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PAUTAS 
 

PLENÁRIO - RESERVADA 
 
CODMATERI A=44849 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Extraordinária de caráter reservado de 20/11/2019, às 14h30 

Convocada com fundamento nos arts. 55, caput , e 108, § 1º, da Lei 8.443, de 1992, com o objetivo de apreciar 
processos em que é necessária a preservação de direitos individuais ou do interesse público. 

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

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

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

017.469/2016-3 - 
  

Natureza: Representação 
Representação legal: Lorena Bitello Lobo Barbosa e outros; Ana Luiza 

Nascimento de Souza Polak (342.501/OAB-SP) e outros; Marta de Castro 
Meireles (130.114/OAB-RJ); Bruna Wills (46082/OAB-DF); André Uryn 
(110.580/OAB-RJ); Guilherme de Araujo Pinho Costa e outros; Celso 

Cordeiro de Almeida e Silva (161995/OAB-SP) e outros; Saulo Benigno 
Puttini (42.154/OAB-DF) e outros; Sergio Bermudes (17587/OAB-RJ) e 

outros; Pedro Jose de Almeida Ribeiro (163187/OAB-RJ) 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 016.993/2019-5  

Natureza: Atos de Admissão  
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde (vinculador).  
Interessados: Marilia Ferreira Pereira da Fonseca (820.111.847-20); 

Marivone Pereira dos Santos Coimbra (092.813.507-18); Mariza 
Andrade da Silva (738.592.657-68); Marta Moura de Oliveira Meirelles 

(015.109.217-61); Miguel Angelo Beltrami de Faria Silva 
(075.709.387-63); Monica Vidal (011.692.397-06); Nathalia Santana 
Silva Carvalho (122.393.977-48); Paola Faencio da Silva 

(097.992.567-39); Patricia Dias Barreto (056.331.317-03); Patricia 
Dutra (027.368.206-73)  

 
 

DESPACHO 

 

Os autos foram atribuídos à minha relatoria em razão de sorteio realizado na forma do art. 13 
da Resolução TCU 175/2005. 

2.  Trata-se de atos de admissão de pessoal exarados pelo Ministério da Saúde e submetidos à 
apreciação do TCU para fins de registro mediante o Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão 
e Concessões (Sisac). 

3.  A Sefip manifestou-se pela legalidade dos atos (peças 13 e 14). 

4.  Contudo, o Ministério Público de Contas, em parecer à peça 15, da lavra do Procurador 

Rodrigo Medeiros de Lima, pugnou por realização de diligência ao órgão jurisdicionado com vistas a 
esclarecer regularidade em acumulação de cargos das Sras. Marta Moura de Oliveira Meirelles (CPF 
015.109.217-61), Nathalia Santana Silva (CPF 122.393.977-48) e Paola Faencio da Silva (CPF 

097.992.567-39), in verbis: 

“Parecer 

Trata-se de processo consolidado com 10 admissões realizadas pelo Ministério da Saúde. 

2.A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs a legalidade e o registro de todos os 
atos integrantes do processo (peças 13-14). 

3.Informações constantes da instrução da Unidade Técnica (peça 13) e confirmadas em consulta 
à Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano base 2018, revelam as seguintes ocorrências 

de acumulação de cargos públicos por parte de Marta Moura de Oliveira Meirelles (peça 5), 
Nathalia Santana Silva Carvalho (peça 8) e Paola Faencio da Silva (peça 9): 

SERVIDOR CARGO ÓRGÃO/ENTIDADE 
DATA DE 

ADMISSÃO 

JORNADA 

SEMANAL 

Marta Moura de 

Oliveira Meirelles 

Enfermeiro Ministério da Saúde 19/10/2009 40 

Auxiliar de Enfermagem Ministério da Saúde  24/4/2006 40 

TOTAL 80 

Nathalia Santana 

Silva Carvalho 

Auxiliar de Enfermagem Ministério da Saúde 9/11/2009 40 

Praça da Aeronáutica GAP Galeão 4/6/2007 40 

TOTAL 80 

Paola Faencio da 

Silva 

Auxiliar de Enfermagem Ministério da Saúde 6/11/2009 40 

Auxiliar de Enfermagem Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias 

26/5/2008 36 

TOTAL 76 
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4.Nos termos da alínea ‘c’ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, na redação dada 
pela Emenda Constitucional 19/1998, é admitida a acumulação de ‘dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas’, desde que haja 

compatibilidade de horários.  

5.Observa-se que não restam dúvidas de que os cargos acumulados por Marta Moura de 

Oliveira Meirelles e Paola Faencio da Silva são privativos de profissionais de saúde. Assim, 
resta averiguar se o requisito da compatibilidade de horários está sendo atendido, uma vez que 

o somatório das jornadas de trabalho semanal alcança, respectivamente, 80 e 76 horas. No 

caso de Nathalia Santana Silva Carvalho, além da compatibilidade de horários, faz-se 
necessário averiguar se o cargo exercido no Comando da Aeronáutica é privativo de 

profissional de saúde. (Grifei) 

6.Pelo exposto, este representante do Ministério Público de Contas da União opina pela 
realização de diligência ao órgão jurisdicionado, a fim de esclarecer a regularidade na 

acumulação dos cargos pelas interessadas dos atos de peças 5, 8 e 9. 

7.Quanto aos demais atos, anuímos à proposta de legalidade e registro na forma apresentada 

pela unidade técnica.” 

5.  Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público junto ao TCU e determino à Sefip que 
promova diligência:  

1.  ao Ministro de Estado da Saúde para que, no prazo de 15 dias, informe se o requisito da 
compatibilidade de horários está sendo devidamente observado na acumulação de cargos das 

servidoras Marta Moura de Oliveira Meirelles (CPF 015.109.217-61), Nathalia Santana Silva 
(CPF 122.393.977-48) e Paola Faencio da Silva (CPF 097.992.567-39), encaminhando registros 
de frequência e outros documentos comprobatórios; e 

2.  ao Comando da Aeronáutica para que, no prazo de 15 dias, informe se o cargo ocupado pela 
servidora Nathalia Santana Silva (CPF 122.393.977-48) no Grupamento de Apoio do Galeão é 
privativo de profissional da saúde, informando a legislação e os atos normativos que estabelecem 

as atribuições do respectivo cargo.  

6.  Alertem-se os órgãos a serem diligenciados de que o não atendimento, no prazo fixado (15 

dias) e sem causa justificada, a diligência do relator poderá ensejar aplicação da multa do art. 58 da Lei 
8.443/1992. 

7.  Após realizada nova instrução do feito, retornem-se os autos a meu Gabinete via Ministé r io 

Público Junto ao TCU. 

8.  À Sefip. 

Brasília, 18 de novembro de 2019 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator
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TC 034.098/2019-4  
Natureza:  Solicitação  

Unidade Jurisdicionada: não há.      
 

 
DESPACHO 

 

Trata-se de solicitação formulada por ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.         (CNPJ 

10.670.314/0001-55), peça 2, de 24.9.2019, em que requer cópia integral do TC 010.222/2019-7, com 
fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

2. Referido TC 010.222/2019-7, atribuído à minha relatoria em razão da Lista de Unidades 
Jurisdicionadas do atual biênio, versa sobre relatório de auditoria na Agência Nacional de Transportes 
Terrestres com o objetivo de avaliar a conformidade dos atos administrativos praticados pela ANTT 
relacionados à inexecução de investimentos na 2ª etapa de concessões de rodovias federais. O feito 

encontra-se aguardando instrução na SeinfraRodoviaAviação, pendente, portanto, de deliberação final de 
mérito por parte do Tribunal. 

3. Após exame do pleito de cópia, a SeinfraRodoviaAviação propôs o indeferimento do pedido 
nos seguintes termos (peça 3): 

“EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. Pedido de vista e cópia de processo aberto, que contenha ou não peças sigilosas, 
formulado por requerente não qualificado como parte, procurador de parte ou autoridade 
legitimada será recebido e tratado como pedido de acesso a informação - PAI - e realizado 

com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), nos termos da 
Resolução-TCU 249/2012, Portaria-TCU 76/2018 e item C.2.2 do Memorando-Circular 
3/2018-Segecex, devendo esta solicitação ser conhecida. 

EXAME TÉCNICO 

3. O TC 010.222/2019-7 refere-se à fiscalização em andamento, que objetiva avaliar a 

conformidade dos atos administrativos praticados pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT - relacionados à inadimplência, à renegociação e à relicitação de 
contratos de concessão de rodovias federais. 

4. Inicialmente, verifica-se que a solicitação não foi formulada por responsáveis ou 
interessados nos autos, tampouco por representantes legais de parte, não se aplicando, 

assim, o disposto nos arts. 163 e 164 do Regimento Interno do TCU, que normatizam os 
pedidos de vista e cópia. 

6. Por se tratar de pedido de acesso aos autos formulado por pessoa não qualificada como 

parte ou como representante legal de parte e nem como interessado, nos termos do art. 94 
da Resolução TCU 259/2014, que dispõe sobre procedimentos de constituição, 

organização e tramitação de processos e documentos relativos à área de controle externo, 
o pedido do requerente deverá ser recebido e tratado como solicitação de acesso a 
informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral. 

7. Nesse sentido, o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  
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8. Inadequado seria esquecer, também, o dever de a Administração Pública prestigiar o 
princípio constitucional da publicidade esculpido no art. 37 da Lei Maior.  

9. Por seu turno, o § 3º do art. 7º da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), 

que regula o acesso à informação previsto na Carta Magna, preceitua que “o direito de 
acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da 

tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório 
respectivo”. 

10. Além disso, a alínea “b” do inciso VII do art. 7º da LAI garante o direito de se obter 

informação relativa “ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo”. 

11. No âmbito interno desta Corte, nos termos do § 1º do art. 6º da Portaria TCU 
242/2013, que dispõe sobre procedimentos quanto à classificação, quanto à 
confidencialidade, de informações de controle externo, “por ato decisório entende-se o 

acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito”.  

12. Nesse passo, o caput do art. 6º da referida Portaria consigna que o direito de qualquer 

interessado em obter junto ao TCU informação relativa ao resultado de ações de controle 
externo constante de processo, bem como aos documentos ou às informações nele contidos 
e utilizados como fundamento da tomada de decisão e de ato administrativo, “somente 

será assegurado com a edição do ato decisório respectivo”, ou “com o encerramento do 
processo”.  

13. Convém ressaltar, todavia, que o § 3º do art. 6º da citada Portaria reza que o pedido 
de informação formulado por qualquer interessado antes da prolação do ato decisório 
será submetido, conforme o caso, à apreciação do relator ou do Presidente do TCU, com 

análise elaborada pela unidade técnica competente, que fundamente proposta de rejeição 
ou de autorização da divulgação total ou parcial das informações. 

14. Registre-se ainda que, conforme o inciso I do art. 17 da Resolução TCU 249/2012, que 

regulamenta a incidência da referida LAI no âmbito do Tribunal, o fornecimento de 
quaisquer informações relacionadas a processos de controle externo dependem de prévia 

autorização do Presidente ou do respectivo relator.  

15. Mister se faz ressaltar, por oportuno, que o § 2º do art. 4º da referida Resolução, 
consigna que o Presidente ou os relatores poderão, nos processos de sua competência, 

autorizar a divulgação total ou parcial das informações ou dos documentos constantes de 
processo de controle externo mesmo antes da prolação do ato decisório. 

16. Na mesma esteira, o inciso I do § 2º do art. 17 da Portaria TCU 76/2018, que dispõe 
sobre o atendimento das manifestações e dos pedidos de acesso à informação 
encaminhados ao TCU, estabelece que o fornecimento de informações relacionadas a 

processos de controle externo depende de prévia autorização do Presidente do Tribunal 
ou do respectivo relator. 

17. Por iguais razões, os itens 45 e 45.1 do tópico C.2.2 do Anexo ao Memorando-Circular 
da Segecex 3/2018, que cuida do atendimento das solicitações de informação pelas 
unidades técnicas do TCU, orientam que nos casos de processos abertos, que contenham 

ou não informação classificada com restrição de acesso, o atendimento deve ser realizado 
pela unidade técnica, observados os limites da delegação de competência. 

18. No que concerne à classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito 
da Corte de Contas, em harmonia com a Lei de Acesso à Informação (LAI), o inciso I do 
§ 3º do art. 8º c/c o inciso VIII e com o § 1º do art. 9º, todos, da Resolução TCU 294/2018, 

considera como sigilosas as “informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou 
do Estado”, dentre as quais encontram-se elencadas aquelas cuja divulgação ou acesso 
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irrestrito possam “comprometer atividades de inteligência do Tribunal, bem como de 
investigação ou fiscalização em andamento”, razão pela qual devem ser classificadas nos 
graus reservado, secreto ou ultrassecreto. 

19. Essas atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, por 
força do disposto no inciso VI do art. 17-C da Portaria TCU 242/2013 são classificadas, 

no mínimo, com grau de confidencialidade reservado, e seu acesso é mantido restrito às 
unidades do Tribunal envolvidas com a matéria. 

20. O processo em questão está classificado como “restrito”, não público, ou, nos termos 

da LAI, “reservado”. Não se verificam no processo considerações a respeito das peças 
que o compõe, do seu conteúdo material ou da razão excepcional que justificaria a 

preponderância da classificação do sigilo no grau restrito (reservado) frente à incidência 
do princípio constitucional da publicidade, tal como ocorre com o sigilo bancário, fiscal, 
comercial etc.  

21. Entretanto, neste caso concreto, considerando: (i) que o procedimento de fiscalização 
ainda está em curso; (ii) estando as fases de execução e de elaboração do relatório da 

fiscalização inconclusas; e (iii) a inexistência de decisão de mérito sobre o processo; e 
principalmente (iv) a percepção da existência de risco de comprometimento da atividade 
de inteligência, investigação ou fiscalização a cargo do TCU, em decorrência da 

divulgação dos nomes dos membros da equipe de auditoria designada para a realização 
dos trabalhos antes da conclusão da emissão final do relatório de fiscalização, o que 

poderia ensejar tentativas de constranger os auditores embaraçando o livre exercício do 
Controle Externo; recomenda-se a manutenção do sigilo no grau de confidencialidade 
restrito (reservado) até a conclusão do relatório de fiscalização e o indeferimento, neste 

momento, dos pedidos de fornecimento de cópias do processo em exame. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

22. Ante o exposto, com fundamento na Lei 12.527/2011, nos termos da Resolução-TCU 

nº 249/2012, no inciso V do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014, no caput e parágrafo 
único do art. 6º da Resolução-TCU n° 294/2018, e na alínea b do inciso VII do art. 8°, 

inciso III do art. 9° e art. 10, todos da Portaria-TCU n° nº 76/2018, bem como na 
delegação disposta no inciso II do art. 4° da Portaria-SeinfraRodoviaAviação n° 1, de 17 
de maio de 2019, encaminhem-se os autos ao gabinete do relator, Exmo. Sr. Ministro 

Raimundo Carreiro, com as seguintes propostas: 

a. conhecer o pedido de informações do manifestante, para no mérito indeferir a 

concessão da cópia integral do processo TC 010.222/2019-7; e 

b. encerrar o presente processo, nos termos art. 169, inciso V, do RITCU.” 

4. O pedido, de fato, deve ser indeferido. Vejamos. 

5.  requerente não é qualificada, nos autos do TC 010.222/2019-7, como parte, procuradora de 
parte ou autoridade legitimada.  

6. Segundo a solicitante, “por meio do Ofício SEI n° 1200 112019/5UINF/DIR-ANTT, de 12 de 
setembro de 2019, foi informada que as fiscalizações realizadas por servidores desse e. Tribunal de Contas 
da União ao seu Centro de Controle Operacional (CCO) no dia 27/8/2019 estavam relacionadas à 

auditoria realizada neste TC 010.222/2019-7”. Não obstante, o fato de ter sido levada a efeito atividade 
fiscalizatória por parte do TCU não torna a pessoa fiscalizada parte do processo (responsável ou 

interessada), de modo que, neste momento processual, o deferimento do pedido de cópia não encontra 
amparo normativo. 

7.  Com efeito, nos termos do § 1º do art. 4º da Resolução TCU 249/2012, “O direito de acesso 

aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do 
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ato administrativo será assegurado com 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” (grifei).  

8. Como bem lembrado pela unidade técnica, o processo ainda está em instrução. A fase instrutiva, 

confrome § 2º do art. 160 do RI/TCU, finaliza-se somente “no momento em que o titular da unidade 

técnica emitir seu parecer conclusivo” (grifei), de modo que inexiste direito subjetivo à obtenção de cópia 

dos autos nesta etapa processual. 

9. A atividade fiscalizatória é incipiente, revelando que há risco de comprometimento do escopo 
de fiscalização que ora é levado a cabo pelo Tribunal. 

10. Considerando, portanto, que o feito está em fase de instrução, pendente de deliberação final de 
mérito e com fundamento no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 6º c/c inciso VI do art. 17-C, todos da Portaria 

TCU 242/2013; no art. 94 da Resolução TCU 259/2014; no § 2º do art. 4º c/c o inciso I do art. 17 da 
Resolução TCU 249/2012; e no caput e no inciso I do § 3º do art. 8º c/c o inciso VIII e o § 1º do art. 9º, 
todos da Resolução TCU 294/2018, acolho a proposta da SeinfraRodoviaAviação para indeferir o 

pedido de cópia do TC 010.222/2019-7.  

11. À SeinfraRodoviaAviação para as providências a seu turno. 

 

Brasília, 18 de novembro de 2019 

 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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TC 039.168/2018-2  
Natureza:  Denúncia  
Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 

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

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

 

 
DESPACHO 

 

Trata-se de solicitação formulada pela Caixa Econômica Federal, peça 47, de 1º/11/2019, por 
meio da qual requer cópia integral do presente TC 013.701/2016-9, o qual versa acerca de expediente 
autuado como denúncia sobre supostas irregularidades referentes à celebração, em 23 de dezembro de 2015, 

de contrato de abertura de crédito e mútuo para construção de empreendimento imobiliário com garantia 
imobiliária entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e a sociedade empresária Avalon Construtora Ltda., 

com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que tem por objeto o financiamento 
da construção do Edifício Villanelle, no Município de Vila Velha/ES. 

2. A denúncia, cuja relatoria coube a mim em razão do art. 152 do RI/TCU, não foi conhecida 

pelo Tribunal, conforme Acórdão 2571/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, sendo 
proferidas determinações à CEF: 

“9.1. não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender aos requisitos 
de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1º, 
da Resolução TCU 259/2014;  

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que instaure processo investigativo próprio, e, 
eventualmente, processo administrativo disciplinar (PAD), em face das condutas do 

empregado público Carlos Ely Laranja (CPF 862.214.937-49), para fins de apuração de 
possível infração de natureza disciplinar, em função dos fatos narrados nos itens 27-30 da 
instrução à peça 37, informando a esta Corte, no prazo de 180 dias, as medidas adotadas;  

9.3. encaminhar o inteiro teor do presente processo à Caixa Econômica Federal;  

9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos 

Fundos de Pensão que monitore a determinação contida do item 9.2 da presente 
deliberação;  

9.5. comunicar a denunciante acerca deste Acórdão;  

9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento 
Interno deste Tribunal; e  

9.7. levantar o sigilo dos presentes autos, com base no art. 236, § 1º, do Regimento Interno.” 

3. Quanto ao pedido de cópia dos autos do referido processo, o titular da Secretaria de Controle 
Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão - SecexFinanças manifestou-se  

favoravelmente ao atendimento do pleito, peça 49, verbis: 

“Considerando se tratar de parte do processo, com providências determinadas pelo 

Plenário mediante o item 9.2 do Acórdão 2.571/2019-Plenário (peça 40), com referência 
a condutas de empregado público do banco, em potencial infração disciplinar em face dos 
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negócios narrados pela inicial de denúncia e reproduzidas nos itens 27-20 da instrução à 
peça 37; ponderando que o Acórdão 2.571/20198-Plenário foi pautado em sessão pública, 
com explícita menção ao denunciante no relatório que embasou a decisão; e, finalmente, 

ponderando o grau de sigilo do presente processo, com ausência de delegação de 
competência para esta unidade decidir sobre o pedido, propõe-se: 

a) Com base no art. 93 da Resolução-TCU n º 259/2014, autorizar a vista/cópia integral 
dos autos, nos moldes solicitados à peça 47” 

4. Razão assiste à unidade instrutiva. 

5. Nos termos do item 9.3 do Acórdão 2571/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria, o 
Colegiado deliberou por encaminhar cópia do inteiro teor do presente processo à Caixa Econômica Federal.  

6. Considerando, pois, o item 9.3 do Acórdão 2571/2019-TCU-Plenário bem como o art. 93 da 
Resolução 259/2014 - TCU, defiro o pedido formulado à peça 47 para autorizar o fornecimento de cópia 
integral dos autos deste TC 013.701/2016-9 à Caixa Econômica Federal. 

7. À SecexFinanças para as providências a seu cargo. 

 

 
Brasília, 18 de novembro de 2019 

 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator
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Processo:037.311/2019-0 
Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 
Representante: Subprocurador-Geral do MP/TCU, Dr. Lucas Rocha 
Furtado 

Assunto: Representação questionando irregularidades no CT 59/2019, 
assinado pelo STF para a contratação de Arquiteto com inexigibilidade 

de licitação. Questionamento quanto à conveniência, oportunidade e 
economicidade da reforma e ampliação do espaço museológico 
existente no Supremo Tribunal Federal. 

 
 

DECISÃO 
 

Trata-se de Representação por meio da qual o Subprocurador Geral do MP/TCU questiona a 

realização de obra de ampliação do espaço museológico atualmente existente no Supremo Tribunal Federal, 
bem assim a contratação por inexigibilidade de licitação (art. 25, inciso II da Lei 8.666/1993), do Arquiteto 

Paulo Mendes da Rocha para a elaboração de estudos preliminares à readequação do mesmo espaço aqui 
mencionado. 

2. As alegações do Representante foram sintetizadas da seguinte forma pela Unidade Técnica (peça 8, pp. 

1-2): 

“a) o Supremo Tribunal Federal, a despeito da crise que vem ensejando corte de gastos em áreas 

governamentais estratégicas, deliberou por maioria realizar, ao custo estimado de R$ 2 milhões, 
ampliação do local que hoje guarda objetos históricos da instituição;  

b) para o Presidente da Corte Suprema brasileira, Ministro José Antônio Dias Toffoli, a despesa 

se justificaria porque a metragem das atuais instalações dificulta a exibição da memória 
institucional, com isso interferindo no processo de comunicação que há de existir entre o STF, 

especialmente pela narrativa que um museu maior criará, e a sociedade;  

c) não bastasse a projeção desse irrazoável dispêndio de dinheiro público, a unidade 
jurisdicionada (UJ) ainda resolveu contratar por R$ 240 mil, com fundamento no art. 25, II, da 

Lei 8.6666/1993 (inexigibilidade de licitação), o arquiteto Paulo Mendes da Rocha para 
elaborar estudos preliminares à readequação do espaço museológico existente;  

d) embora se possa reconhecer a notoriedade profissional do contratado, tal situação não se 
coaduna, porém, com remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, para a qual 
serviços como os ora questionados, notadamente pela ausência de singularidade, são 

insuscetíveis de contratação por inexigibilidade fundada no mencionado dispositivo legal;  

e) desembolsos como os narrados, sem esquecimento de outros já também sob escrutínio da 

Corte de Contas, ferem o princípio da moralidade e revelam-se incompatíveis com os anseios 
dos cidadãos.  

 

3. Diante das irregularidades relatadas, o Representante requer que o TCU averigue, sob os aspectos da 
economicidade e oportunidade, as despesas concernentes à ampliação do Museu do Supremo Tribuna l 

Federal. Solicita, outrossim, que suspenda, cautelarmente, a contratação do arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha, haja vista a carência de embasamento técnico-jurídico, ante a ausência de singularidade do objeto 
(peça 1, p. 5). 

4. Ao considerar que o autor possui legitimidade para representar ao Tribunal, que a Representação está 
redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, qualificação e endereço do representante, 

que, ao menos parcialmente, a Representação encontra-se acompanhada do indício concernente à 
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irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor, e que a Representação cuida de matéria de competência 
do TCU, a Unidade Instrutiva posicionou-se pelo conhecimento da Representação, por presentes os 
requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 81, I, da Lei 8.443/1992, 237 do RI/TCU e 103, §1º, da 

Resolução-TCU 259/201. 

5. Na sequência, afastados os pressupostos de Perigo da Demora e de Perigo da Demora Reverso, passou-

se a analisar a plausibilidade jurídica das alegações do Representante. A SecexAdministração assim se 
pronunciou (peça 8), verbis: 

“7. Com relação às alegações consignadas nas alíneas a, b e (em parte) e do item 1 desta 

instrução, nelas se censurando os R$ 2 milhões que o Supremo Tribunal Federal, pelo voto de 
larga maioria (10 a 1), autorizou despender com a reforma do museu institucional, escasseia na 

representação, tanto quanto no site da Corte Suprema ou noutras fontes consultáveis, razoável 
substrato documental que, de momento, possibilite uma análise acurada. O que, obviamente, 
acarreta a necessidade de buscar, via medida saneadora indispensável (diligência), quanto baste 

para o aprofundamento analítico dos fatos e do direito.  

8. Com relação às outras alegações do representante (letras c, d e, parcialmente, e do item 1 

desta instrução), mais exatamente assestadas contra a inexigibilidade de licitação que levou o 

STF a contratar diretamente a pessoa jurídica Paulo A. Mendes da Rocha Arquitetos 

Associados, CNPJ 49.943.509/0001-67 (peça 4), tecem-se abaixo algumas ponderações, as 

quais se alinham com as que, nesse particular, veiculou o requerimento exordial.  

9. Em primeiro lugar, concorda-se com o representante quando aduz que o senhor Paulo Archias 

Mendes da Rocha, CPF 274.867.888-53 (peça 6, p. 1, 4 e 7), em vista da gama de prêmios com 

que laureado (peça 7), pode ser considerado profissional de notória especialização em 

arquitetura, um dos requisitos para que, em tese, pudesse o STF contratá-lo sem prévio certame 

licitatório.  

10. Em segundo, e com maior intensidade e total convergência, partilha-se do ponto de vista do 

representante acerca do objeto que está no cerne da contratação direta: trata-se de serviço 

técnico, mas não de natureza singular.  

11.  A singularidade sob exame (também denominada singularidade do objeto, ou objetiva, 

contrapondo-se à singularidade do sujeito, ou subjetiva) requer serviço incomum, ímpar, 

especial, com elevado grau de complexidade ou especificidade. Em várias deliberações o TCU 

fixou entendimento nessa linha, conforme, exemplificativamente, demonstram os dois 

enunciados a seguir transcritos:  

O conceito de singularidade de que trata o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993 não está vinculado à 

ideia de unicidade, mas de complexidade e especificidade. Dessa forma, a natureza singular não deve 

ser compreendida como ausência de pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto, mas 

sim como uma situação diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e cuidado. 

(Acórdão 2993/2018-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas) 

Serviços de natureza contínua, cuja contratação pode ser prorrogada por até sessenta meses (art. 57, 

inciso II, da Lei 8.666/1993), não podem ser tidos como sendo de natureza singular. Para fins de 

contratação de serviço técnico especializado mediante inexigibilidade de licitação (art. 25, inciso II, 

da Lei 8.666/1993), serviço singular deve ser compreendido como aquele serviço específico, pontual, 

individualizado, perfeitamente delineado em sua extensão, preciso e objetivo em sua definição, 

diferenciador em relação a outros do mesmo gênero, limitado no tempo. (Acórdão 8110/2012-

Segunda Câmara, relator Ministro José Jorge) 

12. Aplicando essa chave conceitual ao caso concreto, infere-se que um projeto preliminar (ou 

pré-projeto) arquitetônico que visa ao alargamento predial da sede de órgão público (mesmo 
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que este seja o STF), a priori não ostenta caracteres que o diferenciem de um serviço 

corriqueiro, despersonalizado, incaracterístico. O que, de um lado, o torna competitivamente 

exequível por variados (e, se se admitir apenas para dar força ao argumento, fungíveis) 

profissionais da arquitetura, desde que dotados de conhecimento científico médio, e, de outro, 

descarta - senão fragiliza - a ideia de execução única e/ou exclusiva por este ou aquele arquiteto 

de gabarito internacional.  

13. Faltando, dessarte, um dos elementos do binômio (ou, de acordo com a doutrina majoritár ia, 

trinômio) de pressupostos, configura-se indício de potencial irregularidade na contratação ora 

examinada. No ponto, recorre-se de novo à Corte de Contas da União:  

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas 

de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz 

de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos 

critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, 
da Lei nº 8.666/1993. (Súmula-TCU 39) 

A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 

25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico 

especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória 
especialização do contratado. (Súmula-TCU 252) 

É indevida a aplicação de inexigibilidade de licitação, quando o contratante não demonstra a 

singularidade do serviço e a notória especialização do contratado com relação ao objeto do serviço a 

ser prestado. (Enunciado com base no Acórdão 1886/2007-Segunda Câmara, relator Ministro Marcos 
Bemquerer Costa) 

A inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, sujeita-se à 

fundamentada demonstração da singularidade do objeto, aliada ao caráter técnico profissional 

especializado dos serviços e à condição de notória especialização do prestador. (Enunciado com base 
no Acórdão 17/2010-Plenário, relator Ministro André de Carvalho) 

A contratação direta por inexigibilidade, com base no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, exige a 

demonstração dos seguintes requisitos: que o objeto se inclua entre os serviços técnicos 

especializados do artigo 13 da Lei de Licitações; que tenha natureza singular e que o contratado 

detenha notória especialização. (Enunciado com base no Acórdão 5903/2010-Segunda Câmara, 
relator Ministro Augusto Sherman) 

A contratação direta por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, 

comporta a presença simultânea de três requisitos: constar no rol de serviços técnicos especializados 

mencionados no art. 13 da Lei 8.666/1993, possuir o serviço natureza singular e ter o contratado 

notória especialização. O ato praticado com a ausência de qualquer um dos três requisitos importa 

na irregularidade da contratação. (Enunciado com base no Acórdão 497/2012-Plenário, relator 
Ministro Raimundo Carreiro) 

Somente deve ser realizada contratação sem licitação com base na notória especialização do 

contratado (art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993) quando houver inviabilidade de competição entre 

possíveis interessados, configurando-se simultaneamente a singularidade do objeto e a notoriedade 

do contratado na execução do serviço específico desejado. (Enunciado com base no Acórdão 
1760/2010-Plenário, relator José Múcio Monteiro) 

14. Concluindo, tem-se, em um flanco, a plausibilidade jurídica dos argumentos trazidos na 

representação e o afastamento de eventual perigo da demora reverso; e, em outro, sinais de que 

a contratação que deveria ser suspensa cautelarmente já está no derradeiro terço da respectiva 

vigência negocial, perspectiva que, por enquanto, desaconselha (por ser pouco ou nada 
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razoável) a anelada tutela provisória, mas que, após oitiva e diligência encaminháveis ao STF, 

poderá sofrer alteração fático-jurídica, amparando (quando não exigindo de modo 

incontornável), aí sim, a adoção de providência acautelatória.  

15. Em suma, sugere-se a colheita, pelos mecanismos processuais adequados, de 
esclarecimentos, documentação e informações a respeito das despesas associadas à 

remodelagem do museu do Supremo Tribunal Federal, incluindo-se, para com urgência 
averiguar se cabe (ou descabe) a cautelar almejada pelo representante, as que concirnam ao 
termo contratual CT 59/2019.” 

6. Em sendo assim, com base nas análises efetuadas, a proposta de encaminhamento, que teve a anuência 
do Diretor e do Secretário da Unidade Técnica, foi no seguinte sentido (peças 8, 9 e 10): 

 “I) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 81, I, 
da Lei 8.443/1992, 237 do RITCU e 103, § 1.º, da Resolução-TCU 259/2014; 

 II) endereçar oitiva prévia à Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 276, 

§ 2.º, c/c o art. 250, V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de cinco dias úteis, se 
pronuncie, referentemente à inicial da representação (peça 1) e ao contrato CT 59/2019, celebrado 

com a sociedade simples Paulo A. Mendes da Rocha Arquitetos Associados (CNPJ 
49.943.509/0001-67), acerca assim da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada 
como do indício de irregularidade indicado nesta instrução, consistente na contratação direta, por 

inexigibilidade de licitação, do mencionado escritório de arquitetura sem atendimento ao conjunto 
de requisitos legais, especialmente quanto à singularidade do objeto contratual, sem prejuízo da 

apresentação das demais informações que julgue necessárias e da designação de interloc utor que 
conheça a matéria para dirimir ocasionais dúvidas, dele cumprindo informar nome, função/cargo, 
e-mail e telefone de contato;   

 III) remeter diligência à Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos artigos 
157 e 187 do RITCU, para que, no prazo de cinco dias úteis, forneça ao TCU: 

 a) no que respeita ao contrato CT 59/2019, mediante o qual o órgão contratou, por inexigibilidade 
de licitação, a pessoa jurídica Paulo A. Mendes da Rocha Arquitetos Associados (CNPJ 
49.943.509/0001-67) para elaborar estudo preliminar de arquitetura relacionado à 

reforma/ampliação do museu do STF:  

 a.1) cópia de inteiro teor do processo administrativo de contratação, com indispensável inclusão do 

instrumento negocial primitivo e (se houver) de eventuais aditamentos; 

 a.2) cópia da documentação completa relativa à execução, liquidação e pagamento dos serviços 
executados; 

a.3) outras informações que considerar relevantes para o deslinde da matéria;  

 b) cópia integral da documentação (deliberação colegiada, licitação etc.) atinente ao projeto de 

reforma/ampliação do museu do STF;  

 IV) alertar os gestores do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder 
medida cautelar para suspensão do contrato CT 59/2019 (original e/ou supervenientes aditivos), 

caso haja indicativo de elementos que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de 
ocorrência de prejuízos à Administração; 

 V) encaminhar à Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal cópia desta instrução e da peça 1, 
de maneira a embasar a resposta à oitiva.” 

7. Exposta a matéria, passo a decidir. 

8. Em uma análise de cognição sumária, adequada a esta etapa processual, constato que não há nos autos 
elementos suficientes para comprovar a falta de oportunidade, de conveniência e de economicidade das 
despesas relacionadas à ampliação do Museu do Supremo Tribunal Federal. Também inexistem 
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pressupostos que possam justificar a adoção de medida cautelar para a suspensão da contratação do 
arquiteto Paulo Mendes da Rocha, por inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25, inciso II da 
Lei 8.666/1993. Dessa forma, acolho a proposta da SecexAdministração no sentido de realizar oitiva prévia 

e diligência, a fim de colher elementos que possam subsidiar uma decisão acerca da medida cautelar 
requerida, bem como sobre o mérito da presente Representação. 

9. Dessa forma, preliminarmente ao exame dos questionamentos feitos pelo MP/TCU e à adoção da medida 
cautelar pleiteada, conheço da Representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 
arts. 235 e 237, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, e determino a 

adoção das seguintes providências: 

I) endereçar oitiva prévia à Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 276, § 

2º, c/c o art. 250, V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
pronuncie-se sobre a Representação contida à peça 1 e sobre o Contrato CT 59/2019, celebrado com 
a sociedade simples Paulo A. Mendes da Rocha Arquitetos Associados (CNPJ 49.943.509/0001-

67), assim como sobre a existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e dos indícios de 
irregularidades indicados, consistentes na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do 

mencionado escritório de arquitetura, sem atendimento ao conjunto de requisitos legais, 
especialmente quanto à singularidade do objeto contratual, sem prejuízo da apresentação das demais 
informações que julgue necessárias e da designação de interlocutor que conheça a matéria para 

dirimir ocasionais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato;   
II) diligenciar a Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos artigos 157 e 

187 do RI/TCU, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, forneça ao TCU: 
a) quanto ao contrato CT 59/2019, por meio do qual o STF contratou, por inexigibilidade de 
licitação, a pessoa jurídica Paulo A. Mendes da Rocha Arquitetos Associados (CNPJ 

49.943.509/0001-67) para elaborar estudo preliminar de arquitetura relacionado à 
reforma/ampliação do museu do STF:  
a.1) cópia de inteiro teor do processo administrativo de contratação, com indispensável inclusão do 

instrumento negocial primitivo e (se houver) de eventuais aditamentos; 
a.2) cópia da documentação completa relativa à execução, liquidação e pagamento dos serviços 

executados; 
a.3) outras informações que considerar relevantes para o deslinde da matéria;  
b) quanto ao projeto de reforma/ampliação do museu do STF, cópia integral da documentação 

(deliberação colegiada, licitação etc.);  
III) alertar os gestores do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder 

medida cautelar para suspensão do contrato CT 59/2019 (original e/ou supervenientes aditivos), 
caso haja indicativo de elementos que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de 
ocorrência de prejuízos à Administração; 

IV) encaminhar à Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal cópia da presente Decisão e da peça 
1, a fim de subsidiar a elaboração das respostas à oitiva prévia; 

 V) dar ciência desta Decisão ao Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. 
Lucas Rocha Furtado. 

À SecexAdministração, para as providências pertinentes. 

 
 

Gabinete, em 18 de novembro de 2019. 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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CODM 
TC 027.492/2013-3  

Natureza: Pedido de Reexame (Acompanhamento)  

Unidade Jurisdicionada: não há. 

Responsável:  Ministério da Saúde  

 

 

DESPACHO 

 

Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Ministério da Saúde, peça 136, contra os itens 

9.1, 9.1.6, 9.1.7 e 9.2.5 do Acórdão 360/2017 - TCU - Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler: 

“9. Acórdão:  

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento do 

Programa Mais Médicos, criado por meio da Medida Provisória nº 621, de 8/7/2013, 

posteriormente convertida na Lei nº 12.871, de 22/10/2013, com a finalidade de formar 

recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

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

Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

 9.1. com base no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 250, II, do 

Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministro da Saúde que, no prazo de 90 

(noventa) dias, adote, no âmbito do 80º Termo de Cooperação Técnica (80º TC) firmado 

com a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS/OMS e dos respectivos Termos de 

Ajuste, com a devida cooperação do Ministério das Relações Exteriores, providências no 

intuito de: 

(. . .) 

 9.1.6. exigir da OPAS o detalhamento das despesas a cujo pagamento se destina o valor 

transferido a título de taxa de administração; 

 9.1.7. promover os devidos ajustes nos termos firmados com a OPAS, no intuito de que 

as despesas com consultores e assessores internacionais sejam consideradas como 

integrantes da taxa de administração, não devendo ser contabilizadas como custos 

diretos, tendo em vista que a natureza das atividades executadas por esses profissionais 

não se enquadra como finalística no âmbito da "ampliação à atenção básica em saúde"; 

 9.2. com base no art. 70, parágrafo único da Constituição Federal, e no art. 250, II, do 

Regimento Interno do TCU, determinar ao Fundo Nacional de Saúde - FNS que: 

(. . .) 

 9.2.5. tão logo sejam promovidos os devidos ajustes entre o Ministério da Saúde e a 

OPAS relativamente à forma de contabilizar os custos com assessores e consultores 

internacionais, nos termos da determinação dirigida àquele Ministério, deduza os 

valores pagos a título de salários desses profissionais dos futuros pagamentos referentes 

ao 80º Termo de Cooperação Técnica firmado com a Organização em tela, adotando o 

critério de custo indireto para essas despesas, de modo a incluí-las na taxa de 

administração;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, à peça 164, propôs seja negado conhecimento ao pedido de 

reexame por falta de interesse recursal, visto que “já não existe o interesse de agir na via recursal por parte 

do Ministério da Saúde, na medida em que não há sucumbência e as determinações constantes dos itens 

9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 360/2017-TCU-Plenário perderam seu objeto”. 
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3. Diante da proposta da Serur pelo não conhecimento do pedido de reexame interposto à peça 
136, encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em 
atendimento ao art. 62, inciso III, c/c art. 278, § 2º, do RI/TCU. 

 
 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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TC 008.487/2016-2  
Natureza:  Acompanhamento  

Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 
Responsável:  Pedro Pullen Parente (059.326.371-53)  

Interessado:  Congresso Nacional (vinculador) 
 
 

DESPACHO 
 

Relato o presente feito por força do art. 152 do Regimento Interno do TCU.  

2. O processo foi autuado em cumprimento aos itens 9.2 e 9.2.3 do Acórdão 2824/2015-TCU-
Plenário, relator Ministro José Mucio, com objetivo de analisar a forma e os limites adotados para aplicação 
do disposto no § 1º do art. 23 do Estatuto Social da Petrobrás[1], bem como sobre possível afronta desse 

dispositivo ao estabelecido no art. 158 da Lei 6.404/1976[2]: 

“9.2 realizar oitiva da Petróleo Brasileiro S.A., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da ciência, se manifeste: (...)  

9.2.3 acerca da forma e dos limites adotados para aplicação do disposto § 1º do art. 23 
do seu Estatuto Social, bem como sobre possível afronta desse dispositivo ao estabelecido 

no art. 158 da Lei 6.404/1976, devendo ser este assunto examinado em processo apartado 
criado especificamente para esse fim;”  

3. A SeinfraPetróleo, em instrução à peça 14, corroborada pelos dirigentes da unidade, peças 15 e 
16, analisou “(i) a forma e (ii) os limites de aplicação do art. 23, § 1º, do Estatuto Social da Petrobras para 
a contratação do seguro de responsabilidade civil (Seguro Directors & Office - em inglês, Directors & 

Office Liability Insurance) e (iii) verificou a compatibilidade desse dispositivo com o art. 158 da Lei 
6.404/1976”. Após exame técnico dos autos, propôs os seguintes encaminhamentos: 

“PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

161. Encaminham-se os autos à consideração superior, propondo:  

161.1. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 71, inciso IX, da CF/88; no art. 

43, I, da Lei 8.443/1992; e no art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, que: 

161.1.1.preveja explicitamente no art. 23, §1º, do seu Estatuto Social, a exclusão 

da cobertura de danos 161.1.1. decorrentes de atos ilícitos eivados de dolo e “culpa 
grave”, a fim de propiciar maior clareza à norma; 

161.1.2. avalie a oportunidade de adoção das boas práticas internacionais e dos 

mecanismos para coibição de desvios do uso do D&O apresentados, em especial o 
equilíbrio de mecanismos de controles internos e governança com a cobertura 

securitária, de modo a otimizar a relação custo-benefício no uso do instrumento; 

161.2. recomendar, com fulcro no art. 71, inciso IX, da CF/88; no art. 43, I, da Lei 
8.443/1992; e no art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, à Secretaria Geral de Controle 

Externo do TCU (Segecex) que oriente as unidades fiscalizatórias do Tribunal a 
avaliarem os elementos volitivos da conduta em processos de responsabilização de 

administradores de empresas estatais por ressarcimento de danos ao erário, em especial 
naquelas entidades em que haja contrato vigente de seguro ou indenidade em favor de 
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seus gestores (D&O), com conclusões acerca da existência ou não de dolo ou culpa 
grave;  

161.3. recomendar à Susep, nos termos do art. 71, inciso IX, da CF/88; do art. 43, I, da 

Lei 8.443/1992; e do art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, que adeque o art. 3º, inciso 
VIII, da Circular Susep 553/2017 no sentido de explicitar a competência de tribunais 

administrativos para definir a culpa grave, no âmbito de seus processos, para fins de 
exclusão da cobertura do seguro D&O, considerando-se a inconstitucionalidade da 
interpretação restritiva desse dispositivo; 

161.4. recomendar, com fulcro no art. 71, inciso IX, da CF/88; no art. 43, I, da Lei 
8.443/1992; e no art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, à Susep que realize distinção 

dos dados do seguro D&O entre empresas estatais e privadas; 

161.5. que este relatório seja classificado como público; 

161.6. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão que vierem a ser proferidos à 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 

161.7. encaminhar, após a análise do Relator, os autos para o Ministério Público junto 

ao TCU para manifestação, com fundamento no art. 81, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 

no art. 61, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e (Grifei) 

161.8. arquivar os presentes autos, com fulcro no inciso V do art. 169 do RITCU.” 

4. Considerando a relevância da matéria em discussão, acolho a proposta da SeinfraPetró leo 
inserta no item 161.7 da instrução à peça 14 para, com fulcro no art. 81, inciso II, e art. 62, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, encaminhar os presentes autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União. 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
 

 

 

[1] Art. 23- Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva responderão, nos termos do art. 158, da Lei nº 

6.404, de 1976, individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos prejuízos que deles decorram para a Companhia,  

sendo-lhes vedado participar na deliberação acerca de operações envolvendo sociedades em que participem com mais de 10% 

(dez por cento), ou tenham ocupado cargo de gestão em período imediatamente anterior à investidura na Companhia.  

§ 1º- A Companhia assegurará a defesa em processos judiciais e administrativos aos seus administradores, presentes e passados, 

além de manter contrato de seguro permanente em favor desses administradores, para resguardá -los das responsabilidades por 

atos decorrentes do exercício do cargo ou função, cobrindo todo o prazo de exercício dos respectivos mandatos. 

 
[2] Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude 

de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;  

II - com violação da lei ou do estatuto. 

(. . .) 
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TC 006.008/2017-8  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo (vinculador). 
Responsáveis:  Aline de Castro Trindade (012.142.756-05); Charles 

Evaristo Klein Rossi (648.545.587-68); Daniel Mendes Guedes 
(882.020.701-04); Fundação de Cultura e Turismo de Petrópális/RJ 
(00.088.733/0001-20)    

 
 

DESPACHO 
 

Trata-se de recursos de reconsideração interpostos, autonomamente, pelo Sr. Daniel Mendes 
Guedes (peças 75 e 76) e pelo Sr. Charles Evaristo Klein Rossi (peça 77) contra os itens 9.2 (exceto 

primeira parte), 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 3.075/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto 

André Luís de Carvalho, proferido na sessão de 7/5/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial 
instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Fundação de Cultura e 

Turismo de Petrópolis - RJ e do Sr. Charles Evaristo Klein Rossi, como então diretor-
presidente da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 

229/2010 (Siconv 732786) destinado à implementação da “Semana Brasil 
Itália/Petrópolis”, no período de 2 a 4/5/2010, a partir do aporte de recursos federais 
sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período 

de 30/4 a 29/9/2010;  

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

2ª Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 

(...) 

9.2. rejeitar as alegações de defesa para julgar irregulares as contas de Charles 

Evaristo Klein Rossi, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, alíneas “b” e “c”, e 19, caput, da 
Lei nº 8.443, de 1992, e, assim, condená-lo ao pagamento do débito sob o valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, 
calculados desde 1/7/2010 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, 

do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro 
Nacional, na forma da legislação em vigor; 

9.3. aplicar em desfavor de Charles Evaristo Klein Rossi a multa prevista no art. 
57 da Lei nº 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-
lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o 

Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro 
Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 

9.4. aplicar em desfavor de Daniel Mendes Guedes, individualmente, a multa 
prevista no art. 58, II e III, da Lei nº 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que 

comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o recolhimento da referida 
dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em 

vigor; 

(...) 
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9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 
1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, caso não atendidas as 
notificações” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 78-80), ao realizar exame preliminar de 
admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 

dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento dos recursos de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados. 

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, 

inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço dos recursos de reconsideração  
interpostos às peças 75, 76 e 77. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2 (exceto primeira parte), 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 

3.075/2019- TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em relação aos 

recorrentes. 

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à Secex-TCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 
instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 031.154/2015-8  
Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Carneiros - AL. 

Responsável:  Geraldo Novais Agra Filho (029.349.854-74)  
Interessado:  Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) 

(05.526.783/0001-65)  
 
 

DESPACHO 
 

Com fulcro nos arts. 50 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, c/c art. 52, inciso II, da Resolução 
TCU 305/2018, determino a remessa dos presentes autos à Serur para exame de admissibilidade e instrução 
dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Novais Agra Filho (peças 69-76) contra o Acórdão 
7.126/2019-TCU-2ª Câmara, de minha relatoria. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63199836.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 215 | Quarta-feira, 20/11/2019 22 

TC 012.418/2017-0  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: DPF - SUPERINT. REGIONAL/AM - MJ. 

Responsáveis:  André Pinatto (627.781.022-72); Ermindo Pinatto 
(012.508.988-03); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (209.988.051-

49); Ivanhoe Martins Fernandes (297.530.907-49); José Domingos Soares 
(142.796.144-15); Julio Cezar Ferreira (239.435.052-00)    

 

DESPACHO 
 

Trata-se de recursos de reconsideração interpostos, autonomamente, por Julio Cezar Ferreira 
(peça 77) e José Domingos Soares (peça 80) contra os itens 9.6, 9.7 e 9.9, e pela empresa SO 
Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda. (peça 78) contra o item 9.8, todos do Acórdão 

1.467/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, proferido na sessão ordinária de 
26/6/2019, verbis: 

 “9. Acórdão: 
 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada 

para apurar as responsabilidades identificadas no TC 019.760/2008-7, que teve origem 
em apartado constituído a partir do traslado de peças do TC 020.680/2006-0, que se refere 

à Tomada de Contas Consolidada do Departamento da Polícia Federal relativo ao 
exercício de 2005, 
 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário 
e diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1º, I, 16, III, alínea 
“c”, 19, caput, e 23 da Lei 8.443/1992 e 1º, I, 209, III, e 210 do Regimento Interno do TCU 

em: 
 (...) 

 9.6. julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF 
209.988.051-49), Julio Cezar Ferreira (CPF 239.435.052-00), Ermindo Pinatto (CPF 
012.508.988-03), André Pinatto (CPF 627.781.022-72), Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 

297.530.907-49) e José Domingos Soares (CPF 142.796.144-15), condenando-os 
solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo 

de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o 
Tribunal o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas 

discriminadas até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em 
vigor: 

 23ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, 
Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos Soares e Julio Cezar Ferreira.  

 Datas das Ocorrências e Valores Históricos dos Débitos 

Datas Valores (R$) 

11/4/2005 6.326,88 

5/7/2005 2.475,21 

20/5/2005 3.140,00 

Total Histórico 11.942,09 

 24ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, 
Ivanhoé Martins Fernandes e Julio Cezar Ferreira. 

 Datas das Ocorrências e Valores Históricos dos Débitos 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63199836.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 215 | Quarta-feira, 20/11/2019 23 

Datas Valores (R$) 

15/2/2005 6.089,63 

22/7/2005 1.320,27 

4/10/2005 7.249,55 

17/10/2005 1.016,82 

18/10/2005 5.338,31 

18/10/2005 659,05 

9/11/2005 7.287,21 

5/12/2005 7.343,70 

Total 36.304,54 

 25ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, 
Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos Soares, Ermindo Pinatto e André Pinatto. 

 Data da Ocorrência e Valor Histórico do Débito 

Data Valor (R$) 

4/4/2005 8.000,00 

Total 8.000,00 

 26ª cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, 
Ivanhoé Martins Fernandes, Ermindo Pinatto e André Pinatto 

 Datas das Ocorrências e Valores Históricos dos Débitos 

Data Valor (R$) 

4/7/2005 6.433,00 

4/7/2005 3.410,00 

Total 9.843,00 

 
 9.7. aplicar aos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins 

Fernandes, José Domingos Soares, Julio Cezar Ferreira, Ermindo Pinatto e André 
Pinatto, individualmente, nos valores abaixo discriminados, a multa prevista nos arts. 57 

da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de quinze 
dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal, na 
forma disposta no art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte, o 

recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente 
desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor: 
  

Responsável Valor da multa 

Sr. Francisco Canindé Fernandes 
de Macedo 

R$ 30.000,00 

Sr. Ivanhoé Martins Fernandes R$ 30.000,00 

Sr. José Domingos Soares R$ 9.000,00 

Sr. Julio Cezar Ferreira R$ 22.000,00 

Sr. Ermindo Pinatto R$ 8.000,00 

Sr. André Pinatto R$ 8.000,00 

 

 9.8. aplicar a pena de declaração de inidoneidade, prevista nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 
e 271 do Regimento Interno do TCU, pelo prazo de dois anos, às empresas SO 

Telecomunicações, Segurança e Eletrônica e André Pinatto - ME; 
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 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial 
das dívidas caso não sejam atendidas as notificações” 

 
2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 85-88), ao realizar exame preliminar de 

admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Julio Cezar Ferreira e 
por José Domingos Soares, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.6, 9.7 e 9.9 do Acórdão 

1.467/2019-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com 
fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

recurso;  

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

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

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por So Telecomunicacoes e 

Seguranca Eletronica Ltda, suspendendo-se os efeitos do item 9.8 do Acórdão 
1.467/2019-TCU-Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 

8.443/1992;  

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

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, 
inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço dos recursos de reconsideração  

interpostos às peças 77, 78 e 80. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU n. 259/2014, os efeitos dos itens 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 do Acórdão 1.467/2019-TCU-

Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, estendendo-se o efeito suspensivo conferido aos itens 

9.6, 9.7 e 9.9 aos demais devedores solidários . 

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

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator
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 TC 018.303/2015-3  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo (vinculador). 

Responsáveis:  Elydio Santoro de Barros (091.114.337-87); Federação 
Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (03.487.391/0001-09); 

João Luiz dos Santos Moreira (077.061.890-15); Paulo Cesar Boechat 
Lemos da Silva (151.717.016-87)    

 

 
DESPACHO 

 

 
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Elydio Santoro de Barros (peças 105 e 

106) contra os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.724/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Augusto 

Nardes, proferido na sessão ordinária de 16/4/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 

Ministério do Turismo contra a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - FBC&VB, o Sr. 

João Luiz dos Santos Moreira e o Sr. Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva, respectivamente exPresidente 
e ex-Vice-presidente da referida entidade,  

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

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do 
Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Federação Brasileira de Convention & Visitors 

Bureaux (CNPJ 03.487.391/0001-09), do Sr. João Luiz dos Santos Moreira (CPF 077.061.890-15), do Sr. 
Paulo César Boëchat Lemos da Silva (CPF 151.717.016-87) e do Sr. Elydio Santoro de Barros (CPF 
091.114.337-87), e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com 

a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro 

Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas 
discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

200.000,00 1º/4/2008 

133.000,00 2/4/2008 

9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. João Luiz dos Santos Moreira, Paulo César Boëchat 
Lemos da Silva  e Elydio Santoro de Barros, bem como à Federação Brasileira de Convention & Visitors 

Bureaux a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, 

para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o 
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do 
presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em 

vigor; 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 

judicial da dívida, caso não atendidas as notificações” 
 
2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 108 e 109), ao realizar exame preliminar de 

admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
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dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Elydio Santoro de Barros, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.724/2019-TCU-2ª 
Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 

artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, 
inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração  

interposto às peças 105 e 106. 

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

Resolução TCU n. 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.724/2019-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro Augusto Nardes, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU  259/2014, encaminhem-se 

os autos à Secex-TCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur 
para instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator
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TC 003.274/2015-2  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de 
Goiás. 

Responsáveis:  Claudia Gomes de Melo (478.061.091-53); Conhecer 
Consultoria e Marketing Ltda - ME (07.046.650/0001-17); Luiz 
Henrique Peixoto de Almeida (058.352.751-53); Premium Avança 

Brasil (07.435.422/0001-39)  
Interessado:  Ministério do Turismo (vinculador) (05.457.283/0001-

19)  
 
 

DESPACHO 
 

Trata-se de recurso de reconsideração interpostos pela empresa Premium Avança Brasil e por 

Cláudia Gomes de Melo (peça 67) contra os itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 682/2019-TCU-

Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, proferido na Sessão de 27/3/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 
Ministério do Turismo, em razão de irregularidades afetas ao Convênio 835/2009 

(SICONV 704439),  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 
Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

(...) 

9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, caput, e 

23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, e 209, incisos II e 
III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Cláudia Gomes de 
Melo (CPF 478.061.091-53), da entidade Premium Avança Brasil (CNPJ 

07.435.422/0001-39), de Luiz Henrique Peixoto de Almeida (CPF 058.352.751-53), e da 
empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. - ME (CNPJ 07.046.650/0001-17), em 

vista do disposto nos arts. 16, § 2º, da Lei 8.443/1992 e 209, §§ 5º e 6º, do Regimento 
Interno do TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir 
especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para 

comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c 
o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das 

dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos 
juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na 
forma da legislação em vigor: 

  
DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

26/10/2009 300.000,00 

9.4. aplicar aos responsáveis a seguir identificados, a multa prevista nos arts. 19, caput, 
e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a 

contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", 
da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), 

o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 
entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
na forma da legislação em vigor: 
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9.4.1. Premium Avança Brasil, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
 

9.4.2. Cláudia Gomes de Melo, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
 

9.4.3. Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. - ME, R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 
 
9.4.4. Luiz Henrique Peixoto de Almeida, R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 

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

cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação 
em vigor;  
 

9.6. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis, o parcelamento 
das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, esclarecendo aos responsáveis que a 
falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo 
devedor (art. 217, § 2º, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 

 
9.7. considerar graves as infrações cometidas por Cláudia Gomes de Melo; 

 
9.8. aplicar à Cláudia Gomes de Melo a pena de inabilitação para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 

6 (seis) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992” 
 
2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 69 e 70), ao realizar exame preliminar de 

admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Claudia Gomes de Melo, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.4, 9.4.2, 9.5, 9.7 e 9.8 do Acórdão 682/2019-

TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento 
nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Premium Avança Brasil, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.4, 9.4.1 e 9.5 do Acórdão 682/2019-TCU-
Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 

artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

3.4 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 Serur e, com fulcro nos arts. 32, 
inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração  

interposto à peça 67. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.7 e 9.8 do Acórdão 682/2019-

TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais 

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

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator
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TC 027.631/2017-6  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa do Cidadão - SC. 

Responsáveis:  Dejair Vicente Pinto (155.082.699-91); Ronaldo José 
Benedet (289.209.109-87)    

 

 
DESPACHO 

 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Dejair Vicente Pinto (peças 90 e 93) 
contra os itens 9.2, 9.2.1, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2.477/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-

Substituto André Luís de Carvalho, proferido na sessão ordinária de 9/4/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada 

pelo Ministério da Justiça em desfavor de Dejair Vicente Pinto e Ronaldo José Benedet, 
como então secretários estaduais de Segurança Pública de Santa Catarina, diante da 
não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais despendidos sob o 

valor inicial de R$ 338.500,00 no âmbito do Convênio nº 060/2001 para a execução do 
Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita, tendo a 

vigência do ajuste se estendido entre 11/8/2001 e 31/7/2018 com o prazo final da 
prestação de contas fixado em 30/9/2018;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

(...) 

9.2. julgar irregulares as contas de Dejair Vicente Pinto e Ronaldo José Benedet, nos 
termos dos arts. 1º, I, 16, III, “b” e “c”, 19, caput e 23, III, da Lei nº 8.443, de 1992, 
para condená-los ao pagamento do débito apurado no autos, abatido das quantias 

eventualmente já recolhidas e atualizado monetariamente, além do acréscimos pelos 
juros de mora calculados desde as datas indicadas até a efetiva quitação, fixando-lhes 

o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para comprovarem, 
perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da 
referida dívida ao Tesouro Nacional, sob as seguintes condições: 

9.2.1. dívida sob a responsabilidade de Dejair Vicente Pinto: 
  

Valor do Débito: Data da Ocorrência: 

R$ 350.000,00 06/10/2006 

(...) 

9.3. aplicar em desfavor de Dejair Vicente Pinto e de Ronaldo José Benedet, 

individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, sob o valor de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do 
prazo de quinze dias, contados da ciência deste Acórdão, para comprovarem, perante 

o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro 
Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 

 
(...) 
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9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a 
cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, caso não atendidas as 
notificações” 

 
2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 94 e 95), ao realizar exame preliminar de 

admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos efeitos dos itens impugnados: 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Dejair Vicente Pinto, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.2.1, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2.477/2019-TCU-

2ª Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do Ministro-Relator Raimundo Carreiro Silva 
para apreciação do recurso, conforme termo de sorteio (Peça 87) e termo de 

distribuição de relatoria (Peça 92), nos termos da art. 22, da Resolução-TCU 175, de 
25 de maio de 2005;  

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 Serur e, com fulcro nos arts. 32, 
inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração  

interposto às peças 90 e 93. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.5 e do subitem 9.2.1 do Acórdão 2.477/2019-

TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 008.582/2015-7  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE. 
Responsáveis:  Ademar Pinto Veras (203.096.863-34); EPB 

Construcoes e Incorporacoes Ltda (07.023.889/0001-71)  
Interessado:  Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16)  

 

DESPACHO 
 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Ademar Pinto Veras (peça 147) 
contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 e contra os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 815/2019-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, proferido na sessão ordinária de 12/2/2019, 
verbis: 

“9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas 

Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, tendo como responsável 
o Sr. Ademar Pinto Veras, Prefeito do Município de Barroquinha/CE, no período de 2009 
a 2012, em decorrência da impugnação das despesas realizadas com os recursos 

oriundos do Termo de Compromisso 419/2008, cujo objeto era a realização de melhorias 
sanitárias domiciliares.         

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

sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

(. . .) 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, caput, 
e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis a seguir 

relacionados, e condená-los, na forma indicada, ao pagamento das quantias adiante 
discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados 
a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação, nos termos da legislação em 

vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas 
notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do 

Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor da Funasa: 

9.2.1. Sr. Ademar Pinto Veras solidariamente com a EPB Construções e 
Incorporações Ltda., nas quantias abaixo, devendo ser abatida, na ocasião, a 
importância R$ 10.367,63 (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três 

centavos), já recolhida em 28/2/2014, nos termos do Enunciado da Súmula de 
Jurisprudência do TCU 128: 

Valor (R$) Data 

32.914,10 4/2/2011 

38.569,21 14/1/2011 

9.2.2. Sr. Ademar Pinto Veras pela quantia de R$ 1.678,40 (um mil, 
seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), com data de ocorrência de 

18/08/2013; 

9.3. aplicar individualmente ao Sr. Ademar Pinto Veras e à empresa EPB 

Construções e Incorporações Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, 
respectivamente, nos valores de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e 
R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 
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notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos 
cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), 
atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo 

recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

(...) 

9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere 
este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 
8.443/1992” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 150 e 151), ao realizar exame preliminar de 
admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ademar Pinto 
Veras, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 
815/2019-TCU-2ª Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com 

fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para 

apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades 
eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo 

concedido em face do presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, 
inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração  

interposto à peça 147. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 e dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 

815/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, estendendo-se o 

efeito suspensivo aos demais devedores solidários.  

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

instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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TC 025.408/2015-1  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Aquiraz - CE. 

Responsáveis:  Antonio Fernando Freitas Guimaraes (020.840.235-
72); Edson Sa (017.421.083-34); Ritelza Cabral Demétrio 

(107.931.943-34); Valdi Camarcio Bezerra (081.750.801-59)  
Interessado:  Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16)  

 

DESPACHO 
 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Ritelza Cabral Demétrio (peça 70) 

contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 1.304/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto 

Marcos Bemquerer Costa, proferido na sessão ordinária de 26/2/2019, verbis: 

  “9. Acórdão: 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor dos ex-Prefeitos do Município de 
Aquiraz/CE, Sra. Ritelza Cabral Demétrio (gestões 2001 a 2004 e 2005 a 2008), 
Sr. Edson Sá (gestão 2009 a 2012) e Sr. Antônio Fernando Freitas Guimarães (gestão 

2013 a 2016), diante da impugnação total das despesas relativas ao Convênio 
1.954/2004, Siafi 528509, cujo objeto consistia na execução de sistema de abastecimento 

de água na localidade de Patacas pertencente ao referido município;  

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

(...) 

9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Ritelza Cabral Demétrio, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e 19, caput, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 
1992, para condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas 
monetariamente e acrescidas de juros de mora, desde as datas indicadas até o efetivo 

recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 
comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do 

TCU) o recolhimento das referidas importâncias aos cofres da Fundação Nacional de 
Saúde, nos termos da legislação em vigor: 

 
VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

74.748,06 23/11/2005 

74.748,00 02/01/2007 

71,94 21/1/2010 

37.303,06 21/1/2010 

11.599,59 21/1/2010 

 

9.3. aplicar à Sra. Ritelza Cabral Demétrio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, 

no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da dívida 
ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), 

atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo 
recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

(...) 
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9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso 
II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas a notificação” 

 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 72 e 73), ao realizar exame preliminar de 
admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 

dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ritelza Cabral Demétrio, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 1.304/2019-TCU-2ª 
Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

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

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

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, 

inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração  
interposto à peça 70. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 1.304/2019-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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CODMATERI A=44919 
TC 037.503/2018-9  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Brejo Grande - SE. 
Responsável:  Carlos Augusto Ferreira (265.600.625-20)  

Interessado:  Ministério do Turismo (vinculador) (05.457.283/0001-19)  
 
 

DESPACHO 
 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Augusto Ferreira (peça 91) 

contra os itens 9.1 (exceto primeira parte), 9.2 e 9.4 do Acórdão 5.285/2019-TCU-2ª Câmara, relator 

Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, proferido na Sessão de 16/7/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 
Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Carlos Augusto Ferreira, como então 

prefeito de Brejo Grande - SE (gestão: 2009-2012), diante da total impugnação dos 
dispêndios inerentes ao Convênio 1361/2009 (Siconv 715828) destinado à 

implementação do “I Encontro Cultural no Brejão”, em 28 e 29/11/2009, a partir do 
aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido 
estipulada para o período de 28/11/2009 a 27/2/2010;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 
Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 

9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa e razões de justificativa para julgar 

irregulares as contas de Carlos Augusto Ferreira, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, “b” 
e “c”, e 19, caput, da Lei nº 8.443, de 1992, e, assim, condená-lo ao pagamento do débito 

sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de 
juros de mora, calculados desde 8/1/2010 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 

214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida 
ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor;  

9.2. aplicar em desfavor de Carlos Augusto Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 
nº 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 
15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 

214, III, “a”, do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, 
atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 

(...) 

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, a 
cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, caso não atendidas as 

notificações” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 92 e 93), ao realizar exame preliminar de 

admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Augusto Ferreira, 
suspendendose os efeitos dos itens 9.1 (exceto primeiro parte), 9.2 e 9.4 do Acórdão 

5.285/2019-TCU-2ª Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 
8.443/1992;  
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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 Serur e, com fulcro nos arts. 32, 

inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração  
interposto à peça 91. 

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

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1 (exceto primeira parte), 9.2 e 9.4 do Acórdão 

5.285/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator
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TC 004.832/2015-9  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo (vinculador). 

Responsáveis:  Cesar Augusto Goncalves (232.604.247-68); Empresa 
Brasiliense de Turismo (08.911.986/0001-63); Governo do Distrito 

Federal (00.394.601/0001-26)    
 

DESPACHO 

 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. César Augusto Gonçalves (peças 86 
a 91) contra os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 8.676/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro 

Augusto Nardes, proferido na sessão ordinária de 17/9/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 

Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. César Augusto Gonçalves, à época 
presidente da Empresa Brasiliense de Turismo, da Empresa Brasiliense de Turismo 

(Brasiliatur), e do Distrito Federal, em razão de irregularidades na execução financeira 
do Convênio 35/2008, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação 
do projeto intitulado “2ª Feira Internacional de Negócios do Artesanato - Finnar”,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª 
Câmara, em: 

(...) 

9.2.  com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, e § 2º da Lei 
8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, 

inciso III, e § 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas 

do Sr. César Augusto Gonçalves (CPF 232.604.247-68), na condição de gestor do 

Convênio 35/2008, da Empresa Brasiliense de Turismo (CNPJ 08.911.986/0001-63), e 
do Distrito Federal (CNPJ 00.394.601/0001-26), na condição de sucessor da Empresa 
Brasiliense de Turismo, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a 

seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, 
para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, 
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na 

oportunidade, os valores já ressarcidos: (. . . ) 
 

9.3. aplicar ao Sr. César Augusto Gonçalves (CPF 232.604.247-68) a multa prevista no 
art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 13.000,00 
(treze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 

comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), 
o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 

desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 
vencimento, na forma da legislação em vigor; 

 

9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento 
das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos 

responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das 
demais medidas legais;  
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9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 
judicial das dívidas caso não atendidas as notificações” 

 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 93 e 94), ao realizar exame preliminar de 
admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 

dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Cesar Augusto Goncalves, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 8.676/2019-TCU-2ª 
Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 

artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

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

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

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, 
inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração  
interposto às peças 86 a 91. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 8.676/2019-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro Augusto Nardes, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários.  

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

à Serur para instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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TC 021.329/2009-0  
Natureza: Pedido de Reexame (Pensão Civil)  

Unidade Jurisdicionada: Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal.  

Interessados:  Benedita Leocadia Rodrigues de Souza (624.450.739-
87); Eliene Ferreira da Silva (385.094.584-72); Euse Régia Ferreira da 
Silva (065.237.584-78)  

 
 

DESPACHO 
 

Trata-se de pedido de reexame interposto pela Sra. Benedita Leocadia Rodrigues de Souza 
(peça 46) contra os itens 9.1, 9.3 e contra o subitem 9.3.1 do Acórdão 3.299/2019-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro Augusto Nardes, proferido na sessão ordinária de 14/5/2019, verbis: 

 “9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por ex -servidores 
da Departamento de Polícia Rodoviária Federal.  
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III 
e IX, da Constituição Federal de 1988, 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 

1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 
e 15 da Instrução Normativa TCU 55/2007, bem como na súmula TCU 106, em: 
9.1. considerar ilegais e recusar o registro dos atos de concessão de pensões civis 

instituídas por Gilberto Mayer (CPF 112.187.709-53) em benefício de Benedita Leocádia 
Rodrigues de Souza (CPF 624.450.739-87) e por José Ferreira da Silva (CPF 

073.604.604-68) em benefício de Euse Régia Ferreira da Silva (CPF 065.237.584-78) e 
Eliene Ferreira da Silva (CPF 385.094.584-72); 
(...) 

9.3. determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, com base no 
art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os 
pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias 
pagas indevidamente e de responsabilização solidária da autoridade competente” 

 
2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 47 e 48), ao realizar exame preliminar de 

admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento do pedido de reexame, bem assim a suspensão dos 

itens impugnados : 

“3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Benedita Leocadia Rodrigues de 
Souza, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 3.299/2019-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 Serur e, com fulcro no art. 48 da 
Lei n. 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame  interposto à peça 46. 
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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 e do subitem 9.3.1 do Acórdão 3.299/2019-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, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 

instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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TC 020.008/2018-0  
Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 
Responsáveis:  Lucimar Pinzan de Carvalho Flauzino (570.336.761-

15); V Vieira Flauzino & Cia Ltda - Epp (37.504.602/0001-96); 
Valdemir Vieira Flauzino (395.802.881-00)    

 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, encaminhem-se os autos à Secex-TCE 
para exame prévio de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos por V. Vieira 

Flauzino e Cia Ltda. - EPP, Valdemir Vieira Flauzino e Lucimar Pinzan de Carvalho Flauzino (peça 69) 
contra o Acórdão 6790/2019-TCU-2a Câmara, de minha relatoria. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 017.107/2015-6  
Natureza:  I Pedido de Reexame (relatório de Auditoria)  

Unidades Jurisdicionadas: Comitê Paraolímpico Brasileiro ; 
Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais ; 

Confederação Brasileira de Hipismo. 
Responsáveis:  Alegria Simoes Assessoria Equestre Ltda - Me 
(03.077.232/0001-36); Andrew George William Parsons (052.420.207-

92); Antonio Eduardo Alegria Simoes (463.922.207-63); Antonio Joao 
Goncalves de Azambuja (309.824.801-72); Antonio Joao Goncalves de 

Azambuja - Hipismobr Ltda - Me (01.273.662/0001-06); Augusto 
Cezar do O Alexandre (044.145.907-28); Bh7 Informatica Ltda - Me 
(04.123.948/0001-95); Blessed Turismo e Eventos Ltda - Me 

(03.371.559/0001-16); Carlos Alberto Senna de Oliveira (468.052.577-
00); Claudenir Aparecido Lourencao - Me (01.031.332/0001-04); 

Hipica Arujazinho Eireli (17.771.001/0001-32); Index Design Criacao 
e Editoracao Ltda (10.425.884/0001-80); Jt Madeiras e Materiais de 
Construcao Ltda - Me (09.041.704/0001-87); Luiz Roberto Giugni 

(047.367.558-73); Marcela Frias Pimentel Parsons (803.791.841-68); 
Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza (138.083.767-75); Marcelo 

Claro (114.365.518-46); Mario Antonio Angelicola - Me 
(01.949.013/0001-74); Moacir Silva Carvalho (04.479.574/0001-45); 
Pc Conection Servicos e Comercio de Informatica Ltda - Me 

(72.062.078/0001-41); Pedro Luiz Cordeiro dos Santos (919.668.178-
00); Phd Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Me 
(07.751.322/0001-11); Rtb Comunicacao Ltda (13.669.328/0001-47); 

Stampa Viagens e Turismo Ltda - Me (01.335.651/0001-03)    
 

 
 

DESPACHO 

 

 
Trata-se de pedidos de reexame interpostos, autonomamente, por: 

Luiz Roberto Giugni (peça 248) contra os itens 9.5 e 9.10; 

Marcela Frias Pimentel Parsons (peças 244-246) contra os itens 9.8 e 9.11; 

Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza (peça 235) contra os itens 9.6 e 9.11; 

Augusto Cezar do Ó Alexandre (peça 208) contra os itens 9.6 e 9.11; 

Confederação Brasileira de Hipismo (peça 216) contra os itens 9.15 e 9.16;  

do Acórdão 1.848/2018-TCU-Plenário, modificado, por efeitos infringentes, mediante o 

Acórdão 2.099/2019-TCU-Plenário, ambos da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, proferidos, 

respectivamente, na sessões de 15/8/2018 e 4/9/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria 

realizada na Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), com o objetivo de verificar a 
regularidade da aplicação de recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela 

Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva);  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63199836.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 215 | Quarta-feira, 20/11/2019 44 

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

 (...) 

 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luiz Roberto Giugni 
(047.367.558-73) em relação à contratação de empresas ligadas a empregados; 

contratação e pagamento de serviços/produtos contratados e entregues 
insuficientemente detalhados; prática de ato antieconômico na aquisição de material 
de premiação; e irregularidades na contratação e execução contratual de empresa de 

turismo, no tocante à ausência de exigência de garantia contratual (subitens 9.2.2.1, 
9.2.2.2, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7 e 9.2.2.8 do Acórdão 931/2016 - TCU - Plenário);  

 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Augusto Cezar do Ó 
Alexandre (044.145.907-28) e Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza (138.083.767-75), 
em relação ao atesto de serviços/produtos insuficientemente detalhados (subitens 9.2.3 

e 9.2.4 do Acórdão 931/2016 - TCU - Plenário); 

 (...) 

 9.8. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Andrew George William 
Parsons (052.420.207-92) e pela Sra. Marcela Frias Pimentel Parsons (803.791.841-
68), em razão da celebração e gestão de convênios entre CPB/CBH (subitens 9.2.7 e 

9.2.8 do Acórdão 931/2016 - TCU - Plenário) e acolher parcialmente as razões de 
justificativa da Sra. Marcela Frias Pimentel Parsons (803.791.841-68) em relação à 

utilização de recursos públicos para viajar em classe executiva; 

 (...) 

 9.10. aplicar ao Sr. Luiz Roberto Giugni (047.367.558-73), presidente da 

Confederação Brasileira de Hipismo, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 
8.443/1992, c/c art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, 
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, 

perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o 
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 

desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 
vencimento, na forma da legislação em vigor;  

 9.11. aplicar, individualmente, ao Srs. Augusto Cezar do Ó Alexandre (044.145.907-

28), Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza (138.083.767-75), Antônio Eduardo Alegria 
Simões (463.922.207- 63), Pedro Luiz Cordeiro dos Santos (919.668.178-00), a multa 

prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso I, do Regimento 
Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e à Sra. Marcela Frias Pimentel 
Parsons (803.791.841-68) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixando-lhes o prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal 
(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos 

cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão 
até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação 
em vigor;  

 (...) 

 9.15. determinar ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de 

Hipismo que identifiquem os eventuais entraves para o regular cumprimento, por parte 
desta última, da sistemática de movimentação dos recursos financeiros atinentes aos 
convênios celebrados e estabeleçam procedimentos a fim de evitar a emissão de 

cheques a título de reembolso de despesas, dando-se notícia a este Tribunal, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, sobre as providências adotadas;  
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 9.16. determinar à Confederação Brasileira de Hipismo que, quando da contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de passagens aéreas e 
terrestres, nacionais e internacionais, intermediação de serviços de hospedagem e 

outros serviços conexos compreendidos no mesmo ramo de atividade, exija, no 
momento da apresentação do pagamento da contratada, todas, quando exigível, as 

notas fiscais ou faturas relativas aos fornecedores finais ou outro documento hábil que 
efetivamente comprove o valor pago pelos serviços em questão” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 249 a 254), ao realizar exame preliminar de admissibilidade, em 

cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU n. 259 de 07/05/2014, conclui pela presença dos pressupostos 
recursais e propõe o conhecimento dos pedidos de reexame, bem assim a suspensão dos itens 

impugnados : 

 “3.1 conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Luiz Roberto Giugni, por 
Marcela Frias Pimentel Parsons, por Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza, pela 

Confederação Brasileira de Hipismo e por Augusto Cezar do O Alexandre, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5, 9.6, 9.8 (exceto primeira parte) 9.10, 9.11, 

9.12, 9.15 e 9.16 aos recorrentes, do Acórdão 1.848/2018-TCU-Plenário, 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 as propostas da Serur e, com fulcro no art. 48 da Lei n. 
8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço dos pedidos de reexame  interpostos às peças 208, 
216, 235, 244, 245, 246 e 248. 

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 9.5, 9.6, 9.8 (exceto primeira parte), 9.10, 9.11, 9.12, 9.15 e 9.16 do 

Acórdão 1.848/2018-TCU-Plenário, modificado, por efeitos infringentes, mediante o Acórdão 

2.099/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Vital do Rêgo, com relação a cada recorrente. 

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os autos à 

SecexTrabalho para expedição das comunicações previstas no art. 278, §1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 

 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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CODMATERI A=44902 
TC 026.468/2011-5  
Natureza: Pedido de Reexame (Relatório de Auditoria)  

Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Estado do 
Ceará. 

Responsáveis:  Advance Comunicação e Marketing Ltda 
(01.525.817/0001-46); Associação Brasileira de Agências de Viagens 
Ceará (07.210.669/0001-57); Carlos Paulo de Sousa (054.498.208-87); 

Exibidoor Propaganda Ltda (06.571.178/0001-79); Expressao Grafica 
e Editora Ltda (23.715.659/0001-20); Francisca Regina Magalhaes 

Cavalcante (142.838.833-87); Freda Azevedo Dias (782.175.556-72); 
Frederico Silva da Costa (776.889.701-30); Fundação Xxvii de 
Setembro (01.306.298/0001-25); Grafica Encaixe Ltda 

(35.216.498/0001-09); Grafica Sergio Eireli (05.678.602/0001-16); 
Grafica e Editora Pouchain Ramos Ltda (07.012.214/0001-27); José 

Colombo de Almeida Cialdini Neto (232.839.393-49); Jurema 
Camargo Monteiro (174.060.558-62); Luciano Paixão Costa 
(603.391.101-63); Mario Augusto Lopes Moyses (953.055.648-91); 

Marta Feitosa Lima Rodrigues (232.407.093-68); Márcio Ferreira do 
Nascimento (075.580.448-12); Print Solucoes Graficas e Eventos Eireli 

(04.011.639/0001-23); Suemy Andrade Vasconcelos (425.776.323-
04); Sérgio Flores de Albuquerque (186.513.641-72)  
Interessado:  Secretaria de Controle Externo do Tcu/ce 

(00.414.607/0006-22)  
 

DESPACHO 
 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Jurema Camargo Monteiro, pelo 
Sr. Márcio Ferreira do Nascimento, pela Sra. Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, pelo Sr. Carlos 

Paulo de Sousa e pela Sra. Marta Feitosa Lima Rodrigues (peças 207, 209, 210, 205 e 201) contra os itens 

9.1 e 9.2 do Acórdão 2.991/2018-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman 

Cavalcanti, proferido na sessão extraordinária de 12/12/2018, verbis: 

“9. Acórdão: 
 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade a respeito 
de convênios firmados entre a União, por intermédio do Ministério do Turismo, e as 

entidades Associação Brasileira de Agências de Viagens-Ceará e Fundação XXVII de 
Setembro, nesta etapa analisando as responsabilidades pelas irregularidades detectadas, 

 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

 
9.1. aplicar aos responsáveis abaixo indicados, com fundamento nos arts. 1º, inciso 

IX, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, as respectivas multas individuais, fixando-lhes o 

prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este 
Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o recolhimento das 

referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do 
presente acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, 
na forma da legislação em vigor: 

(. . .) 
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9.2. autorizar desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a 
cobrança judicial das dívidas mencionadas no item 9.1 caso não atendidas as 
notificações” 

 
2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 213-218), ao realizar exame preliminar de 

admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, conclui pela presença 
dos pressupostos recursais e propõe o conhecimento dos recursos de reconsideração, bem assim a 

suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Jurema Camargo Monteiro, 
Márcio Ferreira do Nascimento, Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, Carlos Paulo 

de Sousa e Marta Feitosa Lima Rodrigue, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1 e 9.2 
do Acórdão 2.991/2018-TCU-Plenário em relação aos recorrentes, 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 e, 
posteriormente, para o gabinete do Ministro Augusto Sherman para apreciação dos embargos de 

declaração de peça 202.  

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 Serur e, com fulcro nos arts. 32, 
inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço dos recursos de reconsideração  

interpostos às peças 201, 205, 207, 209 e 210. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU n. 259/2014, os efeitos dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2.991/2018-TCU-Plenário, relator 

Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em relação aos recorrentes.  

 5. Em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os autos à 
SecexDesenvolvimento para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU. 

6. Após o cumprimento do item 5 deste Despacho, encaminhem-se os autos ao gabinete do 
Ministro-Substituto Auhusto Sherman, em vista dos embargos de declaração opostos na peça 202. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 011.518/2016-2  
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Tefé - AM. 

Responsáveis:  Antenor Moreira Paz (232.467.663-04); Construtora 
Parica Ltda - Me (03.686.945/0001-05); Jose Elenilto Ferreira Lima 

(265.131.883-34)    
 
 

DESPACHO 
 

Trata-se de recursos de reconsideração interpostos, autonomamente, pela Construtora Parica 

Ltda. - ME (peça 83) e pelo Sr. Antenor Moreira Paz (peça 70) contra os itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 

1.301/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, proferido na 
sessão ordinária de 26/2/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  
 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Ministério da 
Defesa, em nome, inicialmente, do Sr. Antenor Moreira Paz, ex-Prefeito do Município de Tefé/AM, e da 
empresa Construtora Paricá Ltda., em razão da inexecução parcial quanto aos recursos relativos ao 

Convênio 449/PCN/2011, alusivo ao Programa Calha Norte.  
 

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

9.1 com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei n. 

8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Antenor Moreira Paz e José Elenilto Ferreira Lima, assim 
como da Construtora Paricá Ltda., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento das importâncias 

originárias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, 
para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o 
recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora 

devidos, calculados a partir das seguintes datas até a do respectivo recolhimento, na forma da legislação 
em vigor: 

VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA 

R$ 109.177,93 04/02/2014 

R$ 99.292,94 14/05/2014 

9.2 aplicar aos responsáveis retromencionados, individualmente, a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, no 
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data 
deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação 

em vigor; 

(...) 

9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 
dívidas, caso não atendidas as notificações” 

 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, ao realizar exame preliminar de admissibilidade, peças 85 e 86, em 
cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU n. 259, de 7/5/2014, conclui pela presença dos pressupostos 

recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a suspensão dos itens 

impugnados : 
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“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Construtora Parica Ltda. - Me e 
por Antenor Moreira Paz, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 
1.301/2019-TCU-2ª Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com 

fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados 
do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, 

inciso I e 33 da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço dos recursos de 

reconsideração interposto às peças 70 e 83. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU n. 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 1.301/2019-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais 

devedores solidários.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, encaminhem-se 

os autos à Secex-TCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur 
para instrução do mérito recursal. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 013.773/2015-1  
Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de 
Alagoas. 

Responsáveis:  Governo do Estado de Alagoas (12.200.176/0001-76); 
Renatha Soares Castro Silva (030.811.454-06); Suetônio Queiroz de 
Araújo (027.671.544-62)  

Interessado:  Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71)  
 

 
DESPACHO 

 

Inicialmente, registro que atuo no presente feito por força do art. 152 do Regimento Interno do 

TCU. 

2. Trata-se de “tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em 

desfavor da Sra. Renatha Soares Castro Silva, Gerente da Farmácia de Medicamentos Excepcionais da 
Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas entre 16/8/2007 e 12/5/2009, e do Sr. Suetônio Queiroz de 
Araújo, Diretor de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas entre 31/7/2007 

e 9/12/2008, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 
repassados à Secretaria, no exercício de 2008”. 

3.  A irregularidade que motivou a instauração da TCE consiste na não comprovação da boa e 
regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de 
Saúde de Alagoas, no âmbito do Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional, devido à 

cobrança irregular de procedimentos médicos em APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade). O dano ao erário constado totaliza R$128.759,91 (valor histórico). 

4.  Após instrução inicial do feito, peças 4 a 6, os responsáveis arrolados na TCE foram 
regularmente citados e apresentaram as respectivas alegações de defesa (peça 19 - Sra. Renatha Soares 
Castro Silva; peças 22 a 46 - Sr. Suetônio Queiroz de Araújo). 

5.  Em instrução à peça 47, corroborada pelo corpo dirigente, peças 48 e 49, a SecexTCE, propôs 
realizar citação do Estado de Alagoas em razão do recebimento irregular de recursos federais 

repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde de Alagoas , no âmbito do 
Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional, devido à cobrança irregular de procedimentos 
médicos em APACs (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade): 

“CONCLUSÃO 
25.Ante todo o exposto, propõe-se, preliminarmente, a citação do Estado de Alagoas, por 

ter se recebido irregularmente repasses a maior do FNS na execução do Componente de 
Medicamentos de Dispensação Excepcionais, em decorrência das cobranças irregulares 
identificadas pelo Denasus.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
26.Informa-se que não há delegação de competência do relator deste feito, Ministro 

Raimundo Carrero, para as citação proposta, nos termos do art. 1º, inciso X, da Portaria-
MIN-RC Nº 1, de 2/4/2007. 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

27.Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
27.1.realizar a citação do Estado de Alagoas (CNPJ 12.200.176/0001-76), com 

fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos 
I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresente alegações de defesa 
quanto à irregularidade detalhada a seguir: 
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27.1.1. Irregularidade: recebimento irregular de recursos federais repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde de Alagoas, no âmbito do 
Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional, devido à cobrança irregular 

de procedimentos médicos em APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade), conforme identificado no Relatório de Auditoria 7785 do Denasus e em 

Relatórios Complementares e na instrução do TC 013.773/2015-1. 
27.1.2.Conduta: o Estado de Alagoas recebeu do Fundo Nacional de Saúde recursos a 
maior do que seria devido, no âmbito do Componente de Medicamentos de Dispensação 

Excepcional, caso os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde para os medicamentos de dispensação excepcional fossem 

obedecidos, caracterizando recebimento irregular de recursos federais em razão de 
incorreções nas informações prestadas pelo beneficiário; 
27.1.3. Dispositivos violados: Portaria MS/SAS 470/2002, Portaria MS/SAS 1013/2002, 

Portaria MS/SAS 1014/2002, e itens 13 e 19 da Portaria MS/GM 2577/2006. 

e/ou recolha aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias abaixo indicadas, 

referentes à irregularidade acima descrita, atualizadas monetariamente a partir das 
respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia 
eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor.” 

6.  A proposta deve ser acolhida com o devido ajuste quanto ao destinatário da citação, o qual, 
por determinação do art. 75, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser o Procurador-Geral do 

Estado de Alagoas. 

7.  Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do RI/TCU, c/c art. 75, inciso II, do Código de Processo 
Civil, acolho o encaminhamento da SecexTCE proposto na peça 47 e determino a realização da citação do 

Estado de Alagoas, na pessoa de seu Procurador-Geral. 

8.  À SecexTCE para as providências a seu cargo. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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MINISTRA ANA ARRAES 
 
CODMATERI A=44861 

TC 008.889/2013-9  
Natureza: Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 
Responsáveis: Antonio Joao dos Santos (139.000.563-15); Carmeluc ia 
Coelho de Almeida (523.225.483-91); Ecia Jane Magalhaes Novais 

(128.755.463-68); Haigle Reckziegel de Sousa (682.682.030-72); 
Leonardo Araujo Sampaio (756.640.463-68); Marluce Sampaio Nobre 

Barbosa (357.289.652-53); Nailton Jorge Ferreira Lyra (376.634.027-
15); Roberto Cassemiro Dias (012.468.013-53); Roselis Alves 
Carvalho dos Santos (487.633.733-00); Sebastiao Curt Melo Duarte 

Junior (216.038.803-30); Teofila Margarida Monteiro da Silva 
(755.265.573-91); Venusia Ribeiro Milhomem (298.838.222-00); 

Weilany França Wilges (786.430.403-63).  
Interessado: Ministério da Saúde (vinculador).  

 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Fundo 
Nacional de Saúde - FNS em desfavor de Nailton Jorge Ferreira Lyra - Secretário Municipal de Saúde no 
período de 10/6/2006 a 13/4/2007 - e Teófila Margarida Monteiro da Silva - Secretária Municipal de Saúde 

no período de 13/4/2007 a 10/8/2007 - em razão de irregularidades em pagamentos realizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz, MA, nos exercícios de 2006 e 2007, com recursos repassados 

para uso nos programas Saúde da Família, Saúde Bucal e Piso de Atenção Básica Fixo. 

2.  Na fase interna da TCE, concluiu-se ter havido dano ao erário no valor histórico de 
R$424.338,95, decorrente do pagamento por materiais gráficos e médico-hospitalares adquiridos e não 
recebidos. Nailton Jorge Ferreira Lyra foi responsabilizado pela parcela de R$382.449,75 e Teófila 

Margarida Monteiro da Silva por R$41.889,20 (peça 6, p. 77-83). 

3.  Recebida a presente TCE pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão 
(Secex-MA), essa unidade instrutiva, após avaliar as informações contidas nos autos, concluiu que as únicas 

responsáveis pelo débito eram Weilany França Wilges - Coordenadora de Compras da Secretaria Municipa l 
de Saúde - e Marluce Sampaio Nobre Barbosa - Coordenadora do Programa Saúde da Família.  

4.  Após a realização de diligências ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS e à Secretaria 

Municipal de Saúde de Imperatriz, MA, essas responsáveis foram citadas pelos débitos históricos de 
R$195.221,20 (peças 64) e R$112.911,80 (peça 65), respectivamente, “em virtude de terem atestado o 
recebimento dos produtos que supostamente não foram entregues na Secretaria Municipal de Saúde de 

Imperatriz - MA, conforme Relatório do Sistema de Auditoria do Sistema Único de Saúde nº 5863, com 
base nas evidências apontadas no anexo II desta instrução”. 

5.  Analisadas as alegações de defesa apresentadas por Weilany França Wilges e por Marluce 

Sampaio Nobre Barbosa, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), 
com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, propôs julgar irregulares suas contas e condená-las 
ao pagamento do débito calculado pela unidade instrutiva e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. 

6.  Por ter constatado divergências em valores, em responsabilidades por atestes e em 
responsabilidades por pagamentos; por ter concebido como equivocada a decisão da Secex-MA de excluir 
do rol de responsáveis os servidores que efetuaram os pagamentos de mercadorias que não foram recebidas 

e aqueles que atestaram o recebimento de mercadorias que não foram efetivamente entregues; e, por ter 
observado erros nos valores pelos quais as responsáveis haviam sido citadas, determinei o retorno dos autos 
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à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial para reinstrução da matéria, com a 
definição precisa de valores e responsabilidades, de modo que fosse possível a citação de todos os 
responsáveis pelo dano ao erário decorrente do pagamento por materiais gráficos e médico-hospitalares 

adquiridos e não recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz, MA, nos exercícios de 2006 
e 2007, com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. 

7.  Retornam agora os autos ao meu gabinete com três diferentes propostas: uma da auditora da 

Secex-TCE (peça 84), outra do diretor dessa unidade instrutiva (peça 85) - a qual contou com a 
concordância do secretário (peça 86) -, e uma terceira, do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 88) 
- o qual se manifesta parcialmente de acordo com a proposição oferecida pelos dirigentes da Secex-TCE. 

8.  Considerando que as irregularidades identificadas ocorreram há mais de dez anos, a auditora 

da Secex-TCE propôs, em síntese, que: 

1.  os responsáveis ainda não notificados sejam excluídos da relação processual, pela 
aplicação do que dispõe o art. 19 da IN TCU 71/2012; 

2.  Nailton Jorge Ferreira Lyra e Teófila Margarida Monteiro da Silva sejam igualmente 

excluídos da relação processual, pois ficaram à frente da Secretário Municipal de Saúde por 
períodos insuficientes para efetuar as mudanças nos controles requeridas para evitar o prejuízo 

causado e também porque o TCU já afastou a responsabilidade de ordenadores de despesas 
em casos semelhantes; e, 

3.  sejam julgadas irregulares as contas de Weilany França Wilges e Marluce Sampaio Nobre 
Barbosa, com a condenação ao pagamento do débito calculado pela unidade instrut iva na 

instrução à peça 77 e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.  

9.  Por não concordar com essa proposta, o diretor e o secretário da Secex-TCE propuseram, em 
resumo: 

1.  manter no rol de responsáveis Nailton Jorge Ferreira Lyra e Teófila Margarida Monteiro 

da Silva, uma vez que foram notificados sobre as irregularidades pela autoridade 
administrativa competente em 24/7/2009 (peça 6, p. 79); 

2.  manter no rol de responsáveis Weilany França Wilges e Marluce Sampaio Nobre 

Barbosa, pois foram notificadas sobre as irregularidades no âmbito deste Tribunal, antes de 
esgotado o prazo de que trata o art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016 
(peças 64 e 65, respectivamente); 

3.  citar os demais responsáveis (Antônio João dos Santos, Carmelúcia Coelho de Almeida, 

Écia Jane Magalhães Novais, Haigle Reckziegel de Sousa, Leonardo Araújo Sampaio, Roselis 
Alves Carvalho dos Santos, Roberto Cassemiro Dias, Venusia Ribeiro Milhomem e Sebastião 

Curt Melo Duarte Júnior), cabendo a eles demonstrar a existência de obstáculo ou de 
dificuldade concreta que implique prejuízo às suas defesas (conforme jurisprudência desta 
Corte de Contas); e, 

4.  incluir no rol de responsáveis Sebastião Curt Melo Duarte Júnior (Secretário Adjunto de 
Saúde) pelos atos realizados no exercício da função de secretário, e Roberto Cassemiro Dias 
(Secretário Municipal de Gestão Pública e Finanças), pelos pagamentos efetivados sem a 

assinatura do Secretário de Saúde. 

10.  O Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, representando o Ministério Público junto ao TCU 
(MPTCU), por sua vez, concordou, na essência, com o encaminhamento proposto pelo corpo dirigente da 

Secex-TCE, sugerindo, porém, ajustes relacionados a datas de origem e valores dos débitos e à 
solidariedade de responsáveis. 
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11.  Após avaliar detidamente cada uma das propostas e compulsar os autos deste processo, anuo, 
com alguns reparos, à proposta do representante do MPTCU, sem prejuízo dos destaques a seguir. 

12.  A presente tomada de contas especial, instaurada em razão do pagamento por impressos e 
materiais hospitalares adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz, MA, que não foram 

efetivamente entregues, envolve oito diferentes servidores que atestaram o recebimento desses materiais e 
quatro outros que efetuaram os pagamentos de 26 notas fiscais relativas a essas entregas irregulares. 

13.  Dois desses responsáveis foram notificados das irregularidades pelo Fundo Nacional de Saúde 

em 2009: Teófila Margarida Monteiro da Silva (peça 6, fls. 4-13) e Nailton Jorge Ferreira Lyra (peça 6, fls. 
15-30). Outras duas responsáveis - Weilany França Wilges e Marluce Sampaio Nobre Barbosa - foram 
notificadas pelo TCU em maio de 2016 (peças 64 e 66, e 65 e70, respectivamente). Para esses, não há que 

se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 

14.  No caso dos demais responsáveis ainda não notificados, a jurisprudência desta Corte de Contas 
permite sua citação tardia e define que caberá a eles demonstrar obstáculos ou dificuldades concretas que 

prejudiquem suas defesas (Acórdão 6.990/2014-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Walton Alencar 
Rodrigues). Assim, entendo que sua citação pode ser realizada. 

15.  Por fim, considero que, além dos ajustes já apontados no parecer do Procurador Júlio Marcelo 

de Oliveira, há necessidade de realização das correções a seguir descritas nos ofícios de citação a serem 
enviados pela Secex-TCE. 

16.  No caso do processo 15.01.9795/06 - Programa Caps (débito de R$4.392,10), não é possível 
identificar a assinatura do responsável pelo pagamento da despesa, devendo esse débito ser de 

responsabilidade exclusiva de Leonardo Araújo Sampaio (peça 6, fls. 11 e 12): 

Os materiais não recebidos custaram R$4.392,10 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e dez 
centavos), conforme e notas fiscais nºs. 4274 e 4275 da Gráfica Editora Stylus Ltda. e foi pago com 
recursos do Ministério da Saúde pelo cheque nº 850.232, de 23.07.07, da c/c 38.266-3, ag. 0554-1, do 
B.Brasil. O Cheque apresenta apenas uma assinatura.  

Não foi possível identificar a assinatura, tendo em vista ser apenas uma rubrica, contrariando o 
disposto no art. 40 do Decreto 93.872/86, o qual estabelece que a firma ou rubrica em documentos e 
processos deverá ser seguida da repetição completa do nome do signatário e indicação da respectiva 
função ou cargo, por meio de carimbo. Não consta na cópia do cheque a segunda assinatura. (grifei) 

17.  Além disso, para o processo 15.02.1850/07 - Programa Vigilância em Saúde (débito de 

R$1.078,40), são responsáveis solidárias Weilany França Wilges (que efetuou o ateste) e Teófila Margarida 
Monteiro da Silva (encarregada do pagamento) (peça 6, fls. 22): 

Na nota fiscal 4421 consta declaração de recebimento assinado por Weilany Wilges, da 
Coordenação de Compras  e Carmelúcia Coelho de Almeida, mas, em declaração por escrito a 
Coordenadora da Hanseníase informou que em relação ao ofício 039/07, não recebeu, 80 blocos de Guia 
de Transferência/Hanseníase, correspondente ao valor de R$458,40, conforme nota fiscal nº. 4419, de 
29.03.07 e a Coordenadora da Divisão de Imunização, Floriacy Stabnow Santos, informou que "não 
recebeu" 10.000 Cartões de Vacina, correspondente ao valor de R$620,00, conforme nota fiscal 4421, 
de 29.03.2007, ambos foram pagos com recursos do Ministério da Saúde, em 10 de maio de 2007, pelo 
cheque 008513, conta corrente 58.048-1, agência 0554-1, do Banco do Brasil. O cheque foi assinado 
por Teófila M. Monteiro Silva, Secretária Interina de Saúde e Roberto Cassemiro Dias, Secretário de 
Orçamento e Finanças. 

18.  Em conclusão, resumo as responsabilidades dos envolvidos nas tabelas a seguir: 

Processo Programa Peça Fls. Valor (R$)  Data do 

pagamento 

Responsável pelo ateste Responsável pelo 

pagamento 

15.01.9544/06  DST/Aids 2 4 R$21.750,55  05/12/2006 Venúsia Ribeiro 
Milhomem 

Nailton Jorge Ferreira 
Lyra 

15.02.327/07 DST/Aids 2 4-5 R$27.855,30  25/01/2007 Antônio João dos Santos Nailton Jorge Ferreira 

Lyra 
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Processo Programa Peça Fls. Valor (R$)  Data do 
pagamento 

Responsável pelo ateste Responsável pelo 
pagamento 

15.02.3181/07 DST/Aids 2 5 R$20.871,80  03/07/2007 Weilany França Wilges Teófila Monteiro Silva 

15.01.9546/06 Saúde Bucal 2 6 R$4.505,00  07/12/2006 Écia Jane Magalhães 

Novais 

Nailton Jorge Ferreira 

Lyra 

15.01.9984/06 Saúde Bucal 2 6 R$2.875,00  03/01/2007 Écia Jane Magalhães 
Novais 

Nailton Jorge Ferreira 
Lyra 

15.02.2889/07 Saúde Bucal 2 8 R$3.840,00  04/07/2007 Écia Jane Magalhães 

Novais 

Roberto Cassemiro Dias 

15.01.9801/06 Saúde da Mulher 2 10 R$16.343,80  03/01/2007 Haigle Reckziegel de 
Sousa 

Nailton Jorge Ferreira 
Lyra 

15.01.9982/06 Saúde da Mulher 2 10-

11 

R$5.932,50  03/01/2007 Haigle Reckziegel de 

Sousa 

Nailton Jorge Ferreira 

Lyra 

15.01.9795/06 Caps 2 11-
12 

R$4.392,10  23/07/2007 Leonardo Araújo 
Sampaio 

Assinatura não 
identificada 

15.01.019/07  Caps 2 12-
13 

R$13.135,30  16/01/2007 Leonardo Araújo 
Sampaio 

Nailton Jorge Ferreira 
Lyra 

15.01.9644/06 Saúde do 
Trabalhador 

2 13 R$1.500,00  13/12/2006 Roselis Alves Carvalho 
dos Santos 

Nailton Jorge Ferreira 
Lyra 

15.01.9933/06 Saúde do 
Trabalhador 

2 13-
15 

R$5.752,00  27/12/2006 Roselis Alves Carvalho 
dos Santos 

Nailton Jorge Ferreira 
Lyra 

15.02.1371/07 Saúde do 
Trabalhador 

2 15 R$4.814,00  23/04/2007 Roselis Alves Carvalho 
dos Santos 

Teófila Monteiro Silva 

15.02.2928/07 Saúde do 
Trabalhador 

2 15-
16 

R$2.432,00  05/06/2007 Weilany França Wilges Teófila Monteiro Silva 

15.01.9907/06 Saúde da 
Família 

2 19 R$44.873,00  22/03/2007 Marluce Sampaio Nobre 
Barbosa 

Assinatura não 
identificada 

15.01.9908/06 Saúde da 
Família 

2 21 R$59.185,80  14/02/2007 Marluce Sampaio Nobre 
Barbosa 

Nailton Jorge Ferreira 
Lyra 

15.02.1343/07 Saúde da 

Família 

2 21 R$8.853,00  21/05/2007 Marluce Sampaio Nobre 

Barbosa 

Teófila Monteiro Silva 

15.02.1850/07 Vigilância em 
Saúde 

2 22 R$1.078,40  10/05/2007 Weilany França Wilges Teófila Monteiro Silva 

15.01.7067/06 Assistência 

Farmacêutica 

2 30-

32 

R$33.514,00  20/07/2006 Weilany França Wilges Roberto Cassemiro Dias 

15.01.8202/06 Assistência 
Farmacêutica 

2 34 R$17.907,95  26/09/2006 Weilany França Wilges Sebastião Curt Melo 
Duarte Junior 

15.01.7246/06 Assistência 

Farmacêutica 

2 34 R$17.832,80  26/07/2006 Weilany França Wilges Roberto Cassemiro Dias 

15.01.8210/06 Assistência 
Farmacêutica 

2 34-
36 

R$16.233,00  26/09/2006 Weilany França Wilges Sebastião Curt Melo 
Duarte Junior 

15.01.9345/06 Assistência 

Farmacêutica 

2 38-

39 

R$15.903,85  24/11/2006 Weilany França Wilges Assinatura não 

identificada 

15.01.9346/06 Assistência 
Farmacêutica 

2 39 R$16.233,00  27/11/2006 Weilany França Wilges Assinatura não 
identificada 

15.01.9347/06 Assistência 

Farmacêutica 

2 39-

41 

R$22.840,60  24/11/2006 Weilany França Wilges Assinatura não 

identificada 

15.01.9348/06 Assistência 
Farmacêutica 

2 41 R$33.884,20  24/11/2006 Weilany França Wilges Assinatura não 
identificada 

 
TO TAL 

  
R$424.338,95  

   

 

RESPO NSÁVEIS PO R PAGAMENTO S  
 

Nailton Jorge Ferreira Lyra  R$158.835,25  

Roberto Cassemiro Dias  R$55.186,80  

Sebastião Curt Melo Duarte Junior  R$34.140,95  

Teófila Monteiro Silva  R$38.049,20  

Assinatura não identificada  R$138.126,75  

Total  R$424.338,95  

 

RESPO NSÁVEIS PO R ATESTES  
 

Antônio João dos Santos  R$27.855,30  

Carmelúcia Coelho de Almeida  R$0,00 

Écia Jane Magalhães Novais  R$11.220,00  

Haigle Reckziegel de Sousa  R$22.276,30  
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RESPO NSÁVEIS PO R ATESTES  
 

Leonardo Araújo Sampaio  R$17.527,40  

Marluce Sampaio Nobre Barbosa  R$112.911,80  

Roselis Alves Carvalho dos Santos  R$12.066,00  

Venúsia Ribeiro Milhomem  R$21.750,55  

Weilany França Wilges  R$198.731,60  

Total  R$424.338,95  

19.  Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial para citação dos responsáveis na forma proposta pelo corpo dirigente dessa unidade 
instrutiva, com os ajustes indicados por mim e pelo representante do MPTCU. Registro a importância de 
se destacar, nos ofícios a serem enviados para os responsáveis que ainda não foram notificados, que, 

conforme jurisprudência desta Corte de Contas, caberá a eles demonstrar obstáculos ou dificuldades 
concretas que possam prejudicar suas defesas. 

À Secex-TCE, para providências. 

 

Brasília, 18 de novembro de 2019. 

 
 

ANA ARRAES 
Relatora
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CODMATERI A=44862 
TC 010.314/2014-8  
Natureza:  I Pedido de Reexame (Aposentadoria)  

Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.  
Recorrente:  Cleonir de Oliveira Maranhão (753.477.767-49)  

 
DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Cleonir de Oliveira Maranhão contra o Acórdão 
9.549/2019-2ª Câmara, que apreciou ato de aposentadoria no interesse de Cleonir de Oliveira Maranhão, 
ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, 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 do exame de admissibilidade, e, posteriormente, à Secretaria de Recursos, para 
instrução. 

 

TCU, Gabinete, em 18 de novembro de 2019. 
 

ANA ARRAES 
Relatora 
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TC 029.670/2017-9  
Natureza:  Tomada de Contas Especial. 

Unidade: Secretaria Especial de Comunicação Social. 
Interessado: Propeg Comunicação S/A (CNPJ 05.428.409/0001-27). 

 
 

DESPACHO DA RELATORA 

 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República (Secom/PR) contra as empresas Matisse Comunicação de Marketing Ltda., 

Propeg Comunicação S/A e Grey Publicidade do Brasil Ltda. em razão de possível dano causado aos cofres 
públicos decorrente de pagamentos efetuados indevidamente à Laujar Empresa Jornalística S.C. Ltda. pela 
compra de espaços publicitários sem a comprovação da circulação dos jornais da referida empresa. 

2. Por meio do Acórdão 9.904/2019 - 2ª Câmara, de minha relatoria, esta Corte de Contas, dentre outras 

ações, rejeitou as alegações de defesa apresentadas pela empresa Propeg Comunicação S/A, julgou 
irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento do débito a ela atribuído, e aplicou a multa prevista 

no art. 57 da Lei 8.443/1992. 

3. Em 25/10/2019, a empresa Propeg Comunicação S/A, por meio de seu representante legal, opôs 
embargos de declaração com efeitos infringentes em face da referida decisão (peças 183-186). 

4. Contudo, em 12/11/2019, a recorrente apresentou superveniente pedido de desistência dos aludidos 

embargos de declaração (peça 208) e requereu a expedição das guias de parcelamento do débito em 36 
parcelas mensais, autorizado pelo subitem 9.11 do Acórdão 9904/2019 - 2ª Câmara. 

5. Ante o exposto, declaro o subsequente prejuízo à apreciação dos referidos embargos de declaração, a 
partir do aludido pedido de desistência acostado à peça 208 e determino que o presente processo seja 

enviado à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado para o prosseguimento do feito. 

 
 

TCU, Gabinete, em 18 de novembro de 2019  
 
 

 
ANA ARRAES 

Relatora 
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TC 015.364/2017-8  
Natureza: Atos de Admissão. 

Unidade: Diretoria Regional da ECT na Paraíba - DR/PB. 
Interessados: Diego Custodio Lopes (CPF 063.956.674-08), Jose Ramon 

da Silva Junior (CPF 055.274.054-39), Laerth Bruno de Brito Gomes (CPF 
104.352.644-78), Marcos Antonio dos Santos Carvalho (CPF 059.218.444-
70) e Poliana Emilia do O Diniz (CPF 013.562.644-76). 

 
 

DESPACHO DA RELATORA 
 

Cuidam os autos de admissões realizadas pela Diretoria Regional da ECT na Paraíba - DR/PB para 
dois cargos distintos, regidos pelo Edital 11/2011 - ECT (agente de Correios - ativ. distribuição e/ou coleta 

e agente de Correios - atividade comercial). 

2. Em um primeiro momento, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip propôs considerar legais e 
conceder o registro dos atos em exame (peças 7 e 8). 

3. Todavia, o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU avaliou necessário averiguar se a admissão de 

Poliana Emília do O Diniz, ocorrida em 6/1/2014, estava fora da validade do certame e, por essa razão, 
propôs diligência à DR/PB para que prestasse os devidos esclarecimentos quanto à validade do concurso 

(peça 10). Quanto aos demais atos, concordou com proposta da unidade técnica pela legalidade. 

4. O ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, mediante despacho à peça 11, acolheu a proposta do 
MPTCU. 

5. Em resposta à diligência, a DR/PB encaminhou o Ofício 9218029/2019 - SPES-PB, de 26/8/2019 (peça 
14), o qual informou, quanto ao ato de Poliana Emília do O Diniz, que a prorrogação da validade do 

concurso se deu por meio de decisão judicial (processo 0001035-92-2013-5-10-0015). 

6. A Sefip, em nova manifestação, propôs o sobrestamento dos autos até que sobrevenha decisão judicia l 
definitiva sobre o processo supracitado, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Essa 

proposta foi acolhida pelo MPTCU. 

7. Não é possível avaliar de forma conclusiva se os demais atos de admissão também estavam fora da 
validade do certame. Nos formulários de admissão do Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e 

Concessões - SisacNet dos interessados deste processo, o campo “Esclarecimentos do Gestor de Pessoal” 
está em branco, até mesmo no caso de Poliana Emília do O Diniz, ao passo que em processos análogos (por 
exemplo o TC 034.381/2017-1) relativos a atos de admissão decorrentes do concurso de Edital 11/2011 

consta o seguinte: 

“Contratação por decisão judicial- ‘decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Brasília-DF nos autos 
do processo de número 0001035-92.2013.5.10.0015 em 19/11/2014 confirma a postergação de validade do 
concurso público de Edital de Seleção Externa 11/2011 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
ECT, até o trânsito em julgado da decisão.’”  

8. No Sistema de Atos de Pessoal, atualmente utilizado, tal informação deve constar no campo “VII - 
Observações Preliminares; Alerta/Pendência; Justificativas do Gestor”. 

9. A falta dessa informação importante acerca da decisão judicial supracitada no formulário de Poliana 

Emília do O Diniz, corroborada pela diligência à DR/PB, traz dúvidas sobre essa falha nos demais 
formulários, inclusive em outros processos apreciados pelo Tribunal. 

10. Dessa forma, cabe diligenciar a DR/PB quanto aos demais atos de admissão objeto destes autos, para 

que preste os devidos esclarecimentos quanto à validade do certame. 
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11. Ademais, como os atos foram disponibilizados ao TCU há mais de cinco anos, cabe realizar oitiva 
prévia de Poliana Emília do O Diniz e, a depender da resposta da unidade jurisdicionada à diligência, dos 
demais interessados, com base no Acórdão 587/2011-Plenário. 

12. Destaco que a jurisprudência mais recente deste Tribunal que trata de atos de admissão decorrentes do 

concurso ora apreciado tem negado registro a esses atos sem emissão de juízo de legalidade, com 
determinação ao órgão para que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-

92.2013.5.10.0015, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável aos interessados, torne sem 
efeito os atos de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento dos respectivos 
desligamentos no sistema e-Pessoal (Acórdãos 2.463/2015, 2.464/2015, 2.595/2015, 3.091/2015, 

3.251/2015, 3.252/2015, 3.617/2015, 3.618/2015, 3.503/2016 e 6.327/2016, todos da 1ª Câmara, e os 
Acórdãos 8.928/2017 e 8.929/2017, ambos da 2ª Câmara). Dessa forma subsistem as admissões enquanto 

mantida a decisão judicial, de modo que não cabe o sobrestamento deste processo. 

 Diante do exposto, restituam-se os autos à Sefip para que promova a oitiva de Poliana Emília do O Diniz 
e diligencie a DR/PB. A depender da resposta à diligência, efetuem-se as oitivas dos demais interessados. 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019.  
 
 

ANA ARRAES 
Relatora 
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Processo:037.642/2019-7 
Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 

Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Não há. 

 
 

DESPACHO 

 
Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do 

Ministério Público junto ao TCU, Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, a respeito de possível ofensa aos 
princípios da segurança jurídica, da confiança legítima ou da boa-fé pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) no âmbito do procedimento administrativo que visa alterar a Resolução Aneel 482/2012, 

que regula a micro e a mini geração distribuídas de energia elétrica no país (Consulta Pública Aneel 
25/2019).  

2. O representante sustenta que a Consulta Pública Aneel 25/2019 mudaria de forma abrupta a sistemática 
de compensação de energia elétrica (SCEE), mecanismo por meio do qual se concedem descontos na conta 
de energia elétrica do consumidor que, na qualidade de mini ou micro gerador, além de simplesmente 

consumir energia da distribuidora, injeta na rede da empresa energia por ele produzida, mas que excede ao 
seu próprio consumo.  

3. Alega que a proposta da Aneel poderá acarretar dano à União, na medida em que os lesados poderiam 
pleitear na justiça indenizações em função do que deixarão de economizar na tarifa pelos próximos anos. 
Ademais, argumenta que a proposta desincentivará a instalação de novos sistemas de geração de energia 

solar do Brasil.  

4. Em razão disso, requer a adoção de medida cautelar, tendente a determinar à Aneel que se abstenha de 
dar continuidade aos procedimentos administrativos para a alteração da Resolução Normativa 482/2012 até 

que o Tribunal decida o mérito da questão. 

5. A SeInfraElétrica, por sua vez, entende que, no caso, encontra-se ausente o requisito do fumus boni iuris, 

necessário à concessão da medida cautelar. Após análise de notas técnicas e outros documentos, a unidade 
técnica concluiu que: 

 

a) o processo regulatório que culminou na proposta de revisão da Resolução Aneel 482/2016 
foi suficientemente transparente e motivado, restando atendido o dever de motivação dos atos 

administrativos; 
b) a administração sinalizou em várias oportunidades que as condições de compensação da 
energia elétrica estabelecidas em 2012 não seriam eternas; 

c) a tendência é que a agência reguladora estabeleça um período de transição para que os 
geradores existentes se submetam ao novo modelo de compensação; 

d) os atos normativos como a Resolução Aneel 482/2016 podem e devem ser alterados, sempre 
que necessário, não sendo próprio a este tipo de ato a manutenção eterna das regras nele 
contidas. 

 
6. Em razão disso, opinou pelo indeferimento da cautelar e pela realização de oitiva da Aneel acerca dos 

fatos apontados na presente representação. Entende necessário também obter o entendimento instituciona l 
do Ministério da Economia e das Minas e Energia sobre a proposta da Aneel que, ao fim e ao cabo, teria 
como objetivo neutralizar a política de subsídios cruzados contida no atual mecanismo de compensação de 

energia elétrica (SCEE).  

7. Decido.  
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8. Indefiro o pedido de medida cautelar. As razões apontadas da unidade técnica afastam, numa análise 
preliminar, a possível violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé. 
Ademais, alteração da Resolução Aneel 482/2016 ainda não se efetivou e não se sabe o seu exato teor. 

Portanto, está ausente a plausibilidade jurídica pressuposto necessário à concessão da medida acauteladora.  

9. Nada obstante, tendo em vista a relevância e a complexidade da matéria, acato as propostas de oitiva, 

nos termos formulados pela instrução de peça 20, com vistas à obtenção de maiores subsídios para o exame 
de admissibilidade e mérito da presente representação. 

 

 
Brasília, 19 de novembro de 2019 

 
 

ANA ARRAES 

Relatora 
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MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 

TC 016.347/2014-5  
Natureza: Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Município de Paudalho/PE 

De ordem, considerando que o presente feito trata de embargos de declaração opostos, em 

04/11/2019, contra o Acórdão 6.788/2019-TCU-2ª Câmara, de relatoria do Ex.mo Sr. Ministro 
Augusto Nardes (Peça 84), encaminhem-se os presentes autos ao Gabinete de Sua Excelênc ia, 
para adoção das providências que entender cabíveis. 

 
Gabinete, em 20 de novembro de 2019. 

 
MARCELO MATTOS SCHERRER 

Chefe de Gabinete 
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