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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

Processo: 015.928/2021-7 

Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 

DESPACHO 

Cuidam os autos da análise consolidada de dois atos de aposentadoria em favor de servidoras da 
Fundação Oswaldo Cruz, autuado em face do Acórdão 8.380/2021-TCU-1ª Câmara. 

Após as manifestações da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de 

Pessoal e de Benefícios (Sefip), pela legalidade dos atos, e divergência manifestada pelo Ministério Público 
junto ao TCU (MPTCU), determinei o retorno dos autos à Sefip, por meio de despacho (peça 19). 

A Sefip, após nova análise, manifestou-se pela legalidade do ato em favor de Soraia de Souza 
Mendes, por entender que a origem corrigiu a falha indicada no parecer de peça 18. 

O Ministério Público de Contas, no entanto, propõe, uma vez mais, considerar ilegal o ato de 

aposentadoria em favor de Soraia de Souza Mendes (peça 13), por discordar da correção efetuada pelo 
órgão de origem, e sugere que a Sefip priorize a análise do ato e-Pessoal 75670/2021 (que aguarda parecer 

do controle interno). 

Ante o exposto, e considerando que não se trata de divergência de entendimento, mas, a princíp io, 
de procedimentos incorretos do órgão de origem, com fulcro no art. 3º, da Portaria-Gab-AN, nº 1, de 30 de 

junho de 2015 (Delegação de Competência), restituo novamente os autos à Sefip para que avalie as novas 
ponderações do MPTCU e posterior encaminhamento a este gabinete, com tramite pelo Ministério Público 

junto ao TCU 

Brasília, 13 de julho de 2022 

MARCELO KLIMKIEVICZ MOREIRA 

Chefe de Gabinete, em Substituição 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0730/2022-TCU/SEPROC, DE 18 DE MAIO DE 2022 

TC 010.712/2018-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Raphael Barros de Lima, CPF: 620.387.253-90, do Acórdão 1881/2021-TCU-Plenário, Rel. 
Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 4/8/2021, proferido no processo TC 010.712/2018-6, por meio do qual 

o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, 
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 18/5/2022: R$ 138.075,98; em solidariedade com os responsáveis Francisca Gerlandia Veriato 

de Sousa, CPF 789.294.824-49, R R Distribuidora Ltda, CNPJ 23.641.425/0001-85 e Raulene Karoline da 
Silva Barro, CPF 620.610.673-01. 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$ 15.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 132 de 14/07/2022, Seção 3, p. 149) 
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EDITAL 0765/2022-TCU/SEPROC, DE 25 DE MAIO DE 2022 

TC 004.980/2015-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Dacio Rocha Pereira, CPF: 431.836.543-34, representado pelo Sr. Sérgio Eduardo de Matos 

Chaves, OAB: 7405/MA, do Acórdão 13975/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar 
Rodrigues, Sessão de 1/12/2020, proferido no processo TC 004.980/2015-8, por meio do qual o Tribuna l 
conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto. 

Dessa forma, fica Dacio Rocha Pereira NOTIFICADO para recolher aos cofres do Fundo 
Nacional Assistência Social 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 25/5/2022: R$ 191.443,18. 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$ 75.000,00 
(art. 57, da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do 
efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 

atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 132 de 14/07/2022, Seção 3, p. 149) 
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