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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 04/03/2020, às 14h30 

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

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

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
003.433/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Dalva Aguiar Nascimento - ME (Intradoc do Brasil) 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Medicina 

Representação legal: não há 

006.373/2013-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Coordenação e Governança das Empresas  

Estatais - MP 

Interessados: Amazonas Distribuidora de Energia S.A.; Associacao dos Servidores do 

Grupo Hospitalar Conceicao; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.;  

BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal; Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil S.A - Eletronorte; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.; Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia Docas 

do Ceará; Companhia Docas do Espírito Santo-Codesa; Companhia Docas do Estado de 

São Paulo; Companhia Docas do Maranhão; Companhia Docas do Pará; Companhia Docas 

do Rio Grande do Norte; Companhia Energética de Alagoas; Companhia Energética do 

Piauí; Companhia Nacional de Abastecimento; Companhia de Eletricidade do Acre; 

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - MP; Eletrobrás  

Distribuição Rondônia; Eletrobrás Distribuição Roraima; Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; 

Empresa Gerencial de Projetos Navais; Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência - Dataprev; Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia 

Elétrica S.A.; Financiadora de Estudos e Projetos; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; 

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

Representação legal: Jose Carlos Hoffman Cibin (OAB/ES 30.343) e outros, 

representando Companhia Docas do Espírito Santo-Codesa; Peter Alexander da Costa 

Lange (OAB/DF 17.740) e outros, representando Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência - Dataprev; Jefferson Barros Figueiredo e outros, representando Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos; Paula Keiko Iwamoto Poloni (OAB/SP 177.336) e outros, 

representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Márcia Uchôa 

de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária; Leonardo Raupp Bocorny e outros, representando Departamento de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais; Danielle de Jesus Oliveira dos Santos 

(OAB/PA 7.690) e outros, representando Banco da Amazônia S.A.; Felipe de Vasconcelos 

Soares Montenegro Mattos (OAB/DF 23.409) e outros, representando Caixa Econômica 

Federal; Danilo Messere Romancini (OAB/DF 25.054) e outros, representando Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Jairo Henrique Gonçalves (OAB/RS 

12.226), representando Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Taísa Oliveira Maciel 

(OAB/RJ 118.488) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A., Petróleo Brasileiro  

S.A. e Petróleo Brasileiro S.A.; Diego Vasconcelos Costa (OAB/DF 32.339) e outros, 

representando Telecomunicações Brasileiras S.A.; Milene Nunes Lima (OAB/SC 20.122) e 

outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Célio Cota de Queiroz (OAB/DF 

18.265) e outros, representando Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A.; Graciele 

Oliveira Coutinho (OAB/BA 19.024), representando Companhia das Docas do Estado da 

Bahia; Carolina Rodovalho Rosa Rocha (OAB/DF 35.500), representando Empresa Brasil 

de Comunicação S.A. 
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009.212/2011-6 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

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

Responsáveis: Alexandre Henrique Pereira da Silva; Arnaldo Benvindo Macedo Lima;  

Francisco Vaz de Sampaio; Humberto Ivar Araujo Coutinho; Ítalo Anderson Mendes 

Barros; Neuzelina Compasso da Silva; Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos  

Ltda.; Santos Correia Construções e Empreendimentos Ltda.; Tayanne Mayara Mendes 

Barros; Vinicius Leitão Machado 

Representação legal: James Lobo de Oliveira Lima (OAB/MA 6.679), Jorge Ulisses 

Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885), Sheila 

Mildes Lopes (OAB/DF 23.917), Sofia Rodrigues Silvestre Guedes (OAB/DF 27.635) e 

outros 

  
010.237/2019-4 - 

  

Natureza: Prestação de Contas 

Exercício: 2017 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração 

Regional do Mato Groso do Sul (Senar/MS) 

Responsáveis: Mauricio Koji Saito, Presidente do Conselho Administrativo; Rogério  

Thomitão Beretta, Superintendente; Lucas Duriguetto Galvan, Superintendente; Renato 

Roscoe, Diretor Técnico; Clodoaldo Martins de Oliveira Júnior, Diretor Administrativo e 

Financeiro; Daniel Kluppel Carrara; Luciano Muzzi Mendes; Jose Pereira da Silva; Valdin ir 

Nobre de Oliveira; Membros Titulares do Conselho Administrativo; Otavio Vieira de Melo; 

Marcio Margatto Nunes; Divina Rosa da Cruz; Luis Alberto Moraes Novaes; Marcelo 

Bertoni; Membros Suplentes do Conselho Administrativo 

Representação legal: não há 

  
011.745/2018-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Representação legal: não há 

  
021.474/2019-2 - 

  

Natureza: Relatório de Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

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

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

Representação legal: não há 

  
029.736/2013-7 - 

  

Natureza: Monitoramento 

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

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

representando Petróleo Brasileiro S.A. 

  
037.169/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Verocheque Refeições Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São 

Paulo 

Representação legal: Fausto Pagioli Faleiros (OAB/SP 233.878), Paulo André Simoes  

Poch (OAB/SP 181.402) e outros 

  
037.235/2019-2 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Acácia Queiroz Carneiro 

Representação legal: não há 

  
040.322/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

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

Representação legal: não há 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
000.702/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Hotmachine Serviços de Tecnologia da Informação  

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

Representação legal: Joelson Alves Teixeira 

  
007.920/2019-9 - 

  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação) 

Recorrente: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Amazonas; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional 

Representação legal: Francisco de Paula Filho (OAB/DF 7530), representando Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Roberto Nonato Paiva de 

Souza (OAB/AM 5496), representando Jinkings & Fernandes Auditores Independentes S/s 

  
012.425/2018-4 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Saúde 

Responsáveis: Dacio Maria de Lacerda; Ivaneizilia Ferreira Noleto; Manoel Bandeira 

Morais; Maria Maviolene Gonçalves da Silva; San Marino-locacao de Veiculos e 

Transportes Ltda 

Representação legal: não há 

  
015.189/2019-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Life Tech Informática Eireli 

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

Rondônia 

Representação legal: Sandra Maria Feliciano da Silva (OAB/RO 597) 

  
015.345/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representação: Tribunal de Contas da União 

Interessado: Per Prima Comércio e Representações Ltda. 

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

Representação legal: Andre Roberto de Souza Machado (OAB/RJ 86348) e outros, 

representando Per Prima Comércio e Representações Ltda; Alexandro Rudolfo de Souza 

Guirao (OAB/SP 168.339) e outros, representando Tecnimed - Comércio e Importação de 

Produtos Médicos Hospitalares Ltda.; Pietro Cardia Lorenzoni (OAB/RS 106.962), 

representando Novatech Comércio e Representações Ltda 

  
016.757/2019-0 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Hospital Federal de Bonsucesso - HFB e Instituto Nacional 

de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into. 

Representação legal: não há. 

  

  
017.652/2017-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ideorama Comunicação 

Responsáveis: Adriano Guedes Ferreira; Geraldo Antonio de Oliveira; Ivoneide Saraiva de 

Carvalho; Maria Helena Lopes Campos Sales; Reynaldo Aben Athar de Sousa; Ricardo 

Tavares de Jesus Castelo Branco 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Integração Nacional 

Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, 

representando Adriano Guedes Ferreira, Reynaldo Aben Athar de Sousa, Ricardo Tavares 

de Jesus Castelo Branco, Geraldo Antonio de Oliveira, Maria Helena Lopes Campos Sales 

e Ivoneide Saraiva de Carvalho; Emerson Franco de Menezes (OAB/DF 133.039) e outros, 

representando Associação Brasileira das Agências de Comunicação Abracom. 
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019.364/2010-5 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Pesca e Agricultura. 

Responsáveis: Agencia de Desenvolvimento Sustentavel-ads Corais; Andrea Cristina 

Kunzler Nogueira Costa; Daniel Lima Costa; Everilda Brandão Guilhermino; Felipe 

Matarazzo Suplicy; Instituto Exato; Instituto Ibradim; Instituto Oceanus; Paulo Roberto 

Nunes Calaça 

Representação legal: Andre Ramos Brasil (OAB/AL 12744) e outros, representando 

Agencia de Desenvolvimento Sustentavel-ads Corais; Augusto Cesar Bomfim Santos Filho  

(OAB/AL 6.838), representando Instituto Ibradim; Lara Reder Richa (OAB/RJ 112825), 

representando Andrea Cristina Kunzler Nogueira Costa e Daniel Lima Costa; Ianara 

Saldanha Peixoto (OAB/AL 5866) e outros, representando Instituto Exato; Delson Lyra  da 

Fonseca (OAB/AL 7.390) e outros, representando Everilda Brandão Guilhermino. 

  
022.262/2017-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Federal de Bonsucesso 

Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (OAB/RJ 123.958), representando 

Atrio Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda.; Jorge Ulis ses Jacoby Fernandes (OAB 

6.546) e outros, representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda 

  
023.202/2014-9 - 

  

Tipo: Pedido de reexame (Relatório de Auditoria) 

Recorrente: Nova Rio Serviços Gerais Ltda 

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

Representantes legais: ELIAS SAMPAIO FREIRE - OAB/DF 45913 - e outros. 

  
036.595/2019-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 

  
040.446/2012-3 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsável: Tamasa Engenharia Sa 

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

Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB/RS 58372) e outros, representando 

Tamasa Engenharia SA 

  
040.690/2019-9 - 

  

Natureza: Consulta 

Consulente: Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Santa Rita/PB 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef 

Representação legal: não há 

  
040.805/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Amapá 

Representação legal: não há 

  
575.429/1996-8 - 

  

Natureza: Prestação de Contas 

Exercício: 1995 

Responsável: Paulo Alcantara Gomes 

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

Representação legal: não há. 
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
015.361/2019-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Átria Serviços Terceirizados Ltda 

Interessado: Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador  

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria do Foro da 1ª Circunscrição Judiciária Militar - STM; 

Superior Tribunal Militar 

Representação legal: Evilásio Alves de Souza (OAB/RJ 144.924), Rodrigo de Bittencourt 

Mudrovitsch (26966/OABDF) e outros; Brunella Fonseca Moraes (OAB/RJ 130042) 

  
016.061/2018-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Trivale Administração Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Justiça Federal - Seção Judiciária/CE - TRF-5 

Representação legal: Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78870) 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
000.499/2020-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

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

Representação legal: não há 

  
000.531/2020-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

Representação legal: Andrea Vieira Andreis  (OAB/DF 25.357) e outros, representando a 

Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Joel de Menezes Niebuhr (OAB/SC 12.639), 

representando a Federação Catarinense de Municípios; Salomão Antonio Ribas Junior 

(OAB/SC 40.914) e outros, representando a Associação dos Municípios da Região  

Carbonífera - Amrec; Luiz Magno Pinto Bastos Junior (OAB/SC 17.935), representando a 

Associação de Municípios da Região de Laguna 

  
008.480/2019-2 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria do Patrimônio da União/SPU 

Representação legal: não há 

  
019.384/2019-0 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Denúncia) 

Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 31 da Lei 

12.527/2011) 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público da União 

Representação legal: não há 

  
039.543/2019-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: 5.11, Inc. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal/1º Distrito  

Regional de Polícia Rodoviária Federal 

Interessadas: Skippy Indústria e Comércio Eireli; Suporte Industria e Comércio de Artigos 

Militares Eireli e União Suprimentos Militares Ltda. 

Representação legal: Olinda Campos Ferreira (OAB/DF 46.588) e outros, representando 

5.11, Inc.; Fernanda Machado Mendes (OAB/SC 46.544), representando União  

Suprimentos Militares Ltda.; Victor Leduc Machado (OAB/SC 34.566) e outros, 

representando Skippy Industria e Comercio Ltda. 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
005.755/2018-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; 

Conselho Nacional do Ministério Público; Departamento de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais - MP; Secretaria de Gestão; Senado Federal; Tribunal de Contas da 

União; Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: Anna Dias Rodrigues (OAB/MG 13.159), representando Advocacia-

geral da União; João Luiz Pereira Marciano, representando Câmara dos Deputados; Edvaldo 

Fernandes da Silva (OAB/DF 19.233), representando Senado Federal 

  
012.953/2017-2 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB 

Responsáveis: Andreza Aparecida Gonzaga da Silva; Eulalio & Guimaraes Ltda - Me; 

Fernando Pimentel Barbosa; Mota & Lima Ltda - Me; Robson Dutra da Silva 

Recorrentes: Eulalio & Guimaraes Ltda - Me; Mota & Lima Ltda - Me 

Representação legal: Tathiana Michelle Meira da Silva (OAB/PB 20.654), representando 

Eulalio & Guimaraes Ltda - Me e Mota & Lima Ltda - Me; Jolbeer Cristhian Barbosa 

Amorim (OAB/PB 13.971), representando Wagner Mota Eulalio Lima e Rossana Mota 

Eulalio Lima; Jose de Alencar e Silva Neto (OAB/PB 15.902), representando Andreza 

Aparecida Gonzaga da Silva; Romilton Dutra Diniz (OAB/PB 4.583), representando 

Robson Dutra da Silva 

  
040.274/2019-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
020.072/2018-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Candeias/BA 

Representação legal: não há 

  
021.316/2019-8 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Casa Civil da Presidência da República 

Representação legal: não há 

  
038.418/2019-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: VPP Engenharia Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo 

Representação legal: Charles Moura Alves (OAB/SP 180.705) e outros, representando 

Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
002.130/2018-1 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Unidades Jurisdicionadas: Secretaria Estadual da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) 

e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

Representação Legal: não há 

  
006.374/2014-0 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

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

Representação legal: não há 
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010.720/2018-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União  

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul 

(Coren/MS) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso 

do Sul (Crea/MS) 

Representação legal: não há 

  
016.988/2017-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Município de São José de Ribamar/MA 

Responsáveis: Andre Luis Maia Santos Silva; Cristiano de Jesus Sousa de Abreu; Gilliano  

Fred Nascimento Cutrim 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA 

Representação legal: Eriko Jose Domingues da Silva Ribeiro (OAB/MA 4835) e outros, 

representando Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA 

  
020.981/2014-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Responsáveis: Cláudio Alves Porto, Joaby Gomes Ferreira, Júlio Lima Toledo, Manoel 

Carlos Neri da Silva, Neyson Pinheiro Freire, Rosalina Alves Nantes  

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Enfermagem  

Representações legais: Carolina Brandão Santos (OAB/DF 53.286); Elísio de Azevedo 

Freitas (OAB/DF 18.596); Rafaella Bahia Spach (OAB/DF 50.845) 

  
029.267/2019-6 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Município do Rio de Janeiro 

Responsáveis: Leandro Matieli Gonçalves e Município do Rio de Janeiro 

Representação legal: Marcelo Queiroz (OAB/RJ 128.559) e outros  

  
037.149/2019-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: RSI Informática LTDA 

Órgão/Entidade/Unidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

Representação legal: Fabio Oliveira Chaves e outros, representando Rsi Informática Ltda.; 

Nerylton Thiago Lopes Pereira (OAB/DF 24749), representando Rsi Informática Ltda. e 

Rsi Informática Ltda 

  
039.823/2019-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Arcade Tecnologia Projetos e Engenharia Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho  

Representações legais: Fernando José Gonçalves Acunha (OAB/DF 21.184) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64089986.
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
002.222/2007-5 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do 

Tocantins; Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins e o então Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem  

Responsáveis: Adelmo Vendramini Campos; Adeuvaldo Pereira Jorge; Ataíde de Oliveira;  

Carlos Henrique Carrato; Dirceu Cesar Façanha; Egesa Engenharia S.A; Ítalo Mazzoni da 

Silva; Jesus de Brito Pinheiro; Jose Edmar Brito Miranda; Jose Gilvan Pires de Sá; Jose 

Roberto Paixão; José Francisco dos Santos; José Henrique Coelho Sadok de Sá; Maciste 

Granha de Mello Filho; Manoel das Graças Barbosa da Costa; Maurício Hasenclever 

Borges; Romulo Fontenelle Morbach; Rômulo do Carmo Ferreira Neto e Wolney Wagner 

de Siqueira 

Representação legal: Pedro Eloi Soares (OAB/DF 1586-A) entre outros, representando 

Maurício Hasenclever Borges; Stéfany Cristina da Silva (OAB/TO 6019), representando 

Ataíde de Oliveira e Adeuvaldo Pereira Jorge; Wellington Cristiano da Fonseca entre 

outros, representando Egesa Engenharia S/A.; David Levistone da Silva e Souza (OAB/GO 

11.750) entre outros, representando Wolney Wagner de Siqueira; e Igor Fellipe Araújo de 

Sousa (OAB/DF 41.605) entre outros, representando José Roberto Paixão  

  
003.305/2017-1 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no 

Estado de Minas Gerais  

Representação legal: Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB/DF 26.291), entre 

outros, representando a Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais  

  
009.197/2019-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representantes: Humberto Sérgio Costa Lima, Paulo Roberto Galvão da Rocha, Paulo 

Renato Paim, Jaques Wagner, Rogério Carvalho, Jean Paul Terra Prates, Zenaide Maia 

Calado Pereira dos Santos, como Senadores da República, e Paulo Roberto Severo Pimenta, 

Gleisi Helena Hoffmann, Margarida Martins Salomão, Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes 

e Waldenor Alves Pereira Filho, como Deputados Federais  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Educação 

Representação legal: não há 

  
022.556/2019-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Lucas Rocha Furtado (Subprocurador-Geral junto ao Tribunal de Contas 

da União) 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Acre 

Representação legal: não há 

  
034.144/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Órgão/Entidade/Unidade: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba; Agência 

Nacional de Águas; e Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Araguari 

Representação legal: não há 

  
034.924/2017-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representantes: Bonizzoni & Bonizzoni Ltda. EPP; RRX Fornecimento de Refeições  

Ltda. ME; e Nutricol, Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo  

Representação legal: Ângela Silva Amorim (OAB/DF 58.670), entre outros, representando 

o Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo 

  
035.879/2019-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Breno Muniz Darães Maia (OAB/PE 31.487) 
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036.870/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada. 

Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

Representação legal: não há 

  
037.802/2019-4 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: não há 

  
041.871/2018-9 - 

  

Natureza: Levantamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos  

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
009.749/2019-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (RJ, ES) 

Representação legal: Daniel da Silva Brilhante (OAB/RJ 140.938), representando 

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (RJ, ES) 

  
023.400/2018-8 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 15ª Região (PE) 

Representação legal: não há 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
012.179/2016-7 - 

  

Representação sobre irregularidades na cisão do contrato de concessão da Malha Ferroviária 

Nordeste (Transnordestina). 

Representante: Ministério Público de Contas  

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da 

Infraestrutura; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Valec 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 

Responsáveis: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BNDES 

Participações S.A.; Ferrovia Transnordestina Logística S.A.; Transnordestina Logística 

S.A. 

Interessados: Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Companhia Siderúrgica Nacional 

(privatizada); Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

Representação legal: Joaquim Vieira Ferreira Levy; Wagner Alessander Ferreira; Luciano  

Bandeira Campos; Danilo Messere Romancini (25.054/OAB-DF); Débora Goelzer Fraga; 

Daniela Mineko Noda (221.951/OAB-SP); Humberto de Souza Leite; Sebastião Botto de 

Barros Tojal (66905/OAB-SP); Sérgio Rabello Tamm Renault (66823/OAB-SP); Ana Paula 

Rabello Faria (42980/OAB-DF); Luiz Carlos Sturzenegger (1942/OAB-DF); Mauricio  

Santo Matar (322216/OAB-SP) 

Interessada em sustentação oral: 

- Heloísa Martins Armelin (OAB/SP 331.803), em nome da 

FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. e 

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. 
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
023.922/2015-0 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão prolatada no âmbito de Fiscalização de 

Orientação Centralizada (FOC) destinada a avaliar a regularidade da aplicação dos recursos 

provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), que, entre as medidas adotadas, expediu  

determinações ao recorrente. 

Recorrente: Comitê Olímpico Brasileiro 

Órgãos/Entidades/Unidades: Comitê Olímpico Brasileiro; Comitê Paraolímpico  

Brasileiro; Confederação Brasileira de Atletismo; Confederação Brasileira de Clubes; 

Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais; Confederação Brasileira  de 

Hipismo; Confederação Brasileira de Judô; Confederação Brasileira de Rugby; 

Confederação Brasileira de Voleibol 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Ana Maria Ferreira Negreiro (OAB/RJ 93.124), Pedro Henrique 

Rebello de Mendonca (OAB/RJ 149.272) e outros, representando Comitê Olímpico  

Brasileiro; Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira (OAB/SP 287.546) e outros, 

representando Confederação Brasileira de Clubes; Luciano Henrique Alvim Battistoti 

Hostins (OAB/SC 10.405), representando Confederação Brasileira de Judô; Paulo Victo r 

Barchi Losinskas (OAB/SP 306.109) e outros, representando Comitê Paraolímpico  

Brasileiro 

Interessado em sustentação oral: 

- Wladimir Vinycius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918), em nome do COMITÊ 

OLÍMPICO BRASILEIRO 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
025.407/2017-1 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico para registro 

de preços que tinha por objetivo a contratação de serviços de solução integrada de 

monitoramento de desempenho de aplicações de tecnologia da informação (APM, do ing lês 

Application Performance Management), incluindo licenciamento e instalação de software, 

manutenção e suporte técnico e serviços associados de implantação, monitoração e operação 

assistida. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Interessado: XYS Tecnologia Ltda. 

Representação legal: Ricardo Barretto de Andrade (OAB/DF 32.136) e outros, 

representando XYS Tecnologia Ltda. 

Interessado em sustentação oral: 

- Ricardo Barretto de Andrade (OAB/DF 32.136), 

representando XYS TECNOLOGIA LTDA. 

 
Revisor: Ministro Bruno Dantas (11/12/2019) 

Ministra ANA ARRAES 

  
016.819/2014-4 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos 

recorrentes, com aplicação de débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular 

aplicação de recursos repassados por meio de Convênio destinado à realização do Projeto 

"Festival Arte Efêmera". 

Recorrentes: IEC Instituto Educar e Crescer e Ana Paula da Rosa Quevedo 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cultura (extinto) 

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

o IEC Instituto Educar e Crescer e Ana Paula da Rosa Quevedo 

Interessado em sustentação oral: 

- Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444), representando o 

INSTITUTO EDUCAR E CRESCER e ANA PAULA DA ROSA 

QUEVEDO 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
023.274/2009-0 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos 

recorrentes, imputando-lhes débito e multa, e inabilitou parte deles para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de 

sobrepreço e outras irregularidades em licitação com vistas ao registro de preços de 

medicamentos, com consequente superfaturamento nas aquisições dela decorrentes. 

Recorrentes: Eduardo Tarcísio Brito Targino; Jose Carlos Cativo Gedeão; Paulo Roberto 

de Albuquerque Garcia Coelho; Wagner de Barros Campos; Especifarma Com de 

Medicamentos e Pro Hospitalares Ltda.; Hospfar Industria e Comercio de Prod utos 

Hospitalares S.A.; Unicom Produtos Hospitalares Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (OAB/DF 34.406) e outros, 

representando Unicom Produtos Hospitalares Ltda.; Munir Ramos Curi (OAB/RJ 125.923) 

e outros, representando Especifarma Com de Medicamentos e Pro Hospitalares Ltda.; Cauê 

Vecchia Luzia (OAB/SC 20.219) e outros, representando Jose Carlos Cativo Gedeão e 

Eduardo Tarcísio Brito Targino; Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e outros, 

representando Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho; Carla Valente Brandão 

(OAB/GO 13.267) e outros, representando Hospfar Industria e Comercio de Produtos 

Hospitalares S.A. 

Interessado em sustentação oral: 

- Luiz Eduardo Altenburg de Assis (OAB/SC 40.368), em nome de JOSÉ CARLOS 

GEDEÃO 

 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
006.569/2018-8 - 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades em contratações diretas para  a 

realização de cursos de aperfeiçoamento e capacitação. 

Representante: Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, desembargadora-presidente 

do TRT16 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Maranhão 

Responsáveis: James Magno Araújo Farias, ex-presidente do TRT16, Márcia Andrea 

Farias da Silva, atual diretora da Escola Judicial do TRT da 16.ª Região (Ejud16), Adriana 

Albuquerque de Brito, ex-diretora-geral do TRT16 e Inajus Cursos Preparatórios Ltda., 

pessoa jurídica contratada 

Representação legal: Emiliano Alves Aguiar (24628/OAB-DF) e outros, representando 

James Magno Araujo Farias e Marcia Andrea Farias da Silva 

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (09/10/2019) 

  

013.668/2016-1 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdãos que aplicaram multas aos recorrentes, bem 

como os inabilitaram para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 

administração pública federal, em processo de representação autuada para exame global das 

práticas administrativas irregulares por parte de servidores na formulação e condução de 

quarenta e três convênios firmados com a entidade Premium Avança Brasil. 

Recorrentes: Airton Nogueira Pereira Júnior; Carla de Souza Marques; Carlos Paulo de 

Sousa; Mario Augusto Lopes Moysés; Marta Feitosa Lima Rodrigues  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo 

Responsáveis: Airton Nogueira Pereira Junior; Carla de Souza Marques; Carlos Paulo de 

Sousa; Mario Augusto Lopes Moyses; Marta Feitosa Lima Rodrigues  

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Mariana Panciera, representando Carlos Paulo de Sousa; Pedro 

Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto 

Lopes Moyses 

 
Revisor: Ministro Vital do Rêgo (05/02/2020) 
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Ministro JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

  
035.118/2011-3 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, ao examinar representação acerca de 

fraudes em licitações no Estado da Bahia, declarou as recorrentes inidôneas para contratar 

com a Administração Pública. 

Recorrentes: Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda.; Engenharia Brasileira Industria 

e Saneamento S/A e Jotage Engenharia Comercio e Incorporações Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado da Bahia 

Representação legal: Christiane Araujo de Oliveira (OAB/DF 43.056) e outros, 

representando Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda.; Cristiane Nolasco Monteiro do 

Rego (OAB/BA 8.564) e outros, representando Jotagê Engenharia Comercio e 

Incorporações Ltda.; Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB/DF 11.707) e outros, 

representando Ebisa Engenharia Brasileira, Industria e Saneamento Ltda. 

 
Revisor: Ministro Augusto Nardes (12/12/2018) 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
039.959/2019-8 - 

  

Denúncia sobre supostas irregularidades e ilegalidades em contratação de trabalhadores por 

meio de Organizações Sociais (OS). 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São José/SC 

Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Benjamin Zymler (22/01/2020) 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
015.791/2014-9 - 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que considerou o recorrente revel, julgou suas 

contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação 

total das despesas realizadas no âmbito de convênio que tinha por objeto o apoio ao evento 

Réveillon de 2008/2009 de Caldas Novas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Caldas Novas - GO 

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

Responsável: Ney Gonçalves de Sousa 

Representação legal: Tiago Andrade Moreira (31.958/OAB-GO) e outros, representando 

Ney Gonçalves de Sousa 

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (05/02/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
001.572/2014-8 - 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente 

e a condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar 

contas dos recursos repassados por força de convênio destinado à remontagem e à realização  

de 40 apresentações do espetáculo “O dia em que Túlio descobriu a África”. 

Recorrente: Companhia de Teatro Heliópolis  

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Teatro Heliópolis  

Responsáveis: Companhia de Teatro Heliópolis; Miguel da Guia Rocha Silva 

Representação legal: Martha Macruz de Sá (87.543/OAB-SP)  
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025.639/2014-5 - 

  

Levantamento de auditoria nos procedimentos referentes ao Licenciamento Ambiental da 

BR 319/AM 

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

Representação legal: não há 

  
035.268/2015-8 - 

  

Denúncia em face de possíveis irregularidades relacionadas à contratação da obra de 

construção de sete unidades básicas de saúde. 

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

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

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

Representação legal: não há 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
005.719/2015-1 - 

  

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

e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da não aprovação de prestação 

de contas relativa à aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (Pnate). 

Recorrente: Heriberto Ribeiro de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Touros/RN 

Responsável: Heriberto Ribeiro de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Touros/RN 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

Representação legal: Carlos Tomás Araújo da Silva (OAB/RN 8.943)  

  
006.557/2011-2 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da 

recorrente e a condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em 

contratos de prestação de serviços de comunicação no âmbito da Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (Repar). 

Recorrente: Edymara Inez Morschel Barbosa 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Refinaria Presidente Getúlio Vargas  

(Repar) 

Representação legal: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015); Fernando Villela 

de Andrade Vianna (OAB/RJ 134.601); Juliana Cavalcante de A. Cruz da Silva (OAB/RJ 

149.564); Polyanna Vilanova (OAB/DF 19.273) e outros 

  
007.987/2001-1 - 

  

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos 

de reconsideração, reduzindo as multas e o débito aplicados aos responsáveis, expedido no 

âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2000, em decorrência de 

irregularidades detectadas na contratação de advogado. 

Recorrentes: Furnas Centrais Elétricas S.A.; Luiz Carlos dos Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 

Responsáveis: Alexandre Husni; Analia Francisca Ferreira; Anderson de Sá Almeida;  

Aécio Ferreira da Cunha; Benedito Aparecido Carraro; Carlos Alberto de Carvalho Afonso; 

Carlos Wagner Pacheco; Celso Ferreira; Dimas Fabiano Toledo; Firmino Ferreira Sampaio  

Neto; Heitor Herberto Sales; Jorge Khalil Miski; Jorge Trinkenreich; José Carlos Muniz de 

Brito Filho; José Guilherme Almeida dos Reis; Luciano Nobre Varella; Luiz Carlos dos 

Santos; Márcio Augusto Vasconcelos Nunes; Paulo Roberto Ribeiro Pinto; Pedro Grossi 

Júnior; Xisto Vieira Filho 

Interessados: Furnas Centrais Elétricas S.A.; Maria Aparecida de Faria Santos; 

Procuradoria da República/RJ-MPF/MPU 

Representação legal: Gustavo André Gomes (OAB/RJ 155.301), Elísio de Azevedo Freitas 

(OAB/DF 18.596),  

Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042), Fabio de Souza Ramacciott i 

(OAB/SP 108.415), representando Alexandre Husni 
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008.545/2016-2 - 

  

Auditoria realizada nas obras do Complexo Olímpico de Deodoro, financiadas com recursos 

federais e destinadas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Análise de 

respostas às oitivas. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal; Empresa Municipal de 

Urbanização; Ministério do Esporte (extinta) 

Responsáveis: Armando José Guedes Queiroga Junior; José Cândido da Silva Muricy; Luís  

Manuel Rebelo Fernandes; Ricardo Leyser Goncalves; Waldemar Manoel Silva de Souza  

Interessados: Caixa Econômica Federal; Congresso Nacional 

Representação legal: Sarah Guimarães de Carvalho (OAB/DF 40.905), Alexandre Aroeira 

Salles (OAB/DF 28.108), Igor Fellipe Araújo de Sousa (OAB/DF 41.605), João Paulo 

Gonçalves da Silva (OAB/DF 19.442), Mariana de Oliveira Goncalves da Silva 

  
036.574/2018-0 - 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em unidades do Sistema 

“S”, relacionadas a transferência de recursos a associações de funcionários dessas entidades. 

Representante: Procurador Júlio Marcelo 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senar no Estado do Paraná 

Representação legal: Marcia Stacechen (OAB/PR 19.339), representando Associação 

Faep/Senar/PR - Affase e Administração Regional do Senar no Estado do Paraná 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
007.619/2016-2 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em 

processo de denúncia sobre possíveis irregularidades na concessão de seguro-defeso. 

Embargantes: Francisco Edson Ferreira Rebouças; Carlos Ferreira Araújo; Dermilson  

Carvalho das Chagas 

Órgãos/Entidades/Unidades: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no Estado do Amazonas; Superintendência Regional do Trabalho no Estado 

do Amazonas 

Responsáveis: Carlos Ferreira Araujo; Dermilson Carvalho das Chagas; Eduardo dos 

Santos Ramos; Egon Jose do Nascimento Vila Nova; Francisco Almeida Rodrigues; 

Francisco Edson Ferreira Rebouças; Gilvan Simões Pires da Motta; Joao Batista Jornada da 

Jornada; Joaquim Jose da Silva Rego; Jose Nilmar Alves de Oliveira; Jose Otoni Raposo 

Diogenes; Marcelo Ferreira de Moraes; Marcia Kristina Amazonas Prado; Maria Francisca 

Gomes da Silva; Milton Tavares Corrêa; Paulo Iemini de Resende; Raimundo Nonato Sousa 

Pereira Costa; Renison Carlos Brilhante Ribeiro; Ronaldo Ramos da Silva; Wilson Barros  

da Silva 

Representação legal: Kamila Botelho do Amaral (6.269/OAB-AM), representando 

Francisco Edson Ferreira Rebouças; Amanda Gouveia Moura (7222/OAB-AM) e outros, 

representando Dermilson Carvalho das Chagas; Celio Afonso de Almeida (2.029/OAB-DF) 

e outros, representando Paulo Iemini de Resende; Paulo Rogerio Kolenda Lemos dos Santos 

(7199/OAB-AM) e outros, representando Raimundo Nonato Sousa Pereira Costa; Julio  

Cesar de Oliveira Maciel (5172/OAB-AM), representando Francisco Almeida Rodrigues  

  
013.055/2019-4 - 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para 

a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (TI) de infraestrutura 

hiperconvergente com contrato de suporte e garantia on site, além de instalação, 

implementação, migração e treinamento. 

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

Interessado: Tamandaré Informatica Ltda 

Representação legal: Felipe Teixeira Vieira (OAB/DF 31718), representando Tamandaré 

Informatica Ltda.; Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440), representando 

Hewlett-Packard Brasil Ltda 
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019.735/2017-0 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de deliberação que expediu recomendação e 

determinações no âmbito de auditoria que verificou a conformidade dos contratos de 

patrocínio firmados com entidades esportivas. 

Recorrente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

Responsáveis: Graziela Maria Godinho Cavaggioni; Luciana Ramos da Silva; Nelson Luiz 

Oliveira de Freitas; Noaide Nery Correa Alves; Romulo Reis do Nascimento; Wagner 

Pinheiro de Oliveira 

Representação legal: Raphael Bernard de Sá Gueylard (OAB/DF 28.779) e outros, 

representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

  
038.439/2019-0 - 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à aquisição do 

hemoderivado imunoglobulina humana 5g injetável, por valor superior ao Preço Máximo 

de Venda ao Governo (PMVG). 

Representante: Nanjing Pharmacare Co. Ltd., representada pela Ultramed Distribuidora de 

Medicamentos Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Interessados: Blau Farmacêutica S.A. e Ultramed Distribuidora de Medicamentos Ltda. 

Representação legal: Luis Gustavo Haddad (OAB/SP 184147) e outros, representando 

Blau Farmacêutica S.A.; Karlin Olbertz Niebuhr (OAB/PR 46962) e outros, representando 

Ultramed Distribuidora de Medicamentos Ltda 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
000.064/2020-3 - 

  

Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em credenciamento que teve por 

objetivo cadastrar empresas especializadas em serviços técnicos de Engenharia, 

Arquitetura, Agronomia e Geologia para avaliação de imóveis e outros bens, análise e 

elaboração de projeto habitacional, comercial, institucional ou industrial e vistoria de obras, 

análises e estudos correlatos no âmbito do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. 

Órgão/Entidade/Unidade: 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) 

Representação legal: não há 

  
000.597/2020-1 - 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve 

por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados 

de limpeza, conservação e manutenção. 

Representante: Visão Administração e Construção Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) 

Representação legal: Dalmo Rogério Souza de Albuquerque (OAB/DF 10010) e outros 

  
004.517/2020-2 - 

  

Representação acerca de supostas irregularidades em licitação para fornecimento de 

cimento pata poços de petróleo. 

Representante: Lafarge Holcim Brasil S.A. 

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

Representação legal: Jose Alessandro Alves da Silva (154.270/OAB-RJ), Cristiane 

Chuquer de Castro Lima Torres (202.442/OAB-RJ) e outros, representando LafargeHolcim 

Brasil S.A. 

  
012.852/2018-0 - 

  

Representação autuada para avaliar o impacto do art. 21 do Regulamento para a Polícia 

Militar e o Corpo de Bombeiros Militares (R-200) sobre os cofres do Fundo Constitucional 

do Distrito Federal (FCDF). 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgãos/Entidades/Unidades: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; Fundo 

Constitucional do Distrito Federal; Polícia Militar do Distrito Federal 

Interessado: Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há 
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017.456/2016-9 - 

  

Tomada de contas especial autuada em razão de desvio de verbas do Programa de 

Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2009 e 2010. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Limoeiro de Anadia - AL 

Responsáveis: Comercial 15 de Novembro Ltda.; Comercial de Alimentos Rural Ltda.; 

James Marlan Ferreira Barbosa 

Interessados: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Secretaria de Controle 

Externo do TCU/AL 

Representação legal: Ciro Varcelon Contin Silva (OAB/AL 8.663) e Nivaldo Barbosa da 

Silva Junior (OAB/AL 6.411), em nome do Município de Limoeiro de Anadia; Rafelly  

Kelly Felix de Paiva (OAB/AL 12.918) em nome de James Marlan Ferreira Barbosa; Técio 

Marques Gabriel (OAB/AL 11.727), Enne Layne Ferreira Santos Almeida (OAB/AL 

13.313) e Jessika Nayane Ferreira do Nascimento (OAB/AL 13.561 em nome de José 

Geraldo Maurício Lira) 

  
020.532/2009-2 - 

  

Recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, com 

imputação de débito e multa, em decorrência de superfaturamento na aquisição, 

transformação e fornecimento de equipamentos para três Unidades Móveis de Saúde 

adquiridas à conta de recursos federais. 

Recorrente: André Luiz Ceciliano; 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Paracambi - RJ 

Representação legal: Jose Durvalino Romao da Silva (9.787/OAB-PE) e Vitor Lobo 

Morais (46.765/OAB-PE), representando André Luiz Ceciliano; Ivo Marcelo Spinola da 

Rosa (13731/OAB-MT), representando Cléia Maria Trevisan Vedoin e Planam Indústria, 

Comércio e Representação Ltda. 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
009.545/2016-6 - 

  

Denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas em termo de cooperação para 

descentralização de crédito destinado à construção de embarcação para uso em pesquisas 

aquáticas na costa norte do Brasil. 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 

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

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

Representação legal: não há 

  
037.233/2019-0 - 

  

Consulta acerca da incidência dos procedimentos previstos na Instrução Normativa-TCU 

81/2018 às licitações dos ativos minerários de titularidade de empresas estatais federais, 

qualificados no Programa de Parceria de Investimento (PPI). 

Consulente: José Vicente Santini, então ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República substituto 

Órgão/Entidade/Unidade: Casa Civil da Presidência da República 

Representação legal: não há 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
008.467/2005-9 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão 

interposto em face de deliberação que julgou as contas dos responsáveis irregulares com 

imputação de débito e cominação de multa em razão de irregularidades nas obras de 

modernização e adequação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). 

Embargantes: João Adolfo Oderich e Rubens Eduardo Medeiros Novicki 

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

Representação legal: Igor Alves Pegado da Silva (OAB/RJ 172.480) e outros, 

representando João Adolfo Oderich; Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015) 

e outros, representando João Adolfo Oderich e Rubens Eduardo Medeiros Novicki 
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038.272/2012-1 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que rejeitou parcialmente razões de 

justificativa e aplicou multa a responsável em razão de irregularidade na concessão de férias 

semestrais de vinte dias a servidores não enquadrados na hipótese do art. 79 da Lei 

8.112/1990. 

Recorrente: Valéria Porto 

Órgão/Entidade/Unidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Responsáveis: Duvanier Paiva Ferreira; Geraldo Antonio Nicoli; Maria do Socorro Mendes 

Gomes; Otavio Correa Paes; Ricardo Murilo Liberal Silva; Sérgio Antônio Martins 

Carneiro; Valéria Porto 

Representação legal: Juliana Tavares Almeida (12.794/OAB-DF) e outros, representando 

Valéria Porto 

  
039.413/2018-7 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de acórdão que apreciou auditoria na Confederação 

Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP), destinada a avaliar a regularidade da aplicação 

dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei 

Piva). 

Órgão/Entidade/Unidade: Comitê Olímpico Brasileiro (COB) 

Representação legal: Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918) e 

outros, representando Comitê Olímpico Brasileiro 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
014.907/2015-1 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de acórdão que expediu determinações no âmbito de 

auditoria realizada para avaliar legalidade, legitimidade e economicidade em atos de 

subconcessão do Trecho Ferroviário EF-151. 

Recorrente: Ferrovia Norte Sul S.A. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da 

Infraestrutura; Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

Responsáveis: Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira; Francisco Elisio Lacerda;  

José Francisco das Neves; Luiz Carlos Oliveira Machado 

Representação legal: Leandro Dias Porto Batista (OAB/DF 36.082), Guilherme de Araújo 

Pinho Costa e outros, representando Ferrovia Norte Sul S/A; Wagner Alessander Ferreira e 

outros, representando Ministério da Infraestrutura; João Luiz Noronha da Jornada e outros, 

representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Luciano Bandeira Campos, 

representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Gustavo Toniol 

Raguzzoni, Denis Gamell (OAB/DF 48.039) e outros, representando Bernardo José 

Figueiredo Gonçalves de Oliveira; Leonardo Lacerda Jube (OAB/GO 26.903) e outros, 

representando Francisco Elisio Lacerda; Cleuler Barbosa das Neves (OAB/GO 17.137), 

representando José Francisco das Neves; Silvia Regina Schmitt (OAB/RS 58.372) e outros, 

representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 

  
024.163/2018-0 - 

  

Denúncia acerca contratações irregulares, por descumprimento da punição imposta 

judicialmente. 

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

Responsáveis: Airton Moreira Pinto; Ângela Maria da Silva Menegusso; Carlos Alberto de 

Lima; Francisco Amauri de Arruda; Henrique Rodolfo Theobald; Hissan Hussein Dehaini;  

Lauri Cardoso Lourenço; Marcos Wysocki; Matorf Construtora de Obras Ltda; Olizandro  

José Ferreira  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Araucária/PR 

Representação legal: Alline Fieker Freiberger Gharbaoui; Adilson Portela (OAB/PR 

62.619); Marina Assis de Sousa (OAB/PR 86.652); Fernanda Adams (OAB/PR 61.396) e 

outros  
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
008.111/2017-0 - 

  

Monitoramento do cumprimento da determinação proferida em acórdão que apreciou 

representação autuada para apurar possíveis irregularidades na concessão de adicionais, 

gratificações, auxílios e demais vantagens remuneratórias a funcionários. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 

São Paulo (Crea-SP) 

Representação legal: Ricardo Garcia Gomes (OAB/SP 239.752) e outros  

  
011.450/2016-9 - 

  

Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de construção da Ferrovia Norte 

Sul, no estado de Goiás, trecho entre Ouro Verde de Goiás/GO e São Simão/GO. 

Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108); Luís Justiniano Haiek 

Fernandes (OAB/DF 2.193/A); Maurício Santo Matar (OAB/SP 322.216); Tales Schmidke 

Barbosa (OAB/RS 75.368 e OAB/DF 47.824) e outros  

  
028.126/2017-3 - 

  

Monitoramento de determinações proferidas em acórdão que considerou parcialmente 

procedente denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas à gestão de recursos 

federais oriundos da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo Piva). 

Órgão/Entidade/Unidade: Confederação Brasileira de Esgrima (CBE); Comitê Olímpico  

do Brasil (COB) 

Responsável: Paulo Wanderley Teixeira, Presidente do COB 

Representação legal: Pedro Henrique Rebello de Mendonça (OAB/RJ 149.272), Amanda 

Cristina Alves Silva (OAB/DF 61.124) e outros, representando o Comitê Olímpico do Brasil  

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
002.108/2018-6 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios 

previdenciários. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Responsáveis: Damião Beltrão Ferreira e Maria das Dores Silvestre 

Representação legal: não há 

  
012.908/2010-0 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que proferiu determinação à recorrente em 

monitoramento de auditoria que teve por objetivo avaliar a regularidade da concessão da 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e do processo de solicitação, repasse, concessão e 

uso dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).  

Embargante: Secretaria do Tesouro Nacional 

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil S.A.; Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social; Secretaria do Tesouro Nacional;  

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário; Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Representação legal: Vinicius Camargo Araújo, entre outros, representando a Secretaria 

do Tesouro Nacional; Aílton de Aquino Santos (Matrícula 0.248.410-2), entre outros, 

representando o Banco Central do Brasil e Gilmar Geraldo Barbosa Carneiro (OAB/RJ  

147.947), entre outros, representando o Banco do Brasil S.A. 

  
023.352/2017-5 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante de prejuízos pela prática de fraudes na 

concessão e na manutenção de benefícios previdenciários. 

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

Responsáveis: Ivo Krieser; João Roberto Porto; Matias Alberto Fritzen e Wilson Francisco 

Rebelo 

Representação legal: não há 
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038.410/2019-2 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ações de fiscalização e controle nas 

atividades do Ministério do Meio Ambiente e autarquias vinculadas, referentes ao 

monitoramento e fiscalização do desmatamento nos diferentes biomas do país. 

Interessada: Deputada Fernanda Melchionna, como membro suplente da Comissão de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Meio Ambiente e autarquias vinculadas  

Representação legal: não há 

  
041.215/2018-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante de dano ao erário ocorrido em virtude de 

irregularidades em concessões de operações de crédito. Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Santa Catarina 

Responsáveis: Bruno Muniz Alves; Marcio Borges  

Representação legal: Micheline Lodetti (OAB/SC 9.287)  

  
041.252/2018-7 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante de fraudulentas movimentações financeiras em 

contas de clientes ocorridas na agência da CAIXA em Teresópolis - RJ. 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Responsável: Ellen Dias de Souza 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
004.030/2020-6 - 

  

Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de supostas 

irregularidades cometidas na condução do pregão eletrônico que tem por objeto a 

“contratação de empresa especializada em contact center para a prestação de serviços de 

atendimento humano, receptivo e ativo, por meio de diversas mídias e canais de 

atendimento. 

Representante: Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. 

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

Representação legal: George de Castro Junior (OAB/CE 16.203), representando Vector 

Serviços de Atendimento Telefônico Ltda 

  
007.505/2016-7 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em 

processo de denúncia sobre supostas irregularidades na celebração e na execu ção de 

convênios, bem como em contratos de locação. 

Embargante: Manuel Enriquez Garcia 

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

Responsável: Manuel Enriquez Garcia 

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

Manuel Enriquez Garcia 

  
018.412/2019-0 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que considerou procedente representação 

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

serviços continuados de limpeza, conservação e higienização. 

Embargante: El Dorado Serviços Profissionais Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Interessado: Senado Federal 

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

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

Senado Federal. 
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036.346/2019-5 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre o impacto  

financeiro, para a Administração Pública, dos benefícios previstos na Lei Complementar 

123/2006 em favor das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo  

Digital do Ministério da Economia; Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade do Ministério da Economia; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - Departamento Nacional 

Representação legal: Fabrício Juliano Mendes Medeiros (27581/OAB-DF) e outros, 

representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento  

Nacional 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 

TC 016.942/2019-1  
Natureza: Atos de Admissão  
Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambucano.  
Interessado:  Rosenberg Fernando de Oliveira Frazão (884.364.704-
00)  

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 ato de admissão do Sr. Rosenberg Fernando de Oliveira Frazão (CPF 884.364.704-00), 
exarado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Serão Pernambucano, e submetido à 
apreciação do TCU para fins de registro, em cumprimento ao art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

3. A Sefip manifestou-se no sentido de considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de 
pessoal (peças 4 e 5). 

4. Contudo, o Ministério Público de Contas, em parecer à peça 8, da lavra da Procuradora-Geral, dra. 
Cristina Machado da Costa e Silva, divergiu da unidade técnica e propôs realização de diligência à unidade 
jurisdicionada oitiva prévia do interessado, in verbis: 

“Parecer 

 Trata o processo do ato de admissão de Rosemberg Fernando de Oliveira Frazão, no 
cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE, com efetivo 
exercício a contar de 03/09/2014. 

2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip - opina pela legalidade e registro do 
ato de peça n.º 2 (pareceres uniformes de peças n.ºs 3 e 4). 

3. O servidor tomou posse na universidade federal no regime de dedicação exclusiva, no 
qual é vedado o exercício de outra atividade remunerada de natureza pública ou privada. 
Entretanto, em consulta ao sistema Rais - ano base 2018, identificamos que o interessado 
ocupa o cargo de professor de literatura portuguesa na Prefeitura Municipal de Bayeux 
- PB - desde 13/12/2012, com carga horária de 40 horas semanais. Pela Rais, o servidor 
foi remunerado durante todo o ano de 2018 e não consta nenhum afastamento nem 
desligamento durante o ano pesquisado (peça n.º 6). 

4. Em consulta ao sistema Siape, aferimos que o servidor mantém-se vinculado ao regime 
de dedicação exclusiva na universidade federal. Além disso, o vínculo na prefeitura de 
Bayeux continua ativo, na verificação do sítio de transparência municipal  (peça n.º 7). 
(Grifei) 

5. Os indícios colacionados aos autos nos levariam a propor a ilegalidade e negativa de 
registro do ato de peça n.º 2, com determinação ao instituto de ensino federal para o 
levantamento das importâncias pagas indevidamente ao interessado no regime de 
dedicação exclusiva, para ressarcimento ao erário, afastada a aplicação do disposto na 
Súmula TCU n.º 106. Entretanto, observamos que o servidor já adquiriu estabilidade no 
cargo, razão pela qual sua oitiva prévia é medida necessária, nos termos do entendimento 
constante do Acórdão n.º 1.043/2014 - 2.ª Câmara. 

6. Ademais, propomos a realização de diligência ao IF-Sertão-PE para obter maiores 
subsídios a respeito da acumulação em questão e melhor configuração de eventual má-
fé por parte do servidor. 
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7. Por todo o exposto, com as vênias de estilo por divergir do encaminhamento sugerido 
pela Sefip às peças n.ºs 3 e 4, esta representante do Ministério Público de Contas propõe: 

 7.1 a realização de diligência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sertão Pernambucano para que, em relação ao servidor Rosemberg Fernando de 
Oliveira Frazão (CPF n.º 884.364.704-00): 

 7.1.1. informe se o interessado está sujeito ao regime de dedicação exclusiva no instituto 
federal desde 03/09/2014, quando entrou em exercício no cargo de professor de ensino 
básico, técnico e tecnológico; 

 7.1.2. esclareça se o servidor comunicou ao órgão de pessoal do IF-Sertão-PE que 
também exerce, desde 13/12/2012, o cargo de professor de literatura portuguesa na 
Prefeitura Municipal de Bayeux - PB, com carga horária de 40 horas semanais, mesmo 
estando sujeito ao regime de dedicação exclusiva no instituto federal, conforme 
informações coletadas na Rais - ano base 2018 (peça n.º 6); 

 7.1.3. envie cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos firmada pelo 
interessado quando de sua posse e exercício no cargo de professor do IF-Sertão-PE, bem 
como do termo assinado quando do início do exercício no regime de dedicação exclusiva; 

 7.2. seja determinado à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que realize a oitiva prévia 
do servidor Rosemberg Fernando de Oliveira Frazão quanto à ocorrência de 
acumulação de cargos ora descrita, mesmo estando o interessado sujeito ao regime de 
dedicação exclusiva no IF-Sertão-PE.” 

5. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do RI/TCU, acolho o Ministério Público junto ao TCU e 
determino o envio dos autos à Sefip para realização de diligência ao Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sertão Pernambucano (CNPJ 10.830.301/0001-04) para que, no prazo de 15 dias, em 
relação ao servidor Rosemberg Fernando de Oliveira Frazão  (CPF 884.364.704-00): 

5.1.  informe se o interessado está sujeito ao regime de dedicação exclusiva no instituto federal desde 
03/09/2014, quando entrou em exercício no cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico; 

5.2.  esclareça se o servidor comunicou ao órgão de pessoal do IF-Sertão-PE que também exerce, desde 
13/12/2012, o cargo de professor de literatura portuguesa na Prefeitura Municipal de Bayeux - PB, com 
carga horária de 40 horas semanais, mesmo estando sujeito ao regime de dedicação exclusiva no instituto 
federal, conforme informações coletadas na Rais - ano base 2018; 

5.3.  envie cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos firmada pelo interessado quando 
de sua posse e exercício no cargo de professor do IF-Sertão-PE, bem como do termo assinado quando do 
início do exercício no regime de dedicação exclusiva. 

6. Determino, igualmente, realização de oitiva do Sr. Rosemberg Fernando de Oliveira Frazão (CPF 
884.364.704-00), para que se manifeste, no prazo de 15 dias, quanto à ocorrência de acumulação de cargos 
ora descrita, mesmo estando o interessado sujeito ao regime de dedicação exclusiva no IF-Sertão-PE. 

7. Alerte-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano de que o não 
cumprimento da medida saneadora no prazo indicado (quinze dias), sem causa justificada, poderá ensejar 
a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.443/1992, a qual prescinde de realização de 
audiência, conforme art. 268, § 3º, do Regimento Interno. 

8. Após realizada nova instrução do feito, retornem-se os autos a meu Gabinete via MP/TCU. 

9. À Sefip. 

Brasília, 28 de fevereiro de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0130/2020-TCU/SEPROC, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 027.822/2019-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

WALBER PEREIRA FURTADO (CPF: 124.893.953-00), para, no prazo de quinze dias, a contar da data 
desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos 

cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação valores históricos atualizados monetariamente 
desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 14/2/2020: R$ 167.929,43; em solidariedade com o responsável Henrique Caldeira 
Salgado (CPF: 067.329.413-72). O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos federais repassados ao município de Pindaré Mirim - MA, em face da omissão no dever de prestar 
contas dos valores transferidos, no âmbito do transferências a Estado e Munícipios PBA BRALF, no 
exercício de 2015, cujo prazo encerrou-se em 31/10/2017, as quais caracterizam infração ao art. 37, caput, 

c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 
200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; Resoluções CD/FNDE nº 52, de 11/12/2013, nº 2, de 18/1/2012, 

e nº 8, de 24/9/2015. A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade 
das contas do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 14/2/2020: R$ 

192.156,87; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) inscrição 
do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos 

imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei 

Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o 
TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no 
processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de 

confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como 
pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, 

dos valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas 
junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 104) 
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EDITAL 0131/2020-TCU/SEPROC, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 010.227/2016-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica notificada a 
Empresa de Construções e Serviço Ltda, CNPJ: 02.367.730/0001-50, na pessoa de seu representante legal, 

do Acórdão 3.475/2019-TCU-2ª Câmara, Rel. Ministro Marcos Bemquerer, Sessão de 21/5/2019, proferido 
no processo TC 010.227/2016-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-
a a recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, valores históricos atualizados monetariamente 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 14/2/2020: R$ 310.618,00; sendo em solidariedade com 
o responsável Ronaldo Campelo dos Santos - CPF: 715.774.833-91. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 30.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada desde a data do Acórdão 3.475/2019-TCU-2ª Câmara, 
Rel. Ministro Marcos Bemquerer Costa até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 106) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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EDITAL 0133/2020-TCU/SEPROC, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 019.362/2019-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Amaro Guimaraes da Rocha Junior (CPF: 209.670.634-34), para, no prazo de quinze dias, a contar da data 

desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5) , valores históricos atualizados 
monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 

8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 17/2/2020: R$ 354.740,00. O débito decorre da não comprovação da 

execução física do objeto do convênio, não comprovação da regular execução financeira do convênio, não 
apresentação de declaração de gratuidade do evento, nem de demonstrativo de utilização, dos montantes 
arrecadados com a venda de ingressos, no objeto do convênio, ausência de comprovação de que as empresas 

que não detinham direitos de exclusividade, contratadas irregularmente por inexigibilidade, pagaram o 
cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento as quis caracterizam infração ao Art. 37, Art. 70, 

parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 93, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; 
art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008, e Termo do Convênio (cláusula terceira, item II, alínea 
“a”). A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do 

responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 19, 
Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 17/2/2020: R$ 464.459,85; b) 

imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 

Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em 
lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente 

anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 
A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do 

responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o 
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso 

não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades 
nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação 
ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. O citado deverá 

apresentar, ainda, razões de justificativa, no mesmo prazo de quinze dias (art. 12, III, Lei 8.443/1992), para 
as ocorrências descritas a seguir, de forma resumida: contratação, por inexigibilidade de licitação, de 

empresas que não detinham direitos de exclusividade de artistas que se apresentaram no evento; o que 
caracteriza infração ao Art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 93, do Decreto-lei 
200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008, Acórdão TCU 96/2008-

Plenário, Acórdão TCU 1.435/2017-Plenário e Termo do Convênio (cláusula terceira, item II, alíneas “ll” 
e “mm”). Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia 

(art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de 
débito pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> 
Emissão de GRU). A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos 

termos do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribuna l. 
Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do 

débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Seproc ou em 
qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 104) 
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EDITAL 0134/2020-TCU/SEPROC, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 012.010/2015-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Fundação José Américo, CNPJ: 08.667.750/0001-23, na pessoa de seu representante legal, 
Boanerges Felix da Silva, CPF 510.703.084-04, do Acórdão 1228/2019-TCU-Plenário, Relatora Ana 
Arraes, Sessão de 29/5/2019, proferido no processo TC 012.010/2015-4, por meio do qual o Tribunal julgou 

irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres da Universidade Federal da Paraíba, os valores 
históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de 

mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da 
legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 17/2/2020: 
R$ 11.735.788,39; sendo parte em solidariamente com os responsáveis. Eugênio Pacelli Trigueiro Pereira 

(CPF: 203.996.854-72) e Roberto Maia Cavalcanti (CPF: 007.812.684-35). O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação. Deverá ser 

comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante 
GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 8.200.000,00 (art. 57, Lei 
8.443/1992, c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, a qual será atualizada desde a data do Acórdão 

1228/2019 - TCU - Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes até a data do efetivo recolhimento, se paga após 
o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicia l. 

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no cadastro 
informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante o 
competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, 

II e III, Regimento Interno do TCU). Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do 
débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou 

em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 106) 
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EDITAL 0135/2020-TCU/SEPROC, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 004.696/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Eduardo Zeferino Arantes, CPF: 048.981.656-80, do Acórdão 13076/2019-TCU-Segunda 

Câmara, Relator Raimundo Carreiro, Sessão de 3/12/2019, proferido no processo TC 004.696/2019-0, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres da Caixa 
Econômica Federal, os valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 

ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora até 17/2/2020: R$ 2.947.522,93. O ressarcimento deverá ser comprovado junto 
ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação. Deverá ser comprovado, no mesmo 
prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da 

multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 200.000,00 (art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do 
RI/TCU, a qual será atualizada desde a data do Acórdão 13076/2019 - TCU - 2ª Câmara, Relator Ministro 

Raimundo Carreiro, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 
incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial. O não atendimento desta 
notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no cadastro informativo de créditos não 

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

TCU). Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas datas 
de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 106) 
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EDITAL 0136/2020-TCU/SEPROC, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 018.721/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA LIANE MARIA MUHLENBERG, CPF: 607.016.177-72, do Acórdão 8687/2019-TCU-

Segunda Câmara, Relator Augusto Nardes, Sessão de 17/9/2019, proferido no processo TC 018.721/2015-
0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do 
Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), os valores históricos atualizados monetariamente 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 18/2/2020: R$ 40.641,94; solidariamente com o Instituto 
de Pesquisa e Ação Modular - IPAM - CNPJ: 01.883.949/0001-40, na pessoa de seu representante legal. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 

publicação. Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 3.000,00 

(art. 57, da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8687/2019 - TCU - 2ª Câmara, 
Ministro Relator Augusto Nardes, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo 
haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial. O não atendimento desta 

notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no cadastro informativo de créditos não 
quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante o competente Juízo da Justiça Federal 

(arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, Regimento Interno do 
TCU). A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por 
meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). Informações 

detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e 
dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo 

do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0137/2020-TCU/SEPROC, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 008.390/2018-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA GROSSI, CPF: 035.007.236-16, do Acórdão 

8393/2019-TCU-Primeira Câmara, Relator Vital do Rêgo, Sessão de 20/8/2019, proferido no processo TC 
008.390/2018-5, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Saúde, os valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas 

datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora até 18/2/2020: R$ 517.320,72. O ressarcimento deverá ser comprovado junto 
ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação. Deverá ser comprovado, no mesmo  
prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da 

multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 30.000,00 (art. 57, da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada 
desde a data do Acórdão 8393/2019 - TCU - 1ª Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo, até a data do 

efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 
atingida fase de execução judicial. O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome 
do responsável no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a 

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

processo, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores 
podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0139/2020-TCU/SEPROC, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 006.009/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
VICENTE DE PAULA DE FREITAS E CASTRO, CPF: 785.309.466-34, na qualidade de herdeiro do Sr. 

DARIO ANTÔNIO DE FREITAS E CASTRO FILHO, CPF: 156.476.096-00, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências 
descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, os valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente até 18/2/2020: R$ 121.275,96. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 
repassados ao Sr. Dario Antônio de Freitas e Castro Filho, em face da omissão no dever de prestar contas 

dos valores captados por força do Projeto Cultural Pronac 10-0060, no âmbito do Projeto “Portas de São 
Paulo”, no período de 29/4/2010 a 29/4/2012, cujo prazo de prestação de contas encerrou-se em 29/5/2012, 

conforme Laudo Final sobre a Prestação de Contas - CGARE/DEIPC/SEFIC/MinC 366, de 30/8/2017 e 
Portaria Sefic 543, de 5/9/2017, publicada na Seção 1 do DOU de 6/9/2017. Tal irregularidade caracteriza 
infração aos seguintes dispositivos: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da 

República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-Lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 29 
da Lei 8.313/1991; arts. 52 e 53, § 1º, 71, § 1º, da Instrução Normativa MinC 1, de 9/2/2012; e Portarias 

Sefic 173, de 28/4/2010, 2, de 3/1/2011, e 1, de 2/1/2012. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 

de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 18/2/2020: R$ 136.659,19; b) 

imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

8.443/1992); d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 
Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração de 
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 

Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

A reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio transferido (art.5º, XLV, 

Constituição Federal/1988, e art. 5º, VIII, Lei 8.443/1992). 

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

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64089986.
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Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 105) 
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EDITAL 0140/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 003.055/2016-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a Construtora Aurorense Ltda - ME, CNPJ: 00.139.895/0001-40, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 8680/2019-TCU-2ª Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 
17/9/2019, proferido no processo TC 003.055/2016-7, por meio do qual o Tribunal conheceu do Recurso 
de Reconsideração interposto pela Senhora Suzana Maria Rabelo Pereira Forte, contra o Acórdão 

2010/2018-TCU-2ª Câmara, para, no mérito, negar-lhe provimento 

Dessa forma fica a empresa Construtora Aurorense Ltda - ME notificada a recolher aos cofres 

do Fundo Nacional de Saúde, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 
ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 154.653,04; sendo em solidariedade com a responsável 
Suzana Maria Rabelo Pereira Forte - CPF: 622.843.474-87. O ressarcimento deverá ser comprovado junto 

ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2.010/2018-TCU-2ª Câmara, 
Rel. Ministro Aroldo Cedraz até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 

incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 105) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64089986.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 37 | Segunda-feira, 02/03/2020 33 

EDITAL 0141/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 022.212/2016-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Luiz Donizete Sifoleli, CPF: 110.935.791-53 do Acórdão 9002/2018-TCU-1ª Câmara, Rel. 

Ministro Bruno Dantas, Sessão de 14/8/2018, proferido no processo TC 022.212/2016-7, por meio do qual 
o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional 
(mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas 

de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 580.574,82; sendo em solidariedade com os responsáveis : 
Silvia Marcela Bossoni Souza Eventos - ME - CNPJ: 04.769.869/0001-56 e Associação de Rodeio 
Completo-Os Tropeiros - CNPJ: 04.534.444/0001-68. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao 

Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 54.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 9.002/2018-TCU-1ª Câmara, 
Relator Ministro Bruno Dantas até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo 

haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

Notifico que este Tribunal por meio do Acórdão 13715/2019-TCU-1ª Câmara, sessão de 

12/11/2019, conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Donizete Sifoleli contra o 
Acórdão 9.002/2018-TCU-1ª Câmara, de 12/11/2019, para, no mérito, negar-lhe provimento. 

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

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 106) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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EDITAL 0142/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 022.212/2016-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros, CNPJ: 04.534.444/0001-68, na pessoa de 

seu representante legal do Acórdão 9002/2018-TCU-1ª Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 
14/8/2018, proferido no processo TC 022.212/2016-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 
contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores 

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

legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: 
R$ 580.574,82; sendo em solidariedade com os responsáveis: Silvia Marcela Bossoni Souza Eventos - ME 
- CNPJ: 04.769.869/0001-56 e Luiz Donizete Sifoleli, CPF: 110.935.791-53. O ressarcimento deverá ser 

comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 54.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 9.002/2018-TCU-1ª Câmara, 
Relator Ministro Bruno Dantas até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo 

haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

Notifico que este Tribunal por meio do Acórdão 13715/2019-TCU-1ª Câmara, sessão de 

12/11/2019, conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Donizete Sifoleli contra o 
Acórdão 9.002/2018-TCU-1ª Câmara, de 12/11/2019, para, no mérito, negar-lhe provimento. 

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

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 105) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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EDITAL 0143/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 016.922/2015-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Luiz Donizete Sifoleli, CPF: 110.935.791-53 do Acórdão 6869/2016-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 16/11/2016, proferido no processo TC 016.922/2015-8, 
retificado pelo Acordão 657/2017-TCU-1ª Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 
contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores 

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

legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: 
R$ 394.346,24; sendo em solidariedade com a responsável Associação de Rodeio Completo-Os Tropeiros 
- CNPJ: 04.534.444/0001-68. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze 

dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 6869/2016-TCU-1ª Câmara, 
Rel. Ministro Bruno Dantas até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 

incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

Notifico que este Tribunal por meio do Acórdão 8.612/2018-TCU-1ª Câmara, sessão de 

7/8/2018, conheceu do recurso de reconsideração interposto pela Associação de Rodeio Completo - Os 
Tropeiros contra o Acórdão 6.869/2016-TCU-1ª Câmara, de 16/11/2016, para, no mérito, negar- lhe 
provimento. 

Notifico ainda, que este Tribunal por meio do Acórdão 947/2019-TCU-1ª Câmara, sessão de 
5/2/2019, recebeu expediente apresentado pela Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros como mera 

petição e negou acolhimento ao pleito. 

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 105) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64089986.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 37 | Segunda-feira, 02/03/2020 36 

EDITAL 0144/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 016.922/2015-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros, CNPJ: 04.534.444/0001-68, na pessoa de 

seu representante legal do Acórdão 6869/2016-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão 
de 16/11/2016, proferido no processo TC 016.922/2015-8, retificado pelo Acordão 657/2017-TCU-1ª 
Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do 

Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde 
as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 

abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 394.346,24; sendo em solidariedade com 
o responsável Luiz Donizete Sifoleli, CPF: 110.935.791-53. O ressarcimento deverá ser comprovado junto 

ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 6869/2016-TCU-1ª Câmara, 
Rel. Ministro Bruno Dantas até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 

incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

Notifico que este Tribunal por meio do Acórdão 8.612/2018-TCU-1ª Câmara, sessão de 

7/8/2018, conheceu do recurso de reconsideração interposto pela Associação de Rodeio Completo - Os 
Tropeiros contra o Acórdão 6.869/2016-TCU-1ª Câmara, de 16/11/2016, para, no mérito, negar- lhe 
provimento. 

Notifico ainda, que este Tribunal por meio do Acórdão 947/2019-TCU-1ª Câmara, sessão de 
5/2/2019, recebeu expediente apresentado pela Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros como mera 

petição e negou acolhimento ao pleito. 

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 105) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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EDITAL 0162/2020-TCU/SEPROC, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 700.301/1996-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO GILBERTO ANDRADE CONRADO, CNPJ: 91.825.562/0001-20, do Acórdão 283/2008-

TCU-Segunda Câmara, Rel. Aroldo Cedraz, Sessão de 26/2/2008, proferido no processo TC 700.301/1996-
8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres da Caixa 
Econômica Federal valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de 

ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora até 24/2/2020: R$ 67.849,13; em solidariedade com os responsáveis João 
Carlos de Oliveira Rocha - CPF: 935.733.838-15 e João Wanderley Tavares - CPF: 019.022.548-30. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 

publicação. Fica GILBERTO ANDRADE CONRADO, CNPJ: 91.825.562/0001-20, NOTIFICADO 
também dos Acórdãos 2.861/2018-TCU- Segunda Câmara, de 24/4/2018, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, 

6509/2018-TCU-Segunda Câmara, de 31/07/2018, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, e 553/2019-TCU-
Plenário, de 20/3/2019, por meio dos quais o Tribunal voltou a apreciar o referido processo. O não 
atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no cadastro informativo 

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

Interno do TCU). Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com 
a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Seproc ou em 
qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 104) 
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EDITAL 0163/2020-TCU/SEPROC, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 005.308/2019-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO o 
Centro Piauiense de Ação Cultural - CEPAC, CNPJ 07.083.496/0001-53, na pessoa de seu representante 

legal, Décio Solano Nogueira, CPF 226.446.523-91, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5) valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 

monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente até 26/2/2020: R$ 282.767,43; em solidariedade com os responsáveis Décio 
Solano Nogueira - CPF: 226.446.523-91, e Joao Gualberto dos Santos Soares - CPF: 066.466.543-87. O 
débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados no Contrato 

de Repasse 0179095-09/2005, o que caracteriza infração aos arts. 37, caput, e 70, parágrafo único, da 
Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; item 6.1.1 e cláusula décima primeira do Contrato de 

Repasse 0179095-09/2005. A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela 
irregularidade das contas do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e 
acrescido(s) de juros de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora 

até 26/2/2020: R$ 472.889,13; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela 
irregularidade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo 

de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 
8.443/1992), e) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de 

licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de 
responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à 

época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A 
liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do 

responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o 
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso 

não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades 
nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação 
ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo 

manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 
8.443/1992). A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser 

feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A 
informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 
Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 

detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) valor(es) histórico(s) do 
débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 

Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 104) 
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EDITAL 0164/2020-TCU/SEPROC, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 005.365/2019-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Roberval Campelo Silva, CPF: 489.490.193-53, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 

publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Saúde valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 

montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente até 26/2/2020: R$ 210.302,48; sendo parte em solidariedade com o responsável Sandro 

Marcio Marinho Vieira - CPF: 508.906.973-53; e parte em solidariedade com o responsável Carlos Augusto 
Fernandes Alves - CPF: 137.585.193-49. O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação 
dos recursos repassados pela União, em face da não apresentação de documentos comprobatórios das 

despesas realizadas com recursos financeiros repassados, na modalidade fundo a fundo, pelo Ministério da 
Saúde à Secretaria Municipal de Capinzal do Norte/MA, o que caracteriza autorização de despesas sem 

prévia liquidação e sem o recebimento em bens ou serviços prestados, no exercício de 2014; em infra ção 
ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93 
do Decreto-lei 200/1967, art. 66 do Decreto 93.872/1986, arts. 60 a 64 da Lei 4.320/1964). A rejeição das 

alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do responsável, com a 
condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de mora (art. 19, Lei 

8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 26/2/2020: R$ 238.971,52; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 
Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992), e) declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva 

do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja 
constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas 
regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-

fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero 
recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação ao referido 

pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no 
prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A 
informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 

Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 
detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) valor(es) histórico(s) do 

débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 
Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 104) 
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EDITAL 0165/2020-TCU/SEPROC, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 017.124/2015-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA CHRISTIANO SILVA FREAZA E CIA LTDA, CNPJ: 10.640.614/0001-91, na pessoa de 

seu representante legal, Christiano Silva Freaza, CPF 086.312.007-51, do Acórdão 8518/2019-TCU-
Primeira Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 27/8/2019, proferido no processo TC 
017.124/2015-8, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo 

Espólio de Arlindo Barbosa Neto (CPF 143.674.166-15) contra o Acórdão 4.569/2018-TCU-Primeira 
Câmara, de 17/5/2018, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido em processo de Tomada de 

Contas Especial, TC 017.124/2015-8, para, no mérito, negar-lhe provimento. Dessa forma, fica 
CHRISTIANO SILVA FREAZA E CIA LTDA NOTIFICADA a recolher aos cofres do Tesouro Nacional 
(mediante GRU, código 13902-5) valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 26/2/2020: R$ 191.568,37; em solidariedade com o 
Espólio de Arlindo Barbosa Neto - CPF: 143.674.166-15. Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de 
quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa 

aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 85.000,00 (com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992), a 
qual será atualizada desde a data do Acórdão 4.569/2018-TCU-Primeira Câmara até a data do efetivo 

recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial. O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do 
responsável no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução 

judicial perante o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c 
os arts. 216 e 219, II e III, Regimento Interno do TCU). A emissão da Guia de Recolhimento da União -

GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> 
serviços e consultas> Emissão de GRU). Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) 
histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser 

obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 106) 
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EDITAL 0166/2020-TCU/SEPROC, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 018.646/2019-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO o 
INSTITUTO DE PESQUISA E AÇÃO COMUNITÁRIA - IPAC-DF, na pessoa de seu representante legal, 

Allison da Costa Dias, CPF 723.716.091-53, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Cultura valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 26/2/2020: R$ 166.982,04; em solidariedade com o responsável Ramon Barros da Silva 
- CPF: 002.338.171-07. O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
federais captados com amparo no Pronac 10-3177, decorrente da impugnação total de despesas, o que 

caracteriza infração aos arts. 37, caput, e 70, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-
Lei 200/67; art. 66 do Decreto 93.872/1986; IN MinC 1/2010, art. 6º, inciso VI; IN-MinC 1/2012, art. 71, 

§§ 1º e 2º; art. 10 da IN-Minc 71/2012; INMinC 1/2013, arts. 75, § 1º e 2º, 78 e 90, parágrafo único; e IN-
MinC 5/2017, art. 51, inciso III, alínea ¿a¿; Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 127/2008; art. 4º da 
Decisão Normativa TCU 155/2016; arts. 37 e 38 da Portaria MinC 46/1998 e Portaria MinC 180/1998. A 

rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do 
responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de mora 

(art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 26/2/2020: R$ 
172.200,41; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992), e) declaração 

de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva 

do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja 
constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas 
regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-

fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero 
recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação ao referido 

pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no 
prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A 
informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 

Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 
detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) valor(es) histórico(s) do 

débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 
Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 106) 
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EDITAL 0167/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 006.356/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA (CNPJ: 06.253.542/0001-52), na pessoa de 

seu representante legal, José Carlos Jobim (CPF: 661.325.849-00), para, no prazo de quinze dias, a contar 
da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher 
aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados 

monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Le i 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente até 27/2/2020: R$ 267.150,00, em solidariedade com o responsável José Carlos 
Jobim (CPF: 661.325.849-00). O débito decorre da não comprovação da execução física e/ou financeira do 
objeto do Convênio 1100/2009, registro Siafi 705311. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes 

dispositivos: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 93, do 
Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008, e Termo do 

Convênio, cláusulas 13ª, parágrafo primeiro, alíneas "a" e "d"; parágrafo segundo, alíneas "f", "i" e "k". A 
rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do 
responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 19, 

Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 22/11/2019: R$ 296.074,79; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 

responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992); d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 
Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva 

do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja 
constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas 

regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-
fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero 
recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação ao referido 

pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no 
prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão 

da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal 
TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A informação prestada 
deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 

254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do 
processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de 

ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0168/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 006.356/2019-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
JOSÉ CARLOS JOBIM (CPF: 661.325.849-00), para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 

publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres 
do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente 
desde a respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 

montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente até 27/2/2020: R$ 267.150,00, em solidariedade com IBRASC - Instituto Brasileiro Santa 

Catarina (CNPJ: 06.253.542/0001-52). O débito decorre da não comprovação da execução física e/ou 
financeira do objeto do Convênio 1100/2009, registro Siafi 705311. Tal irregularidade caracteriza infração 
aos seguintes dispositivos: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; 

art. 93, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008, 
e Termo do Convênio, cláusulas 13ª, parágrafo primeiro, alíneas "a" e "d"; parágrafo segundo, alíneas "f", 

"i" e "k". A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 22/11/2019: R$ 296.074,79; 

b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais 
do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

8.443/1992); d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 
Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração de 
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administra ção 

Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva 
do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja 

constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas 
regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-

fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero 
recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação ao referido 
pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no 

prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão 
da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal 

TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A informação prestada 
deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 
254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do 

processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de 
ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 

Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL 0169/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 018.654/2019-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
EDITORA RIANI COSTA LTDA. (CNPJ: 66.108.192/0001-62), na pessoa de seu representante legal, 

Paulo César Riani Costa, CPF: 017.324.078-00, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 
do Fundo Nacional de Cultura, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 

ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 27/2/2020: R$ 

172.301,74, em solidariedade com Paulo César Riani Costa, CPF: 017.324.078-00 e Beatriz Helena 
Marmorato Botta Riani Costa, CPF: 020.114.008-05. O débito decorre da não comprovação da boa e regular 
aplicação dos recursos federais repassados à Editora Riani Costa Ltda, em face da omissão no dever de 

prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do projeto incentivado, no período de 30/12/2010 a 
31/12/2012, cujo prazo encerrou-se em 30/1/2013. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes 

dispositivos: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; IN MinC 1/2010, art. 6º, inciso VI; IN-
MinC 1/2012, arts. 6º, inciso V, e 71, §§ 1ºe 2º. Os documentos eventualmente apresentados a título de 

prestação de contas deverão estar de acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados 
de argumentos de fato e de direito, de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos 

recursos federais geridos, bem como de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo 
estabelecido. A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das 
contas do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora 

(art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 22/11/2019: R$ 
296.074,79; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992); d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração 

de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva 

do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja 
constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas 

regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-
fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero 
recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação ao referido 

pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no 
prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A 

informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 
Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 
detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com 

as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer 
outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 108) 
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EDITAL 0170/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 033.479/2015-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DE BLOCOS DE TRIO (CNPJ: 32.884.108/0001-80), na pessoa de seu 

representante legal, Lourival Mendes de Oliveira Neto, CPF: 310.702.215-20, para, no prazo de quinze 
dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a 
seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor histórico 

atualizado monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente até 27/2/2020: R$ 50.562,60, em solidariedade com Lourival Mendes de 
Oliveira Neto, CPF: 310.702.215-20 e Mega Empreendimentos Propaganda e Eventos Ltda., CNPJ: 
05.879.976/0001-08. O débito decorre da não comprovação de que os artistas/bandas foram contratados 

por preços de mercado, bem como pela existência de evidências de superfaturamento, correspondente à 
diferença ente os valores pagos às empresas que se apresentaram como representantes exclusivos e os 

valores recebidos pelos artistas/bandas, valores presumidos como preços de mercado em razão do contexto 
em que ocorreram as contratações diretas e da precariedade jurídica dos instrumentos de representação. Tal 
irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: item ‘h’ da parte II da cláusula terceira e da 

cláusula oitava do convênio MTur/ASBT 703734/2009, e no art. 46, II, da Portaria Interminister ia l 
127/2008. A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 

do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 22/11/2019: R$ 296.074,79; 
b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais 

do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992); d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da 

Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração de 
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 

previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva 
do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja 
constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas 

regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-
fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero 

recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação ao referido 
pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no 
prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão 

da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal 
TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A informação prestada 

deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 
254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do 
processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com as respectivas datas de 

ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 107) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64089986.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 37 | Segunda-feira, 02/03/2020 46 

EDITAL 0171/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 033.479/2015-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO, CPF: 310.702.215-20, para, no prazo de quinze dias, a 

contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir 
e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor histórico atualizado 
monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 

8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 27/2/2020: R$ 50.562,60, em solidariedade com Associação Sergipana de 

Blocos de Trio, CNPJ: 32.884.108/0001-80 e Mega Empreendimentos Propaganda e Eventos LTDA., 
CNPJ: 05.879.976/0001-08. O débito decorre da não comprovação de que os artistas/bandas foram 
contratados por preços de mercado, bem como pela existência de evidências de superfaturamento, 

correspondente à diferença ente os valores pagos às empresas que se apresentaram como representantes 
exclusivos e os valores recebidos pelos artistas/bandas, valores presumidos como preços de mercado em 

razão do contexto em que ocorreram as contratações diretas e da precariedade jurídica dos instrumentos de 
representação. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: item ‘h’ da parte II da 
cláusula terceira e da cláusula oitava do convênio MTur/ASBT 703734/2009, e no art. 46, II, da Portaria 

Interministerial 127/2008. A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela 
irregularidade das contas do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido 

de juros de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 
22/11/2019: R$ 296.074,79; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela 
irregularidade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo 

de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992); d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 

8.443/1992); e) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de 
licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de 
responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à 

época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. A 

liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do 
responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o 
Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequenteme nte, caso 

não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades 
nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação 

ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo 
manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 
8.443/1992). A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser 

feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A 
informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 

Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 
detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com 
as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer 

outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 107) 
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EDITAL 0173/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 039.055/2018-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada 
a AUDIÊNCIA de Nelson Edmundo Forte Fernandes de Negreiros Deodato Filho, CPF: 379.963.204-20 

(art. 12, III), para que, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresente razões de 
justificativa quanto à ocorrência descrita a seguir, de forma resumida:  

a) Irregularidade: omissão do dever de cautela e de fiscalização das transações com partes 

relacionadas da SPE;  

b) Dispositivos violados: competências no art. 1º, § 7º, III, da Lei das Estatais (Lei 

13.303/2016), no art. 17, IV, do Estatuto Legal da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos 
S.A. e no art. 142, III, da Lei 6.404/76 (Item III.1).  

A rejeição das razões de justificativa poderá ensejar: a) imputação de multa (art. 58, Lei 

8.443/1992), b) julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora chamado em audiênc ia, 
caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992), c) inabilit ação 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por 
período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 

revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo e da irregularidade acima indicada podem ser 
obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 107) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 
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EDITAL 0181/2020-TCU/SEPROC, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 023.508/2017-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 
empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda, CNPJ 86.912.565/0001-60, na pessoa de seu representante legal, 

para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às 
ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A, valores históricos 
atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, 

Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor 
total atualizado monetariamente até 28/2/2020: R$ 2.963.699,01, em solidariedade com os responsáveis 

arrolados nos autos. 

O débito decorre da empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda, CNPJ 86.912.565/0001-60, ter se 
locupletado de valores pagos de forma diversa ao previsto nas especificações técnicas do contrato 

2200.0053080.09.2. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 

do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 28/2/2020: R$ 3.702.075,19; 
b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992).  

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

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

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Publicado no DOU Edição nº 41 de 02/03/2020, Seção 3, p. 108) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64089986.


	Pautas
	Plenário

	Despachos de autoridades
	Ministro Raimundo Carreiro

	Editais
	Secretaria de Gestão de Processos


