos pareceres uniformes de peças n.ºs 18 e 19. Por considerarmos que houve 

violação ao direito de defesa da inativa, reforçamos a necessidade de que seja 
franqueada nova oportunidade para que a ex-servidora possa se pronunciar no 
processo, agora a respeito do referido pagamento da parcela de opção de função.”  

9. Razão assiste ao Ministério Público, pois a primeira oitiva realizada questionou a interessada em relação 

à incorporação de “quintos” no período compreendido entre 09/04/1998, data de publicação da Lei n.º 

9.624/1998, e 04/09/2001, data da edição da Medida Provisória n.º 2.225-45/2001. A atual proposta da 
Sefip é no sentido de considerar ilegal o ato de aposentadoria em razão da parcela “opção”, rubrica sobre 
a qual não foi franqueada defesa à beneficiária.  

10. Ante o exposto e com fulcro nos arts. 157 e 260, § 2º, do RI/TCU, acolho o parecer do Ministério 

Público à peça 20 e determino a realização da oitiva da Sra. Eva dos Santos (CPF: 214.602.211- 68) 

para, no prazo de quinze dias, apresentar defesa, se assim o desejar, sobre o pagamento da parcela de opção 
de função, em desconformidade com o entendimento constante dos Acórdãos 2.988/2018, relatora Ministra 
Ana Arraes, e 1.599/2019, relator Ministro Benjamin Zymler, ambos do Plenário do Tribunal de Constas 

da União.  

  

Brasília, 6 de abril de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 012.131/2016-4  

Natureza: Representação  
Unidade Jurisdicionada: Companhia das Docas do Estado da Bahia.  

DESPACHO 

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

da União (RI/TCU). 

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

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

“9.6. determinar à Secex/BA que: 

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

Engenharia Ltda., nas contas de 2015 ou seguintes; 

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

Mehlen Construções Ltda., considerando o baixo desconto obtido no certame, as sucessivas prorrogações 
contratuais que ultrapassaram 126% do valor originalmente previsto, a falta de previsão explícita no edital 

acerca da continuidade dos serviços e a materialidade do objeto, visando analisar: 

a legalidade do Edital de Concorrência 002/2013; 

a adequação dos preços do orçamento estimativo da Codeba; 

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

3. Em atendimento ao referido item 9.6.2 do Acórdão 1941/2016-1ª Câmara, autuou-se a 

presente representação em face de possíveis irregularidades na Concorrência 002/2013, que culminou na 
celebração do Contrato 014/2013, firmado entre a Codeba e a empresa Mehlen Construções Ltda., que teve 
por objeto serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos 

eletroeletrônicos dos Sistemas de Segurança de Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência dos Portos 
Organizados de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, localizados nos municípios de Salvador, Candeias e 

Ilhéus. 

4. A avença vigeu de entre 27/6/2013 e 27/6/2017 ao valor total de R$ 6.553.302,79. 

5. Em instrução às peças 42 a 44, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas 

(Selog) propôs realizar oitiva da Codeba bem como diligenciar à referida entidade, in verbis: 

“INSTRUÇÃO APÓS DILIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO SEM PEDIDO DE CAUTELAR 

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

012.131/2016-4 Conhecer; oitiva; diligência; e autorizar inspeção, caso necessária   

UNIDADE JURISDICIONADA UASG 

Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba Não se aplica 

OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para executar serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva nos 

equipamentos eletroeletrônicos dos Sistemas de Segurança de Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência dos Portos 

Organizados de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, localizados nos municípios de Salvador, Candeias e Ilhéus, no Estado da 

Bahia, conforme Caderno de Encargos e Especificações Técnicas que integram o Processo Administrativo 43/2013 (peça 14, 

p. 55-132), constante do Edital da Concorrência 2/2013 (peça  20). 

REPRESENTANTE CNPJ 

Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia (antiga Secex-BA), a partir de 

determinação constante do item 9.6.2 do Acórdão  1.941/2016-TCU-1ª Câmara (peça 

5).  

Não se aplica 

HÁ PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL?  PROCURAÇÃO  
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Não  Não se aplica 

MODO DE DISPUTA NÚMERO DO CERTAME TIPO 

Concorrência 2/2013 
Menor preço (empreitada por preço 

unitário, peça 20)  

VIGÊNCIA VALOR CONTRATADO 

Contrato 14/2013, vigente 

entre 27/6/2013 e 

27/6/2017 (peça 36)  

Valor original: R$ 2.242.437,05 (peça 15, p. 158). Valor com os aditivos: R$  6.553.302,79 (peça 

36) 

FASE DO CONTRATO 

a) o Contrato 14/2013 (peça 15, p. 156-178), assinado em 17/6/2013, está encerrado, conforme consta do demonstrativo 

extraído da página da Codeba na Internet, inclusive da lista de aditivos (peça 36).  

b) nova licitação com o mesmo objeto, Concorrência 2/2017, foi adjudicada/homologada  à mesma empresa vencedora do 

certame anterior, Mehlen Construções Ltda. (CNPJ 33.829.938/0001), com publicação no DOU de 12/4/2017, conforme 

consta das peças 37-38. Em decorrência disso, foi firmado o Contrato 8/2017, no valor global (2 anos) de R$ 1.533.893,74, 

com vigência inicial entre 28/4/2017 e 27/4/2019, prorrogada  mediante dois termos aditivos (peça 37).  

B. ALEGAÇÕES DO REPRESENTANTE  

1. O item 9.6.2 do Acórdão 1.941/2016-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 5)  determinou 

a instauração de representação, em decorrência de possíveis irregularidades na Concorrência 2/2013 realizada pela Codeba, 

que culminou com a celebração do Contrato 14/2013, firmado com a empresa Mehlen Construções Ltda., cons iderando, em 

suma:  

a) o baixo desconto obtido no certame; 

b) as sucessivas prorrogações contratuais que ultrapassaram 126% do valor originalmente previsto; e  

c) a falta de previsão explícita no edital acerca da continuidade dos serviços. 

2. O TCU, considerando ainda a materialidade do objeto, deliberou analisar nesta representação:  

a) a legalidade do Edital de Concorrência 2/2013; 

b) a adequação dos preços do orçamento estimativo da Codeba; e  

c) a legalidade do Contrato 14/2013 e de todos os seus ad itivos à luz da Lei 8.666/1993.  

C. EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

LEGITIMIDADE DO AUTOR 

O representante possui legitimidade para representar ao Tribunal? 

(Fundamento: arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU) 
Sim 

REDAÇÃO EM LINGUAGEM COMPREENSÍVEL 

A representação está redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, qualificação e 

endereço do representante? 

(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)  

Sim 

INDÍCIO CONCERNENTE À IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE 

A representação encontra-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade 

apontada pelo autor? 

(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)  

Sim 

COMPETÊNCIA DO TCU 

A representação trata de matéria de competência do TCU?  

(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)  
Sim 

INTERESSE PÚBLICO 

A representação determina pelo próprio TCU indicam a possibilidade de existência de interesse público, 

caso restem comprovadas as supostas irregularidades apontadas na peça inicial.  

(Fundamento: deliberação no Acórdão 1.941/2016-TCU-1ª Câmara). 

Sim 

Análise quanto ao interesse público: Confirmadas as alegações do representante, há potencial risco de dano ao erário. 

CONCLUSÃO QUANTO AO EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 

103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, a representação deve ser conhecida. 

D. MEDIDA CAUTELAR - AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

PERIGO DA DEMORA 

Há decisão judicial ou administrativa, sem especificação de prazo, para suspender o andamento do 

processo licitatório ou a contratação?  
Não 

O contrato decorrente do certame já foi assinado?  Sim 

Análise: 

4. Está afastado o pressuposto do perigo da demora uma vez que o supracitado contrato 14/2013, decorrente da mencionada 

Concorrência 2/2013, já está encerrado (peça 36). 

PERIGO DA DEMORA REVERSO 

O serviço/bem é essencial ao funcionamento das atividades do órgão/entidade?  Sim 
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O órgão ou entidade está coberto contratualmente pelo serviço com razoável vigência (há a 

possibilidade de voltar a fase ou refazer o certame, a depender da consequência da concessão de 

cautelar no caso concreto) ou admite prorrogação excepcional?  
Não se aplica 

Caso haja a possibilidade de manutenção do contrato com a atual prestadora dos serviços, as 

condições dessa contratação seriam melhores (menor preço e atendimento satisfatório) que o que se 

está em vias de contratar? 
Não se aplica 

Análise: 

5. Está afastado o pressuposto do perigo da demora reverso, uma vez que o supracitado contrato 14/2013 já  está encerrado 

(peça 36). 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA 

O órgão/entidade está sujeito aos normativos supostamente infringidos?  Sim 

Há plausibilidade nas alegações do representante?  Sim 

Há indício de sobrepreço ou superfaturamento?  Não há informação 

Há grave risco de lesão ao erário, inexecução ou execução insatisfatória do objeto?  Não há informação 

Análise quanto à plausibilidade jurídica: 

6. Preliminarmente, considerando a ausência de documentos necessários ao exame da matéria, foram realizadas diligências 

promovidas pela então Secex-BA, por meio dos ofícios 1411/2016-TCU/Secex-BA (peça 11), 2684/2016-TCU/Secex-BA (peça 

28) e 2631/2017-TCU/Secex-BA (peça 32), com datas de 3/6/2016, 14/9/2016 e 19/9/2017, respectivamente, tendo a Codeba 

encaminhado os documentos constantes das peças 14-18 e 33. 

7. Contudo, da análise dos autos, constata-se que as supracitadas diligências não lograram obter diversos documentos 

essenciais para o cumprimento da determinação contida no item 9.6.2 do Acórdão  1.941/2016-TCU-1ª Câmara (peça 5), no 

sentido de analisar os seguintes itens da presente representação:  

a) legalidade do Edital de Concorrência 2/2013; 

b) adequação dos preços do orçamento estimativo da Codeba; e 

c) legalidade do Contrato 14/2013 e de todos os seus aditivos à luz da Lei 8.666/1993.  

Quanto a legalidade do Edital de Concorrência 2/2013  

8. No que concerne à legalidade do Edital de Concorrência 2/2013 (peça 20), analisado pelo corpo jurídico da  Companhia 

das Docas do Estado da Bahia, nos termos do parecer emitido em 1 o/4/2013 (peça 14, p. 354-356), foi consignado, em síntese, 

que: 

a) a modalidade e o tipo de licitação eleitos encontravam-se em consonância com os limites legais estabelecidos;  

b) havia dotação orçamentária “integralmente” comprovada; e  

c) a autorização foi conferida pelo Conselho de Administração, conforme disposto no estatuto da Codeba.  

9. O jurídico da Companhia concluiu que, após sanadas falhas formais, o edital e a minuta do contrato estavam em perfeita 

consonância com as disposições legais que regiam a matéria.  

10. O mencionado parecer jurídico da Codeba é aderente aos pressupostos existentes na Lei 8.666/1993, com as ressalvas 

tratadas infra. 

11. Em que pese não ter sido analisado pelo órgão jurídico da Codeba, o objeto da licitação era híbrido,  prevendo realização 

de serviços de engenharia, de serviços de treinamento e aquisição de peças e equipamentos à luz da Lei das Licitações (incisos 

I, II e III do art. 6º da Lei 8.666/1993). 

12. Exemplifica-se, conforme excertos do edital (peça 20, p. 2): 

a) serviços de engenharia: item 2.2 do edital: “a) Manutenção preventiva e corretiva dos CFTV  e controle de acesso; b) 

Manutenção preventiva e corretiva de alarme sonoro e luminoso do sistema de segurança patrimonial e de emergência; d) 

Elaboração de planos de manutenção; e) Elaboração de gráficos de controle/resultados; g) Serviços de infraestrut ura para 

viabilização da recuperação dos sistemas”; 

b) serviços de treinamento: item 2.2 do edital: “f) Capacitação/treinamento da equipe executora, com relação ao software de 

registro e controle de acesso (Winpackpro) nas portarias dos portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus”; e 

c) Aquisição de peças e equipamentos: item 2.2 do edital: “c) Fornecimento de materiais e peças de reposição”. 

13. No caso concreto, essa combinação entre os diversos itens do objeto caracteriza não ter havido o devido parcelamento. 

Isso porque, conforme se depreende da planilha orçamentária de preços (peça 20, p. 124 -131), embora o objeto principal 

contratado seja manutenção, o item referente ao fornecimento de equipamentos (item 8) totaliza R$  1.207.704,00, 

representando 53,31% do valor orçado do contrato (R$  2.265.406,62). Ou seja, o presente contrato prevê realização não 

apenas de manutenção de sistemas de segurança, mas também fornecimento de equipamentos cujos valores são 

representativos. 

14. A previsão de fornecimento de material em contrato de manutenção é aceitável para peças de reposição e, 

excepcionalmente, para fornecimento de alguns equipamentos, para suprir uma necessidade emergencial e desde que os 

valores envolvidos não sejam relevantes diante do valor do contrato. Na hipótese de haver relevante entrega inicial de 

equipamentos atrelada à sua manutenção, deve-se amortizar esses valores ao longo da vigência esperada, de até 60 meses, 

sob o risco de incorrer em jogo de planilha e distorcer o resultado da licitação. 

15. Nesse sentido, não é razoável considerar, por exemplo, detector de metal, cancela, câmera, rádio (interceptor e móvel) e 

nobreak como se fossem "peças de reposição", pois sua natureza na realidade é de fornecimento de equipamentos. A própria 

Codeba reconhece que alguns desses bens são materiais, visto que, no Anexo II do Caderno de Especificações (peça 20, p. 

73), consta o seguinte texto: 
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Constam deste Anexo II os quadros a seguir, com a finalidade de espelhar a situação dos equipamentos na data da  elaboração 

deste caderno de encargos. Conhecendo o estado de conservação e funcionalidade desses equipamentos, juntamente com os 

desenhos de localização de cada equipamento a Contratada desenvolverá as adequações, amparada nos projetos, e fornecerá 
os materiais/equipamentos/peças necessários para o restabelecimento dos sistemas já especificados. 

(grifos ausentes no original)  

15.1. Esse anexo passa então a discorrer sobre a situação de cada um dos sistemas e componentes, apresentando aqueles que 

precisariam ser trocados, indicando que a Codeba já sabia de antemão haver a necessidade de adquirir novos equipamentos. 

Exemplo claro são as tabelas descrevendo a situação das câmeras (peça 20, p. 73-75, 84 e 92-93), que apresentam aquelas 

que precisariam ser trocadas. 

15.2. Ademais, os quantitativos de câmeras a serem adquiridas, constantes da planilha orçamentária, são bem superiores 

àqueles descritos no Anexo II, a configurar que os equipamentos com previsão de serem trocados futuramente também estavam 

inclusos no objeto do contrato ora em análise. 

16. Assim, observa-se que, como regra, a Codeba deveria ter parcelado o objeto contratado em atendimento ao disposto na 

Súmula - TCU 247, verbis: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 

perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla parti cipação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê -lo com relação a 

itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

17. Verifica-se, portanto, que o fornecimento de equipamentos novos (antenas, rádios, câmeras, nobreaks), que representa 

53,31% do valor do contrato, de forma atrelada aos serviços de reforma necessários para a sua instalação e, na hipótese de 

haver relevante entrega inicial de equipamentos, sem um plano de amortização ao longo de toda a vigência contratual, 

desconfigura parte relevante do objeto como sendo de serviços de natureza continuada, típicos dos contratos de manutenção, 

implicando, assim, que a vigência do contrato decorrente (Contrato 14/2013) deveria ter ficado adstrita à duração do 

respectivo crédito orçamentário (art. 57, caput, da Lei 8.666/1993). Propõe-se, portanto, questionar esse fato ao gestor.  

18. Ademais, diante da clara distinção entre o conceito de obra e de serviço, a utilização da modalidade pregão é permitida 

nas contratações de serviços comuns de engenharia, encontrando amparo na então vigente Lei  10.520/2002 (Enunciado da 

Súmula - TCU 257/2010). 

19. Nesse sentido, na aquisição de serviços comuns de engenharia, a Administração deve utilizar obrigatoriamente a 

modalidade pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica, devendo justificar a inviabilidade dessa forma caso adote o 

pregão presencial (Acórdão 505/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes). 

20. No caso concreto, observa-se que deveria ter sido realizada licitação na modalidade pregão e não concorrência, o que 

também deverá ser questionado em sede de oitiva. 

21. Ainda sobre a Planilha de Preços constante no Edital (peça 20, p. 124-131), constata-se determinação e fixação do número 

de veículos que deverão ser alocados no canteiro de serviços e fixação de número e valor de diárias para deslocamento para 

a cidade de Ilhéus/BA (itens 4.1 e 5.1). 

22. Conforme consta do subitem 15.12 do Edital (peça 20, p. 20), “Os licitantes poderão apresentar Planilha de Preços em 

modelo próprio, desde que se atenha e contenha, na íntegra, todos os itens, textos quantitativos constantes da planilha de 

preços anexada ao presente Edital, o que será devidamente conferido pela área competente”.  

23. Afigura-se contraditório que, no mesmo edital, conste a liberdade para apresentação de planilha de preços em modelo 

próprio e a determinação e fixação do número de veículos a serem alocados no canteiro de serviços, assim como a fixação de 

número e valor de diárias para deslocamento para a cidade de Ilhéus/BA (itens 4.1 e 5.1, à peça 20, p. 124).  

24. Dessa maneira, com relação ao item em tela, constata-se que foi exigido o quantitativo de veículos que não podia ser 

alterado nas propostas dos licitantes, contrariando o fato de que cada licitante poderia analisar o objeto a ser contratado e  

colocar a quantidade que achasse necessária para a consecução adequada do contrato, nos termos do edital. Tal exigência é 

agravada pelo fato de se tratar de despesa administrativa não vinculada diretamente aos serviços contratados e que sua 

definição, portanto, pode significar excessiva ingerência nos custos da contratada, majorando -os sem que haja 

correspondência entre a fixação desses parâmetros e o desempenho ou entrega esperada. 

25. Além disso, cabe solicitar o pronunciamento da Codeba sobre a estimativa de preços do orçamento que apresenta diversos 

itens pouco usuais na contratação do objeto do contrato, tais como: café da manhã e seguro de vida (peça 14, p. 10), também 

com determinação e fixação de quantidades e valores.  

26. É oportuno também solicitar à Codeba os estudos preliminares, documentos internos e Termo de Referência que 

demonstrem as razões que levaram à especificação dessas exigências.  

27. Assim, no que tange à análise da legalidade do Edital de Concorrência 2/2013, sugere -se que seja realizada oitiva à 

Codeba para que se manifeste sobre os seguintes pontos: 

a) o fornecimento de bens compôs mais da metade (53,31%) do valor da contratação, conforme explicitado no parágrafo 17 

supra. Ao que parece, isso pode ser caracterizado como fornecimento de equipamentos novos (antenas, rádios, câmeras, 

nobreaks), de forma atrelada aos serviços de reforma necessários para a sua instalação, o que, tendo em vista que não foi 

previsto nenhum plano de amortização desse material ao longo de toda a vigência contratual esperada para serviço de 

natureza continuada (60 meses), descaracterizaria o caráter de serviços de na tureza continuada, típicos dos contratos de 

manutenção, obrigando ao parcelamento do objeto contratado em atendimento ao disposto na Súmula - TCU 247; 

b) com base no caderno de especificações da Concorrência 2/2013 o objeto afigura -se como serviço de engenharia 

(manutenção de equipamentos e infraestrutura), tendo por acessória  a substituição de materiais e equipamentos. Trata-se de 
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serviços comuns de engenharia, o que obrigaria a Administração a utilizar  a modalidade pregão, preferencialmente em sua 

forma eletrônica, devendo justificar a inviabilidade dessa forma caso adote o pregão presencial (Acórdão 505/2018 -TCU-

Plenário); 

c) determinação e fixação do número de veículos que deverão ser alocados no canteiro de serviços e fixação de número e 

valor de diárias para deslocamento para a cidade de Ilhéus/BA (itens 4.1 e 5.1), impossibilitando alterações nas propostas 

apesentada, apesar da previsão no edital de cada licitante teria liberdade para formar sua planilha de custos (item 15.12), 

agravado pelo fato de que se tratar de despesa administrativa não vinculada diretamente aos serviços contratados e que sua 

definição pode significar excessiva ingerência nos custos da contratada, majorando -os sem que haja correspondência entre 

a fixação desses parâmetros e o desempenho ou entrega esperada;  

27.1. Também se sugere que a Codeba seja diligenciada para que encaminhe os estudos preliminares  e os documentos internos 

que demonstrem as razões que levaram à  especificação dessa exigência e de diversos outros itens pouco usuais na contratação 

do objeto do contrato, tais como: café da manhã e seguro de vida, também com determinação e fixação de quantidades e 

valores. 

Quanto ao orçamento estimativo: 

28. No que concerne à adequação dos preços do orçamento estimativo da Concorrência 2/2013 da Codeba (edital à peça 20), 

elaborado pela Eng.ª Tânia Regina Gomes Santos, da Coordenação de Infraestrutura (peça 14, p. 3 -4), constante à peça 14, 

p. 7-291, consignam-se as seguintes ressalvas que ensejam a realização de oitiva da Codeba e diligência para obtenção de 

documentos complementares visando o aprofundamento da análise processual: 

a) de maneira exemplificativa de possíveis inconsistências no orçamento estimado, a Câmera Speed Dome 360 graus,  com 

30x Zoom CCD Sony marca Venetian, cotada por R$ 12.550,00 (preço unitário) e com mão-de-obra R$ 360,00 (peça 14, p. 

33), poderia ser encontrada no mercado pelo preço de R$ 1.849,00 (nova - fonte: mercado livre), conforme pesquisa realizada 

na data de 1o/9/2016 (peça 23); e  

b) ademais, o preço unitário constante da planilha de preços do edital do certame (peça 20) está expresso no valor de R$ 

12.910,00 - subitens 8.1.27, 8.2.27, e 8.3.27 (peça 20, p. 127, 129, e 130), conduzindo ao raciocínio lógico de que ao preço 

unitário cotado de R$ 12.550,00 foi adicionado ao valor cotado de mão-de-obra de R$ 360,00, resultando na estimativa de 

preço unitário de R$ 12.910,00. Considerando que a licitação já fazia previsão de pagamentos a título de serviços de 

manutenção (planilha de preços), tal somatório é irregular, por representar pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço. 

Diante da ocorrência para o referido item, é de se supor que tal irregularidade possivelmente ocorreu também para os demais 

equipamentos contratados (vide cotação à peça 14, p. 30), razão pela qual se faz necessário o esclarecimento da Companhia 

quanto a esse ponto. 

29. Observa-se que, para fins de pesquisa no Comprasnet, foram selecionados, com base na materialidade (itens de maior 

valor), da Planilha de Preços da empresa Mehlen Construções Ltda. (peça 15, p. 80-85), além da Câmera Speed Dome 360 

graus, com 30x Zoom CCD Sony marca Venetian (itens 8.1.27, 8.2.27 e 8.3.27), os equipamentos: Detector de Metal Priet ou 

similar, tipo Portal com nível de captação ajustável (itens 8.1.31, 8.2.31, 8.3.29) e Catraca de acesso Wolpak ou similar, com 

controle de entrada para controle de ponto e cartão (itens 8.1.32, 8.2.32 e 8.3.30). No entanto, tais equipamentos ou similares 

não foram encontrados na referida pesquisa para o mesmo período, assim como posterior ao certame, realizado em 2013.  

29.1. ASSIM, SERÁ PROPOSTA OITIVA DA CODEBA PARA QUE EXPLIQUE ESSA DISCREPÂNCIA DE PREÇOS. 

30. Outro problema, ligado ao anterior, é que essa Companhia realizou pesquisa de preços em uma única fonte (SegTec  - 

Sistemas Interativos de Segurança Ltda.), o que pode ter gerado discrepância ao estimar o preço de mercado, a exemplo da 

supracitada Câmera Speed Dome 360 graus, com 30x Zoom CCD Sony marca Venetian. Tal prática contraria a 

jurisprudência do TCU, a qual, inicialmente, indicava a necessidade de se consultar pelo menos três fornecedores (a exemplo 

dos Acórdãos 206/2002-TCU-2ª Câmara - Ministro Relator Adylson Motta, 1.583/2007-TCU-1ª Câmara, Ministro Relator 

Valmir Campelo, 1.752/2007-TCU-Plenário - Ministro Relator Ubiratan Aguiar, 1.464/2009-TCU-1ª Câmara - Ministro 

Relator Augusto Nardes e 7.049/2010-TCU-2ª Câmara - Ministro Relator José Jorge), posteriormente aprimorando para a 

necessidade de se realizar uma cesta de preços, oriundos de diversas fontes (a exemplo do Acórdão 2.170/2007-TCU-

Plenário - Ministro Relator Ubiratan Aguiar). 

31. Convém salientar também que, embora constasse do Caderno de especificações que a “cancela de alto fluxo de 350 ciclos 

por hora, de fabricação PPA, ROSSI ou similar com motor mínimo de 1HP [estava] prevista para ser instalada, através de 

contrato específico, nos portos da Codeba, em substituição às cancelas existentes” (Observação 3 à peça 14, p. 78), percebeu -

se que constou da planilha orçamentária de preços o fornecimento de cancelas pela futura contratada do certame em análise, 

a exemplo dos itens 6.1.15, 6.1.16, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.32, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.32 e 8.3.30 (peça 14, p. 45, 47, 49 

e 51), podendo indicar ter havido pagamento em duplicidade para o fornecimento desses equipamentos. 

31.1. Por esse motivo, propõe-se seja a Codeba ouvida em oitiva sobre essa questão. 

32. Verifica-se que a empresa SegTec Sistemas Interativos de Segurança Ltda. apresentou não somente a pesquisa de preços 

para vários equipamentos e materiais (peça 14, p. 30-39) como também parece ter sido contratada pela Codeba para realizar 

serviços de consultoria de levantamento das necessidades técnicas para recuperação do sistema de controle de acesso, de 

monitoramento (CFTV) e de alarmes para os três portos envolvidos nessa contratação (peça 14, p. 246-252), apresentando 

os respectivos relatórios que serviram de base para a contratação em comento (peça 14, p. 145 -245 e 253-258). 

32.1. Com relação a essa empresa (SegTec Sistemas Interativos de Segurança Ltda.), consignam-se os seguintes indícios de 

impropriedades que ensejam realização de oitiva da Codeba: 

a) em pesquisa (a partir da suposta razão social e nome fantasia daquela empresa) na base de dados da Receita Federal (peça 

39), não se localiza o endereço informado no rodapé dos impressos de orçamento - Rua Daniel Lisboa, 468 Sala 1.604 (peça 

14, p. 30-39;145-258). Ressalte-se que o mencionado endereço indicado nos impressos se refere a uma rua residencial de 
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casas de poucos pavimentos, incompatível com um edifício empresarial com 16 pavimentos, como sugere a referência à “sala 

1.604” (foto à peça 24).; 

b) em atendimento à diligência realizada por meio do Ofício 2.631/2017 (peça 32), datado de 19/9/2017, a Codeba informou 

que o CNPJ da SegTec é 04.322.480/0001-68. Este CNPJ, no entanto, apresenta situação cadastral “baixada”, desde 

24/9/2015, junto à Receita Federal (consulta feita em 15/10/2019, peça 39). Consulta anterior realizada ao CNPJ 

04.322.480/0001-68 (peça 33, p. 4), indica como situação cadastral da empresa “Extinção por encerramento liquidação 

voluntária”, em 24/9/2015. Essa situação decorre de ina tividade por dez anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.934/1994, o que 

sugere, portanto, que já na época da licitação, não se tratava de uma empresa ativa, com contratos firmados (públicos ou 

privados) para a execução do objeto pretendido; e  

c) o endereço da empresa SegTec-Sistemas Interativos de Segurança Ltda. (CNPJ 04.322.480/0001-68) que consta no 

cadastro da Receita Federal é Rua Martito, 84, Floresta, Belo Horizonte/MG (peça 39). Constata -se que no endereço indicado 

existe uma casa descaracterizada, conforme fotografia à peça 41 (https://www.google.com.br/maps)  

33. Desse modo, em sede de oitiva, cabe solicitar à Codeba que se pronuncie quantos aos seguintes aspectos relacionados à 

empresa SegTec-Sistemas Interativos de Segurança Ltda., sem prejuízo de diligenciá-la para que encaminhe cópia do processo 

de contratação dessa empresa para realização desses estudos de consultoria: 

33.1. indícios de inatividade da empresa, à época da cotação, tendo em vista estar “baixada” na Receita Federal desde 2015 

e constar na situação cadastral “Extinção por encerramento liquidação voluntária”, em 24/9/2015, o que sugere, com base 

no art. 60 da Lei 8.934/1994, inatividade antes mesmo dessa data.  

33.2. o endereço da empresa que consta no cadastro da Receita Federal (Rua Martito, 84, Floresta, Belo Horizonte/MG) é 

incompatível com o informado nas propostas oferecidas à Codeba (Rua Daniel Lisboa, 468 Sala 1.604) e com as 

características de ambas as edificações segundo fotos obtidas no mapa da Google, que não condizem com estabelecimento 

comercial constituído. 

34. Observa-se que consta dos autos a planilha orçamentária da empresa contratada, incluindo a composição de custos 

unitários (peça 15, p. 80 a 132).  

35. Ressalta-se que a ata de recebimento e abertura da documentação de habilitação e abertura da proposta de preços 

referentes à Concorrência 2/2013, ocorrida em sessão de 14/5/2013, informa que apenas uma empresa, a Mehlen Construções 

Ltda., compareceu como interessada (peça 15, p. 133-134). 

36. O resultado do julgamento foi publicado no Diário Oficial da União - DOU de 21/5/2013 (peça 15, p. 145) e homologado 

no DOU de 5/6/2013 (peça 15, p. 152). 

37. Dessa forma, verifica-se que o referido certame não apresenta mapa de comparação de propostas dos licitantes. Quadro 

Comparativo dos Preços da Codeba e da empresa Melhen foi acostado à peça 15, p. 137 -142.  

38. O Relatório de Licitação, com data de 22/5/2013 indica que a Mehlen Construções, única interessada, foi declarada 

vencedora do certame licitatório com proposta no valor global de R$ 2.242.437,05 em contrapartida ao valor estimado de R$ 

2.265.406,62 (peça 15, p. 146-147). 

39. Em pesquisa na internet, constata-se que as atas da Concorrência 2/2013 e 2/2017 (ambas com mesmo objeto) não foram 

disponibilizadas no Portal da Codeba.  

40. Na oportunidade de nova diligência, cabe solicitar à Codeba, para fins de análise comparativa, a ata conclusiva e o mapa 

de comparação das propostas dos licitantes da Concorrência 2/2017, realizada com o mesmo objeto da Concorrência 2/2013, 

para substituir o Contrato 14/2013 ao final da sua vigência. 
Aditivos ao Contrato 14/2013: 

41. O Contrato 14/2013 foi firmado em 17/6/2013 (termo à peça 15, p. 156 -178) e publicado no Diário Oficial da União de 

21/6/2013 (peça 15, p. 179). A Ordem de Serviço foi emitida na data de 26/6/2013 (peça 15, p. 180 -181). 

41.1. Em 19/9/2013, ou seja, menos de dois meses após a emissão da ordem de serviços, a contratada solicitou alteração 

contratual, atendida pela Codeba, com modificações importantes na planilha de serviços e fornecimento de bens e 

equipamentos, apesar da manutenção do preço final contratado (peça 15, p. 182-217).  

41.2. As aludidas alterações foram objeto da celebração do 1º Termo Aditivo (peça 15, p. 227 -228), assinado em 1º/11/2013, 

com base no parecer da área jurídica da Codeba, emitido em 15/10/2013, que se manifestou de acordo com a seguinte 

ressalva: “(...) cabendo, contudo, à área técnica atentar para a não transfiguração do objeto, prática vedada por lei e que 

foge à competência desta Coordenação Jurídica, que não detém expertise neste particular” (peça 15 , p. 222-223). 

41.3. Posteriormente, foram celebrados os seguintes termos aditivos (TA): 

a) 2º TA: assinado em 26/5/2014 (peça 15, p. 302-303); 

b) 3º TA: assinado em 27/6/2014  (peça 15, p. 334-335); e 

c) 4º TA: assinado em 26/6/2015  (peça 16, p. 47-49). 

41.4. Constam do demonstrativo de aditivos extraído do site da Codeba na Internet (peça 36) mais dois aditivos nos valores 

de R$ 138.511,00, em 6/3/2015, e R$ 784.663,00, com data de 28/7/2016. 

42. Da análise dos autos, não restou clara a motivação e os objetivos de cada um dos aditivos, seja para mera prorrogação 

de prazo, seja para reajuste ou reequilíbrios aplicados aos insumos e materiais. Nesse caso, cabe diligenciar a Codeba, 

solicitando os documentos que ampararam os reajustes concedidos por apostilamento e a motivação de cada aditivo, incluindo 

cópia, preferencialmente em meio digital, dos processos de fiscalização e pagamentos, planilhas de cálculo e demonstrativo 

de realização mensal dos serviços ao longo da vigência contratual. 

43. Além disso, seria oportuno solicitar à Codeba cópia da Convenção Coletiva de Trabalho das categorias de profissionais 

previstas no contrato aplicáveis à época da licitação e dos termos aditivos. 
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44. Em síntese, os documentos relativos à Concorrência 2/2013 ausentes e necessários para aprofundamento da análise dos 

autos, são os seguintes:  

I- Processo(s) de fiscalização e pagamento(s), incluindo as planilhas de cálculo e de realização mensal de serviços e as 

motivações para as alterações contratuais e aditivos; 

II- Termo de Referência que estudou e especificou a determinação e a fixação do número de veículos que deveriam ser 

alocados no canteiro de serviços e a fixação de número e valor de diárias para deslocamento para a cidade de Ilhéus/BA 

(itens 4.1 e 5.1 da planilha de preços) e demais insumos incomuns a esse tipo de contratação (como café  da manhã e seguro 

de vida); e 

III- Convenção Coletiva de Trabalho das categorias de profissionais previstas no contrato aplicáveis à época da licitação e 

dos termos aditivos; 

45. Por oportuno, solicita-se na diligência à Codeba o mapa de comparação das propostas dos licitantes e a ata conclusiva 

da Concorrência 2/2017, realizada com o mesmo objeto da Concorrência 2/2013, para substituir o Contrato 14/2013 ao final 

da sua vigência.  

E. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS  

Haverá impacto relevante na entidade e/ou na sociedade, decorrente dos encaminhamentos 

propostos? 
Não 

F. PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS E DE SUSTENTAÇÃO ORAL 

Há pedido de ingresso aos autos?  Não 

Há pedido de sustentação oral? Não 

G. PROCESSOS CONEXOS E APENSOS 

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

NÚMERO DO TC DESCRIÇÃO SUMÁRIA ESTADO ATUAL SITUAÇÃO ATUAL 

046.810/2012-9 

Prestação de Contas da Codeba, exercício 2011, julgada 

regulares com ressalva. Acórdão n. 1941/2016-TCU - 1ª 

Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro).  

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

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

ressalva (Acórdão 3220/2015-2ª Câmara, relatora Ministra 

Ana Arraes). No Relatório do Controle Interno desse 

processo consta que a Concorrência 2/2013 fez parte da 

amostragem para análise de avaliação, não tendo sido 

constatadas irregularidades. Depois da prestação de contas 

da Codeba, exercício 2011, não houve questionamento e 

manifestação do TCU sobre o Contrato 14/2013 decorrente 

do supracitado certame. 

Encerrado Encerrado 

Há processos apensos? Não 

H. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

46. Em virtude do exposto, propõe-se: 
46.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no nos arts. 235 e 237, III, do 

Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

46.2 realizar a oitiva da Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, com amparo no art. 250, V, do Regimento 

Interno/TCU, para que, no prazo de 45 dias, em razão do volume de informações solicitadas, se pronuncie quanto aos 

seguintes pontos sobre a Concorrência 2/2013: 

a) fornecimento de equipamentos representou 53,31% do valor orçado da contratação, podendo indicar o fornecimento de 

equipamentos novos (antenas, rádios, câmeras, nobreaks), de forma atrelada aos serviços de manutenção necessários para a 

sua instalação, implicando i) desnaturação do caráter de serviços de natureza continuada, típicos dos contratos de 

manutenção, considerando que não foi previsto nenhum plano de amortização desse material ao longo de toda a vigência 

contratual esperada para serviço de natureza continuada (60 meses), tendo como consequência que a vigência do contrato 

decorrente (Contrato 14/2013) não ficou adstrita, como deveria, à duração do respectivo crédito orçamentário (art. 57, caput,  

da Lei 8.666/1993); e ii) não houve o devido parcelamento do objeto contratado, em afronta ao disposto no enunciado da 

Súmula - TCU 247;  

b) com base no caderno de especificações da Concorrência 2/2013, o objeto afigura -se como serviço de engenharia 

(manutenção de equipamentos), tendo por acessório o fornecimento de peças e equipamentos, razão pela qual a Administração 

deveria ter utilizado obrigatoriamente a modalidade pregão (art. 1º da Lei 10.520/2002), preferencialmente em sua forma 

eletrônica, devendo justificar a inviabilidade dessa forma caso adote o pregão presencial ou outra modalidade (como a 

concorrência), consoante jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 505/2018 -TCU-Plenário;  

c) determinação e fixação do número de veículos que deveriam ser alocados no canteiro de serviços e fixação de número e 

valor de diárias referentes aos deslocamentos para a cidade de Ilhéus/BA (itens 4.1 e 5.1 da planilha de preços), 

impossibilitando alterações nas propostas apesentadas, apesar da previsão no edital de que cada licitante teria liberdade 

para formar sua planilha de custos (item 15.12), agravado pelo fato de que se tratar de despesa administrativa não vinculada 

diretamente aos serviços contratados e que sua definição pode significar excessiva ingerência nos custos da contratada, 

majorando-os sem que haja correspondência entre a fixação desses parâmetros e o desempenho ou entrega esperada;  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 54 

d) coleta de preços com indícios de sobrepreço, a exemplo da Câmera Speed Dome 360 graus,  com 30x Zoom CCD Sony 

marca Venetian, cotada por R$ 12.550,00 (preço unitário) e com mão-de-obra R$ 360,00, que poderia ser encontrada no 

mercado pelo preço de R$ 1.849,00 (nova - fonte: Mercado Livre), conforme pesquisa de mercado realizada na data de 

1o/9/2016. Apesar de o preço ter sido obtido no e-commerce e não poder ser diretamente comparado com preços praticados 

junto à Administração, verifica-se uma disparidade muito grande no caso mencionado;  

E) O PREÇO UNITÁRIO CONSTANTE DA PLANILHA DE PREÇOS DO EDITAL DO CERTAME ESTÁ EXPRESSO 

NO VALOR DE R$ 12.910,00 - SUBITENS 8.1.27, 8.2.27, E 8.3.27, CONDUZINDO AO RACIOCÍNIO LÓGICO DE 

QUE O PREÇO UNITÁRIO COTADO DE R$ 12.550,00 FOI ADICIONADO AO VALOR COTADO DE MÃO-DE-

OBRA DE R$ 360,00. CONSIDERANDO QUE A LICITAÇÃO JÁ FAZIA PREVISÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PLANILHA DE PREÇOS), TAL SOMATÓRIO É IRREGULAR, POR 

REPRESENTAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO MESMO SERVIÇO. DIANTE DA OCORRÊNCIA PARA O 

REFERIDO ITEM, É DE SE SUPOR QUE TAL IRREGULARIDADE POSSIVELMENTE OCORREU TAMBÉM PARA 

OS DEMAIS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS;  

f) realização de pesquisa de preços em uma única fonte (SegTec - Sistemas Interativos de Segurança Ltda.), contrariando a 

jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 206/2002-TCU-2ª Câmara - Ministro Relator Adylson Motta, 1.583/2007-

TCU-1ª Câmara, Ministro Relator Valmir Campelo, 1.752/2007-TCU-Plenário - Ministro Relator Ubiratan Aguiar, 

2.170/2007-TCU-Plenário - Ministro Relator Ubiratan Aguiar, 1.464/2009-TCU-1ª Câmara - Ministro Relator Augusto 

Nardes e 7.049/2010-TCU-2ª Câmara - Ministro Relator José Jorge;  

g) com relação à empresa SegTec-Sistemas Interativos de Segurança Ltda., que ofertou uma das principais propostas que 

embasaram a elaboração do orçamento estimado:  

g.1) em pesquisa realizada na base de dados da Receita Federal, não se localiza o endereço informado no rodapé dos 

impressos de orçamento - Rua Daniel Lisboa, 468 Sala 1.604. Ressalte-se que o mencionado endereço indicado nos impressos 

se refere a uma rua residencial de casas de poucos pavimentos, incompatível com um edifício empresarial com 16 pavimentos, 

como sugere a referência a “sala 1.604”. O endereço que consta da base da Receita (Rua Martito, 84, F loresta, Belo 

Horizonte/MG) também corresponde a uma casa sem características de estabelecimento comercial; e  

g.2) indícios de inatividade da empresa, à época da cotação, tendo em vista estar “baixada” na Receita Federal desde 2015 

e constar na situação cadastral “Extinção por encerramento liquidação voluntária”, em 24/9/2015, o que sugere, com base 

no art. 60 da Lei 8.934/1994, inatividade antes mesmo dessa data; 

h) possível pagamento em duplicidade pelo fornecimento da cancelas, considerando que  constou do Caderno de especificações 

que a “cancela de alto fluxo de 350 ciclos por hora, de fabricação PPA, ROSSI ou similar com motor mínimo de 1HP [estava] 

prevista para ser instalada, através de contrato específico, nos portos da Codeba, em substituição às canc elas existentes” 

(Observação 3 do item 4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS à peça 14, p. 78), mas constou da planilha orçamentária de preços 

o fornecimento de cancelas pela futura contratada do certame em análise, a exemplo dos itens 6.1.15, 6.1.16, 8.1.28, 8.1.29 , 

8.1.30, 8.1.32, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.32 e 8.3.30; 

i) demais informações que julgar necessárias; e 

j) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, 

e-mail e telefone de contato.  

46.3. diligenciar a Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento 

Interno/TCU, para que, no prazo de 45 dias, considerando o volume de informações e documentos solicitados, encaminhe 

cópia dos seguintes documentos: 

a) Relativos à Concorrência 2/2013:  

a.1) processo(s) de fiscalização e pagamento(s), incluindo as planilhas de cálculo e de realização mensal de serviços e as 

motivações para as alterações contratuais e aditivos; 

a.2) termo de referência que estudou e especificou a determinação e a fixação do número de veículos que deveriam ser 

alocados no canteiro de serviços e a fixação de número e valor de diárias para deslocamento para a cidade de Ilhéus/BA 

(itens 4.1 e 5.1 da planilha de preços) e demais insumos incomuns a esse tipo de contratação (como café da manhã e seguro 

de vida), motivando-os com base nos níveis esperados de serviço; e 

a.3) convenção coletiva de trabalho das categorias de profissionais previstas no contrato aplicáveis à época da licitação e 

dos termos aditivos; 

b) Relativos à Concorrência 2/2017: para fins análise comparativa, solicita -se a ata conclusiva e o mapa de comparação das 

propostas dos licitantes da Concorrência 2/2017, realizada com o mesmo objeto da Concorrência 2/2013 , para substituir o 

Contrato 14/2013 ao final da sua vigência. 

c) cópia do processo de contratação, da empresa SegTec-Sistemas Interativos de Segurança Ltda. para realizar serviços de 

consultoria de levantamento das necessidades técnicas para recuperação d o sistema de controle de acesso, de monitoramento 

(CFTV) e de alarmes para os portos De Salvador, Aratu e Ilhéus, que serviram para o planejamento da Concorrência 2/2013; 

d) demais informações que julgar necessárias; e 

e) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, 

e-mail e telefone de contato.  

46.4 encaminhar cópia da presente instrução à Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, para subsidiar as 

respectivas respostas à oitiva e à diligência. 
46.5 autorizar, desde já, cum fulcro nos arts. 157 e 240 do do Regimento Interno/TCU, a realização de inspeção, caso seja 

necessária.” 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64439956.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 67 | Quinta-feira, 16/04/2020 55 

5. As propostas da unidade técnica são necessárias à perfeita instrução da representação. 

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno, acolho o pronunciamento 

da Selog para: 

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

6.2. realizar oitiva da Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba (CNPJ: 
14.372.148/0001-61), com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 45 
dias, em razão do volume de informações solicitadas, se pronuncie quanto aos seguintes pontos sobre a 
Concorrência 2/2013: 

a) fornecimento de equipamentos representou 53,31% do valor orçado da contratação, podendo 
indicar o fornecimento de equipamentos novos (antenas, rádios, câmeras, nobreaks), de forma atrelada aos 
serviços de manutenção necessários para a sua instalação, implicando i) desnaturação do caráter de serviços 
de natureza continuada, típicos dos contratos de manutenção, considerando que não foi previsto nenhum 
plano de amortização desse material ao longo de toda a vigência contratual esperada para serviço de 
natureza continuada (60 meses), tendo como consequência que a vigência do contrato decorrente (Contrato 
14/2013) não ficou adstrita, como deveria, à duração do respectivo crédito orçamentário (art. 57, caput, da 
Lei 8.666/1993); e ii) não houve o devido parcelamento do objeto contratado, em afronta ao disposto no 
enunciado da Súmula - TCU 247;  

b) com base no caderno de especificações da Concorrência 2/2013, o objeto afigura-se como 
serviço de engenharia (manutenção de equipamentos), tendo por acessório o fornecimento de peças e 
equipamentos, razão pela qual a Administração deveria ter utilizado obrigatoriamente a modalidade pregão 
(art. 1º da Lei 10.520/2002), preferencialmente em sua forma eletrônica, devendo justificar a inviabilidade 
dessa forma caso adote o pregão presencial ou outra modalidade (como a concorrência), consoante 
jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 505/2018-TCU-Plenário;  

c) determinação e fixação do número de veículos que deveriam ser alocados no canteiro de 
serviços e fixação de número e valor de diárias referentes aos deslocamentos para a cidade de Ilhéus/BA 
(itens 4.1 e 5.1 da planilha de preços), impossibilitando alterações nas propostas apesentadas, apesar da 
previsão no edital de que cada licitante teria liberdade para formar sua planilha de custos (item 15.12), 
agravado pelo fato de que se tratar de despesa administrativa não vinculada diretamente aos serviços 
contratados e que sua definição pode significar excessiva ingerência nos custos da contratada, majorando -
os sem que haja correspondência entre a fixação desses parâmetros e o desempenho ou entrega esperada;  

d) coleta de preços com indícios de sobrepreço, a exemplo da Câmera Speed Dome 360 graus, 
com 30x Zoom CCD Sony marca Venetian, cotada por R$ 12.550,00 (preço unitário) e com mão-de-obra 
R$ 360,00, que poderia ser encontrada no mercado pelo preço de R$ 1.849,00 (nova - fonte: Mercado 
Livre), conforme pesquisa de mercado realizada na data de 1o/9/2016. Apesar de o preço ter sido obtido no 
e-commerce e não poder ser diretamente comparado com preços praticados junto à Administração, verifica -
se uma disparidade muito grande no caso mencionado;  

e) o preço unitário constante da planilha de preços do edital do certame está expresso no valor 
de R$ 12.910,00 - subitens 8.1.27, 8.2.27, e 8.3.27, conduzindo ao raciocínio lógico de que o preço unitár io 
cotado de R$ 12.550,00 foi adicionado ao valor cotado de mão-de-obra de R$ 360,00. Considerando que a 
licitação já fazia previsão de pagamentos a título de serviços de manutenção (planilha de preços), tal 
somatório é irregular, por representar pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço. Diante da ocorrência 
para o referido item, é de se supor que tal irregularidade possivelmente ocorreu também para os demais 
equipamentos contratados;  

f) realização de pesquisa de preços em uma única fonte (SegTec - Sistemas Interativos de 
Segurança Ltda.), contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 206/2002-TCU-2ª 
Câmara - Ministro Relator Adylson Motta, 1.583/2007-TCU-1ª Câmara, Ministro Relator Valmir Campelo, 
1.752/2007-TCU-Plenário - Ministro Relator Ubiratan Aguiar, 2.170/2007-TCU-Plenário - Ministro 
Relator Ubiratan Aguiar, 1.464/2009-TCU-1ª Câmara - Ministro Relator Augusto Nardes e 7.049/2010-
TCU-2ª Câmara - Ministro Relator José Jorge;  
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g) com relação à empresa SegTec-Sistemas Interativos de Segurança Ltda., que ofertou uma 

das principais propostas que embasaram a elaboração do orçamento estimado:  

g.1) em pesquisa realizada na base de dados da Receita Federal, não se localiza o endereço 

informado no rodapé dos impressos de orçamento - Rua Daniel Lisboa, 468 Sala 1.604. Ressalte-se que o 
mencionado endereço indicado nos impressos se refere a uma rua residencial de casas de poucos 
pavimentos, incompatível com um edifício empresarial com 16 pavimentos, como sugere a referência a 

“sala 1.604”. O endereço que consta da base da Receita (Rua Martito, 84, Floresta, Belo Horizonte/MG) 
também corresponde a uma casa sem características de estabelecimento comercial; e 

g.2) indícios de inatividade da empresa, à época da cotação, tendo em vista estar “baixada” na 
Receita Federal desde 2015 e constar na situação cadastral “Extinção por encerramento liquidação 
voluntária”, em 24/9/2015, o que sugere, com base no art. 60 da Lei 8.934/1994, inatividade antes mesmo 

dessa data; 

h) possível pagamento em duplicidade pelo fornecimento da cancelas, considerando que 

constou do Caderno de especificações que a “cancela de alto fluxo de 350 ciclos por hora, de fabricação 
PPA, ROSSI ou similar com motor mínimo de 1HP [estava] prevista para ser instalada, através de contrato 
específico, nos portos da Codeba, em substituição às cancelas existentes” (Observação 3 do item 4 - 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS à peça 14, p. 78), mas constou da planilha orçamentária de preços o 
fornecimento de cancelas pela futura contratada do certame em análise, a exemplo dos itens 6.1.15, 6.1.16, 

8.1.28, 8.1.29, 8.1.30, 8.1.32, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.32 e 8.3.30; 

i) demais informações que julgar necessárias; e 

j) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, 

informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.  

6.3. diligenciar à Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba (CNPJ: 

14.372.148/0001-61), com fundamento no art. 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 45 
dias, considerando o volume de informações e documentos solicitados, encaminhe cópia dos seguintes 
documentos: 

a) Relativos à Concorrência 2/2013:  

a.1) processo(s) de fiscalização e pagamento(s), incluindo as planilhas de cálculo e de 

realização mensal de serviços e as motivações para as alterações contratuais e aditivos; 

a.2) termo de referência que estudou e especificou a determinação e a fixação do número de 
veículos que deveriam ser alocados no canteiro de serviços e a fixação de número e valor de diárias para 

deslocamento para a cidade de Ilhéus/BA (itens 4.1 e 5.1 da planilha de preços) e demais insumos incomuns 
a esse tipo de contratação (como café da manhã e seguro de vida), motivando-os com base nos níveis 

esperados de serviço; e 

a.3) convenção coletiva de trabalho das categorias de profissionais previstas no contrato 
aplicáveis à época da licitação e dos termos aditivos; 

b) Relativos à Concorrência 2/2017: para fins análise comparativa, solicita-se a ata conclusiva 
e o mapa de comparação das propostas dos licitantes da Concorrência 2/2017, realizada com o mesmo 

objeto da Concorrência 2/2013, para substituir o Contrato 14/2013 ao final da sua vigência. 

c) cópia do processo de contratação, da empresa SegTec-Sistemas Interativos de Segurança 
Ltda. para realizar serviços de consultoria de levantamento das necessidades técnicas para recuperação do 

sistema de controle de acesso, de monitoramento (CFTV) e de alarmes para os portos De Salvador, Aratu 
e Ilhéus, que serviram para o planejamento da Concorrência 2/2013; 

d) demais informações que julgar necessárias; e 

e) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, 
informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.  
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6.4. encaminhar cópia da instrução à peça 42 à Companhia das Docas do Estado da Bahia - 

Codeba, para subsidiar as respectivas respostas à oitiva e à diligência; 

6.5. autorizar, desde já, cum fulcro no art 240 do Regimento Interno/TCU, a realização de 

inspeção, caso seja necessária; e 

6.6. alertar a Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba de que o não atendimento a 
diligência adotada pelo Tribunal ou Relator no prazo fixado, sem causa justificada, enseja aplicação da 

multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1993, a qual prescinde de realização de audiência.  

Brasília, 7 de abril de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 010.794/2002-5  

Natureza: Mera Petição (Prestação de Contas)  
Unidade Jurisdicionada: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis. 

Responsáveis: Antonio Moyses da Silva Netto (063.947.103-00).  

Interessados: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (03.659.166/0035-51); Ministério Público Junto 
Ao Tribunal de Contas da União  

DESPACHO 

Trata-se de petição apresentada por Miguel Antonio Figueiredo Moyses, peça 249, de 
8/1/2020, filho do responsável Antonio Moyses da Silva Netto (que veio a óbito em 6/4/2018), por meio da 

qual requer a declaração de “nulidade do Acórdão 967/2019 TCU — Plenário, [relator Ministro Raimundo 
Carreiro], tendo em vista que o julgamento do recurso de reconsideração se deu após o falecimento do 

responsável em desconformidade com as regras processuais vigentes”; e a “desconsideração de qualquer 
futura cobrança deste processo em face da pessoa deste peticionante, pois o responsável faleceu sem deixar 
bens a inventariar”. 

2. Os autos versam, originariamente, acerca da prestação de contas do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama relativas ao exercício de 2001. 

3. Por meio do Acórdão 967/2019-Plenário, de minha relatoria, o Tribunal negou provimento 
ao recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Moyses da Silva Netto, ex-Gerente Executivo do 
Ibama/MA, em face do Acórdão 2.049/2013 - TCU - Plenário, relator Ministro Valmir Campelo, o qual, 

após acolher recurso de revisão interposto pelo MP/TCU, julgou irregulares as presentes contas em relação 
ao recorrente, condenando solidariamente os responsáveis ao pagamento do débito, e, individualmente, em 

multa, in verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto pelo Sr. 
Antônio Moyses da Silva Netto, ex-Gerente Executivo do Ibama/MA, em face do Acórdão nº 2.049/2013 - 

TCU - Plenário (peça 116), o qual, após acolher recurso de revisão interposto pelo MP/TCU, julgou 
irregulares as presentes contas em relação ao recorrente, condenando solidariamente os responsáveis ao 

pagamento do débito, e, individualmente, em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei nº 8.443/1992 e art. 285, caput, do 

RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Moysés da Silva Netto (CPF 
063.947.103-00), ex-Gerente Executivo do Ibama/MA, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo 

inalterado o Acórdão nº 2.049/2013 - TCU - Plenário;  

9.2. de acordo com o art. 5°, XLV, da CF/88, tornar sem efeito a multa aplicada ao Sr. Antônio 
Moysés da Silva Netto (CPF 063.947.103-00), diante do falecimento do responsável; e  

9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao 
filho do Recorrente identificado à peça 213 e aos demais interessados”  

4. O ora peticionante, Sr. Miguel Antonio Figueiredo Moyses, foi notificado da referida deliberação na 
qualidade de sucessor do Sr. Antonio Moyses da Silva Netto para, no prazo de quinze dias, a contar do 
recebimento desta comunicação, comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da entidade 

credora, respeitando-se o limite do patrimônio eventualmente transferido nos termos do artigo 5º, inciso 
XLV, da Constituição Federal/1988, e art. 5º, inciso VIII, da Lei 8.443/1992 (peça 248). 

5. Em sua petição à peça 249, informa o requerente que o seu genitor (Sr. Antonio Moyses da Silva 
Netto) faleceu sem deixar bens a inventariar, motivo pelo qual não subsistiria a notificação para realizar o 
pagamento do débito imputado a seu pai. Sendo assim, pede a declaração de nulidade do Acórdão 

967/2019-Plenário, de minha relatoria. 
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6. Após exame do pleito, a Serur, em instrução às peças 255 a 257, propôs receber o 

requerimento como mera petição e negar-lhe seguimento: 

“Na hipótese em exame, o requerente não maneja recurso propriamente dito. Por meio de 

simples petição, que encontra amparo no art. 174 do RITCU, limita-se a discutir a existência de nulidades 
na decisão proferida nos autos. 

Neste caso, o pedido pode e deve ser recebido pelo Tribunal tal como formulado, ou seja, como 

simples petição, com fundamento no art. 174 do RITCU, petição essa que, no que se refere à nulidade 
existente na decisão que julgou o recurso de reconsideração interposto por Antônio Moysés da Silva Netto 

(Acórdão 967/2019-TCU-Plenário), deve ser examinada por esta Serur. 

Nesse espeque, cabe observar que possível equívoco no Ofício 221/2019-TCU/SecexAgroAmbiental 
(Peça 230), por ter considerado o requerente como inventariante de Antônio Moyses da Silva Netto, não é 

causa de nulidade, tendo em vista que o próprio Acórdão 967/2019-TCU-Plenário determina em seu item 
9.3: dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao filho do 

Recorrente identificado à peça 213 e aos demais interessados. 
Desse modo, ainda que tenha havido equívoco em denominar Miguel Antônio Figueiredo Moyses como 
inventariante de Antônio Moyses da Silva Netto, a referida notificação cumpriu sua finalidade e não 

gerou qualquer prejuízo ao requerente e, por isso, não é causa de nulidade do julgamento. 
Ademais, a responsabilidade pessoal do sucessor só surgirá se houver a transmissão do 

patrimônio, de forma que é injustificado o temor do peticionário de que ‘precisa de seu nome sem restrições 
e/ou pendências de cobranças para o exercício de sua regular vida profissional’.  

Assim, como o responsável faleceu sem deixar bens a inventariar, não há motivos para a 

cobrança do débito recair no peticionário.  

Pelo exposto, não procedem as arguições suscitadas. 

Sendo assim, propõe-se: 

1. receber a Peça 249 como mera petição e negar recebimento ao pleito, com fundamento art. 
174 do RITCU e em razão da não procedência das apontadas nulidades no Acórdão 967/2019-TCU-

Plenário; 

2. encaminhar os autos ao gabinete do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, Relator do 

Acórdão 967/2019-TCU-Plenário; e 

3. à unidade técnica de origem para: 

a) dar ciência ao requerente e aos órgãos/entidades interessados do teor da decisão que vier 

a ser adotada, encaminhando-lhes cópia; 

b) se for o caso, providenciar notificação válida do espólio, nos termos do art. 18-A, parágrafo 

único, inciso I, da Resolução TCU 170/2004, considerando as informações da Peça 249, de que o 
notificado não representa o espólio.” (Grifos no original) 

6. Razão assiste à Serur. 

7. O fato de o requerente ter sido notificado para efetuar o recolhimento das dívidas, no valor 
da herança eventualmente recebida, não torna nula a deliberação. O Acórdão 967/2019-Plenário, de minha 

relatoria, determinou “dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e 
voto, ao filho do Recorrente identificado à peça 213 e aos demais interessados”. 

8. A notificação deve seguir o disposto no art. art. 18-A da Resolução TCU 170/2004:  

“Art. 18-A. As comunicações serão dirigidas ao responsável, ou ao interessado, ou ao dirigente 
de órgão ou entidade, ou ao representante legal ou ao procurador constituído nos autos, com poderes 

expressos no mandato para esse fim. (Resolução-TCU nº 235, de 15/09/2010, BTCU 36/2010, DOU de 
20/09/2010) 
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Parágrafo único. No caso de responsável falecido, as comunicações serão encaminhadas: 

(AC)(Resolução-TCU nº 235, de 15/09/2010, BTCU 36/2010, DOU de 20/09/2010) 

I - ao espólio, enquanto não homologada a partilha de bens entre os herdeiros, na pessoa do 

administrador provisório da herança ou do inventariante, se já tiver sido nomeado;  

II - aos herdeiros, após a homologação da partilha de bens.” 

9. Desse modo, afigura-se correta a proposta da unidade técnica no sentido de receber como mera petição 

o requerimento apresentado pelo Sr. Miguel Antonio Figueiredo Moyses e realizar a notificação válida do 
espólio, nos termos do art. 18-A, parágrafo único, inciso I, da Resolução TCU 170/2004, considerando as 

informações da Peça 249, de que o notificado não representa o espólio. 

10. Ante o exposto, acolho as propostas da Serur para receber a peça 249 como mera petição 

e negar-lhe seguimento, com fundamento art. 174 do RITCU e em razão da não procedência das apontadas 

nulidades no Acórdão 967/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria. 

11. À SecexAgroAmbiental para ciência ao requerente deste Despacho e notificação válida do 

espólio do Acórdão 967/2019-TCU-Plenário, nos termos do art. 18-A, parágrafo único, inciso I, da 
Resolução TCU 170/2004.  

Brasília, 8 de abril de 2020.  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 029.892/2019-8  
Natureza: Pedido de Reexame (aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Supremo Tribunal Federal.  
Interessado: Rosemary de Almeida (441.473.176-34)  

DESPACHO 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Sônia Regina de Pontes Galvão (peças 12 a 14) 
contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1.406/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Augusto 
Nardes, proferido na Sessão Ordinária de 3/3/2020, verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de concessão de 
aposentadoria de Rosemary de Almeida no cargo de Técnico Judiciário do Supremo Tribunal Federal.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 
Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal, c/c arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do TCU, 
em:  

9.1 considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo;  

(. . .) 

9.3 determinar à Unidade Jurisdicionada que:  

9.3.1 abstenha de realizar pagamentos para o ato ora apreciado pela ilegalidade, no prazo 15 
(quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa 
omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;  

9.3.2 emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 
(trinta) dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato;”  

2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 16, manifestou-se pelo conhecimento 
do pedido de reexame, suspendendo-se os efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Rosemary de Almeida, suspendendo-se os 
efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1.406/2020-TCU-2ª Câmara, 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 às 
peças 12 a 14.  

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 e 9.3.2 do Acórdão 1.406/2020-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, 8 de abril de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 031.368/2019-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.  

Interessado:  Sônia Regina de Pontes Galvão (450.200.194-53)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Sônia Regina de Pontes Galvão (peças 15 a 30) 

contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1.069/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo 
Cedraz, proferido na Sessão Ordinária de 18/2/2020, verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de 
aposentadoria de Sônia Regina de Pontes Galvão, servidora do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco;  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 
Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, 

inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em:  

9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Sônia 

Regina de Pontes Galvão;  

(. . .) 

9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que:  

9.3.1. exclua da estrutura de proventos do ato ora apreciado a vantagem de opção que 
trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), no prazo 15 (quinze) 

dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade 
administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do 

Regimento Interno do TCU;  

9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo 
de 30 (trinta) dias, após corrigidas as falhas que ensejou na ilegalidade do ato;”  

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 31, manifestou-se pelo conhecimento do pedido 
de reexame, suspendendo-se os efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Sonia Regina de Pontes Galvão, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1.069/2020-TCU-

2ª Câmara, 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 às peças 15 a 30.  
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 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 e 9.3.2 do Acórdão 1.069/2020-TCU-2ª Câmara, relator 
Ministro Aroldo Cedraz.  

 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, 8 de abril de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 034.501/2018-5  

Natureza: Monitoramento  
Unidades Jurisdicionadas: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica 

Federal; Petróleo Brasileiro S.A.; Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.  
Interessado:  Fundação dos Economiários Federais Funcef 

(00.436.923/0001-90)  

DESPACHO 

Trata-se de petição apresentada pela Mover Participações S.A. (nova denominação da Camargo 
Corrêa S.A.), peça 33, de 11/9/2019, por meio da qual requer habilitação nos autos do presente TC 
034.501/2018-5 e cópia das peças processuais. 

2. O feito versa sobre monitoramento das determinações exaradas pelo Acórdão 595/2018-TCU-Plenário 
(rel. Min. José Múcio Monteiro), proferido no âmbito do TC 016.257/2017-0, que trata de levantamento na 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc para a identificação de riscos aos 
investimentos realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) Previ, Fundação 
Petrobras de Seguridade Social (Petros), Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à atuação da 

Previc, no exercício de suas competências de fiscalização das atividades das EFPC. 

3. O processo foi por mim levado à apreciação do Plenário na Sessão Extraordinária de 11/12/2019, ocasião 

em que o Colegiado, ao proferir o Acórdão 3151/2019-Plenário, de minha relatoria, considerou cumprida 
a determinação contida no item 9.2 e parcialmente cumpridas as determinações dos itens 9.1, 9.3 e 9.4 do 
Acórdão 595/2018-Plenário, bem como fixou determinações à Petros e à Funcef. 

4. Quanto ao pedido de habilitação e cópia da Mover Participações S.A., o titular da SecexFinanças 

propôs, em pronunciamento à peça 80, indeferir o pedido de habilitação como interessada, mas 

conceder-lhe cópia das peças não sigilosas do processo, in verbis: 

“Trata-se de pedido de ingresso como parte interessada e cópia integral deste processo 
(peças 33 e 34), processo que cuida de Monitoramento dos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 

595/2018-TCU-Plenário, exarado no TC 016.257/2017-0. Paralelamente, à peça 74, a 
Fundação Petros requer o redimensionamento do prazo estipulado no Ofício 0624/2019-

TCU-SecexFinanças (peça 59).  

2. Os representantes da empresa Mover Participações S.A. expõem seu interesse em 
incluir a referida empresa como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do 

RITCU, com base nas justificativas a seguir (peça 33, p. 3): 

5. Uma dessas supostas irregularidades apontadas foi a operação de investimento pelo 
fundo de pensão Petros na empresa Investimentos hal:1 S/A, a partir da aquisição da 
participação da então Camargo Corrêa S.A. na Companhia investida.  Naquela 
oportunidade, esse e. TCU teria apontado a existência de "indícios de irregularidades e 
negligência na aquisição das citadas ações por parte da Petros, evidenciando clara 
vontade de realização de um negócio que beneficiasse indevidamente a Camargo Corrêa" 
(620 do relatório). 

6. Diante desses alegados indícios, ainda, decidiu-se por realizar determinações ao 
Conselho Deliberativo da Petros para que avalie e quantifique eventuais prejuízos 
decorrentes de tais investimentos e identifique os responsáveis. Também, determinou-se à 
Petrobras, como entidade patrocinadora, a supervisão desses trabalhos e à Previc que 
elaborasse e encaminhasse relatório com avaliação conclusiva das apurações realizadas 
pelo fundo. 
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7. Resta claro, portanto, que tanto as apurações realizadas por esse e. Tribunal de Contas 
da União no processo originário quanto as conduzidas no presente processo — que 
contemplam as determinações realizadas às entidades citadas no Acórdão n° 595/2018-
Plenário —, por avaliar condições de negócios entabulados pela Mover Participações 
S.A., tem o potencial — ainda que indireto — de lhe afetar direitos subjetivos tanto 
patrimoniais como reputacionais. Assim, uma vez que a Mover Participações S.A. é parte 
de negócio objeto de investigação, é inegável seu interesse em obter o inteiro teor dos 
processos e dos documentos que os fundamentam.  

8. Com esses fundamentos, claros e objetivos, a Mover Participações S.A. solicita sua 
habilitação como terceira interessada em ambos os processos e a  concessão de cópias 

integrais dos autos do TC n° 016.257/2017-0 e do TC n° 034.501/2018-5. 

3. No caso da Petros, o pedido de dilação de prazo se justifica porque ‘conforme 
anteriormente informado pelo Diretor Presidente e Presidente do Conselho Deliberativo, 

ambos da Petros, ao ilustre presidente deste Egrégio Tribunal de Contas da União, bem como 
à equipe técnica responsável pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, em 

reunião realizada em 10/02/2020, foi implementado recentemente uma reestruturação e um 
novo modelo de Governança para as apurações internas da Fundação, conforme a carta 
PRES n° 013/2020, o que faz necessário a concessão de um prazo mais aderente a consecução 

do trabalho.’ 

4. Em análise dos pedidos, incialmente com relação à Mover Participações S.A., segundo 

os requerentes, as medidas adotadas pelo TCU geraram o interesse da empresa em atuar na 
contenda, possibilitando seu ingresso como parte interessada nos termos do art. 146 do 
RITCU. Considerando a ausência de sucumbência - pelo menos, ainda - da parte com relação 

ao disposto no Acórdão 595/2018-Plenário, sem teor dispositivo a lhe modificar a sua 
situação jurídica antes e depois da decisão, avalia-se como não demonstrado o lídimo 

interesse de ingresso nos presentes autos, motivo pelo qual será proposto ao Exmo. Ministro-
Relator Raimundo Carreiro que não seja concedido esse pleito. 

5. Com relação ao pedido de cópia integral do processo, e considerando o mesmo motivo 

de ausência de sucumbência para a parte, será proposto ao Ministro-Relator a concessão de 
cópia apenas das peças não sigilosas. 

6. Finalmente, no que se refere ao pedido de dilação de prazo solicitado pela Fundação 
Petros, ponderando a plausibilidade do pedido e incluindo a delicada situação operacional 
uniforme, a todas as empresas do país, relativa a recente crise do Corona Vírus, sugere-se o 

atendimento do pleito. 

7. Dessa forma, considerando a ausência de competência para decidir sobre o pleito ora 

em análise, proponho encaminhar este processo ao Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro 
para: 

a) com base no art. 93 da Resolução-TCU nº 259/2014, levando em conta a ausência de 

sucumbência da parte com relação ao disposto no Acórdão 595/2018-Plenário, considerar 
como não justificado lídimo interesse de ingresso nos presentes autos e, consequentemente, 

negar o pedido de ingresso como parte interessada no processo; 

b) com base no art. 93 da Resolução-TCU nº 259/2014, mas em vista do que estabelece o 
art. 6º da Resolução-TCU 294/2018, conceder cópia das peças não sigilosas do presente 

processo solicitada às peças 33 e 34; 

c) autorização a prorrogação de prazo pleiteada à Fundação Petros, à peça 72, por mais 

90 dias, contados a partir do término prazo inicialmente estipulado;” (Grifos no original) 

5. Razão assiste à unidade instrutiva. 
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6. Não há sucumbência, determinação, recomendação ou qualquer outra medida voltada à requerente 

(Mover Participações S.A.). Portanto, verifico que os requisitos regimentais referentes à habilitaçã o 
processual, insculpidos no art. 146, § 1º, do RI/TCU, não foram cumpridos (demonstração clara e objetiva 

de razão legítima para intervir no processo), o que implica o indeferimento do pedido de habilitação aos 
autos. 

7. Não obstante, as cópias das peças não sigilosas devem ser concedidas, considerando a apreciação 

colegiada da matéria consubstanciada no Acórdão 3151/2019-Plenário, de minha relatoria. 

8. Por fim, no que se refere ao pedido de prorrogação de prazo formulado pela Fundação Petros, a que fez 

alusão o Secretário da SecexFinanças em seu pronunciamento à peça 80, explico que o referido pleito já 

fora deferido por meio do Acórdão 649/2020 - TCU - Plenário, de minha relatoria.  

9. Ante o exposto e com fulcro no art. 146, § 2º, do Regimento Interno, acolho a proposta formulada à peça 

80 para indeferir o pedido de habilitação da Mover Participações S.A como interessada neste TC 
034.501/2018-5 e conceder-lhe cópia das peças não sigilosas dos autos. 

10. À SecexFinanças para as providências a seu turno. 
 
 

Brasília, 8 de abril de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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MINISTRA ANA ARRAES 
 

TC 030.507/2019-7  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade: Tribunal Superior do Trabalho.  
Interessados: Tribunal Superior do Trabalho e Jaff Rodrigues da Silva  

DESPACHO DA RELATORA 

Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Superior do Trabalho e Jaff Rodrigues 

da Silva contra o Acórdão 442/2020 - 2ª Câmara, que apreciou ato de concessão de aposentadoria de ex-
servidor do Tribunal Superior do Trabalho. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos, com os efeitos mencionados 
no item 3.1 do exame de admissibilidade efetuado pela unidade técnica. 

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para as providênc ias 
constantes do item 3.3 dos exames de admissibilidade, e, posteriormente, à Secretaria de Recursos, para 

instrução. 

TCU, Gabinete, em 14 de abril de 2020. 

ANA ARRAES 

Relatora 
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TC 005.539/2013-7  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial). 
Unidade: Estado de Sergipe. 

Recorrentes: Deisi Noeli Weber Kusztra (478.116.849-34) e União 
Nacional das Associações de Proteção à Maternidade, Infância e 
Família e Entidades Sociais Afins (00.481.752/0001-11). 

DESPACHO DA RELATORA 

 O processo encontra-se em fase de exame de mérito do recurso de revisão interposto por Deisi 

Noeli Weber Kusztra e União Nacional das Associações de Proteção a Maternidade, Infância e Família e 
Entidades Sociais Afins (UNAPMIF) contra o Acórdão 9.911/2016-2ª Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo) 
- peças 52-54 -, tendo sido remetido ao meu gabinete em 3/4/2020, após apreciação dos recursos de 

reconsideração manejados contra a referida decisão condenatória, em 17/9/2019, por meio do Acórdão 
8.697/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz) - peças 143-145 - e expedição das comunicações 

processuais por parte da Secretaria de Recursos. 

 2. A tomada de contas especial foi instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio 
40/2005, celebrado entre o Estado de Sergipe, representado pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, 

e a Organização Mundial de Família, representada pela União Nacional das Associações de Proteção à 
Maternidade, Infância, Família e Entidades Sociais. 

 3. Nesta oportunidade, as recorrentes, representadas por seu advogado, reiteram o pedido de concessão de 
medida cautelar para suspensão dos efeitos do decisum condenatório, formulado quando da interposição 
do recurso de revisão (peça 121), reforçando o pleito ante o comando a que se refere o subitem 9.3 do 

Acórdão 8.697/2019-TCU-Plenário (peça 183): 

9.3. encaminhar os autos à Ministra Ana Arraes para exame do pedido de concessão de medida cautelar 
em sede de Recurso de Revisão para suspender os efeitos do Acórdão 9.911/2016-2ª Câmara (peça 132); 

-II- 

 4. Não há previsão legal para recebimento de recurso de revisão no efeito suspensivo, conforme previsto 

no art. 35, caput, da Lei 8.443/1992: 

Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto 
por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, 
dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-
se-á:  

(...) (grifei). 

 5. Por essa razão, não atribuí o efeito pretendido pelas peticionárias quando formulei o juízo preliminar de 

admissibilidade do recurso, acolhendo o parecer da unidade técnica (despacho inserto à peça 129). 

 6. Ainda que discutível a possibilidade de encerrar interpretação menos restritiva àquele comando em nome 

do poder geral de cautela a cargo desta Corte, conforme verifico em julgados pontuais e excepcionais 
(v.g. Acórdão 2.002/2016-Plenário, rel. Min. José Múcio Monteiro; e Acórdão 1.880/2017-Plenário, rel. 
Min. Walton Alencar Rodrigues), não ficou configurada a plausibilidade jurídica do pedido (ou a fumaça 

do bom direito), consoante exame efetuado pelo auditor da Secretaria de Recursos (Serur) na fase de 
apreciação dos recursos de reconsideração (peça 135, p. 7-8), a seguir transcrito, cujos fundamentos 

incorporo à presente decisão: 

“PARTE II - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE REVISÃO  

58. No requerimento contido na peça 132, os responsáveis que interpuseram o recurso de revisão de 
peça 121 pleiteiam a concessão de medida cautelar ‘para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão 
nº 9911/2016’. 
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59. Alegam, para tanto, a existência de fato novo: a ‘absolvição das recorrentes na Ação Civil Pública 
de Improbidade Administrativa n° 0000453-39.2014.4.05.8500’, na qual o Ministério Público Federal 
utilizou fundamentos que, em grande parte, ‘coincidem com os aspectos que o Acórdão n° 9911/ 2016 
utilizou para condenar às recorrentes no âmbito desta Corte de Contas’. 

60. A petição veio acompanhada de cópia da sentença (peça 132, p. 8-48), proferida pela Seção 
Judiciária do Estado de Sergipe, da Justiça Federal.  

61. O pedido não merece prosperar.  

62. Primeiro, em consulta ao andamento processual da ação civil pública, verifica-se que recentemente, 
em 22/2/2019, o processo foi remetido em grau de recurso ao TRF da 5ª Região. Trata-se, portanto, de 
sentença ainda sujeita a reforma.  

63. Depois, nem todos os pontos tratados nesta TCE são coincidentes com o objeto daquela ação, 
conforme reconhecem os próprios peticionários (‘diversos desses pontos [objeto da ação] coincidem 
com os aspectos que o Acórdão n° 9911/ 2016 utilizou’, o que equivale dizer que também há, portanto, 
questões que não coincidem). 

64. Ademais, o entendimento do Tribunal é o de que a sentença proferida em ação civil pública não 
constitui, por si só, empecilho ao prosseguimento das apurações pelo controle externo, prevalecendo, na 
hipótese, o princípio da independência das instâncias. Vejam-se, por exemplo, os seguintes precedentes 
extraídos da Jurisprudência Sistematizada: 

A independência entre as instâncias permite que uma mesma conduta seja valorada de forma 
diversa, em ações de natureza penal, civil e administrativa. A ação por improbidade 
administrativa, de natureza civil, não vincula o juízo de valor formado na seara administrativa. 
Apenas a sentença absolutória no juízo penal fundada no reconhecimento da inexistência 
material do fato tem habilidade para repercutir no TCU e afastar a imposição de obrigações e 
sanções de natureza administrativa. (Acórdão 344/2015-Plenário, rel. Min. Walton Alencar 
Rodrigues) 

A jurisdição exercida pelo TCU tem assento constitucional e é exercida de forma autônoma à 
persecução eventualmente realizada pelo Ministério Público com base na Lei de Improbidade 
Administrativa. (Acórdão 1000/2015-Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler). 

65. Não se nega a possibilidade de a decisão proferida na ação civil pública contribuir de forma relevante 
para o desfecho desta TCE. Ocorre que somente um cotejo minucioso das questões enfrentadas e das 
razões de decidir naquele processo poderá dizer até que ponto as análises se sobrepõem e em que medida 
poderão ser aproveitados os elementos probatórios ou mesmo o valor persuasivo dos motivos dados pelo 
juiz sentenciante daquele feito. 

66. O momento próprio para esse tipo de análise é o exame de mérito do recurso de revisão. 

67. Nas decisões de natureza cautelar, o exame da matéria é sumário. Não se demonstrando in limine a 
plausibilidade jurídica das razões invocadas, nem sendo possível aferi-la sem um juízo pleno, exauriente, 
dos argumentos e provas colacionados, não se mostra atendido o requisito do fumus boni iuris. E sem 
esse requisito, é inviável conferir tutela de urgência para afastar a eficácia de uma decisão não mais 
sujeita a recurso com efeito suspensivo.” 

 Ante o exposto, indefiro o pleito e restituo o feito à Serur para exame de mérito do recurso de 

revisão. 

Brasília, 15 de abril de 2020.  

ANA ARRAES 

Relatora 
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