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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 14/04/2021, 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 AUGUSTO NARDES 

  
047.797/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Eutelsat do Brasil LTDA 
Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica 
Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
014.013/2014-2 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; 

Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos 
Unificados; Ministério de Minas e Energia 

Representação legal: não há 
  

018.906/2020-6 - 
  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Sesc no 
Estado do Rio de Janeiro 

Representação legal: Raphaela Cunha Justo da Silva (OAB-RJ 
94117) e outros, representando Administração Regional do Sesc no 
Estado do Rio de Janeiro e Administração Regional do Sesc no 

Estado do Rio de Janeiro 
  

035.364/2020-3 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  

000.440/2021-3 - 
  

Representante: Expresso de Prata Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres 

Representação legal: Rita de Cassia Guimaraes Januzzi Turquino 
(OAB-DF 34.548) e outros, representando Expresso de Prata Ltda. 

  
004.495/2020-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM, vinculado ao Ministério da Economia 
Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.
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007.287/2008-0 - 
  

Natureza: Relatório de Levantamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit no 

Estado do Rio de Janeiro - DNIT/MT 
Responsáveis: Luiz Antonio Pagot; Carioca Christiani Nielsen 
Engenharia S A; Construtora OAS S.A. em Recuperação Judicial; 

Consórcio Arco Metropolitano Rio; Consórcio Arco do Rio; 
Consórcio Carioca/Queiroz Galvão; Hugo Sternick; Luiz Fernando 

de Souza; Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro  
Interessado: Congresso Nacional. 
Representação legal: Helton Linares Carvalho e outros; Renata 

Gomes da Rocha Pinheiro (OAB-RJ 176.800) e outros 
  

028.138/2020-1 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Acre 
Representação legal: não há. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
007.774/2021-4 - 

  

Natureza: Representação 
Representantes: Deputadas e Deputados Estaduais Integrantes da 

Frente Parlamentar Sobre O Pedágio no Paraná 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 

Terrestres 
Representação legal: não há 

  

009.123/2021-0 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Diogo Pasini Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Militar de Área de Campo 
Grande 
Representação legal: Andre Pezzini (OAB/MT 13.844-A), 

representando Diogo Pasini Eireli 
  

009.402/2021-7 - 
  

Natureza: Administrativo 
Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

009.093/2021-4 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Representação legal: não há 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  

018.039/2020-0 - 
  

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária 

Responsáveis: Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia - FACT 
e José Pinheiro Marques 

Interessada: Fundação de Apoio a Ciência e Tecnologia - FACT 
Representação legal: Deniz Sousa Costa (OAB/MA 13.675) 
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037.921/2020-7 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) - 
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

Interessados: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União; Calia/ Y2 Propaganda e Marketing Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Embratur - Agência Brasileira de 

Promoção Internacional do Turismo 
Representação legal: Emerson Franco de Menezes (OAB-DF 

133.039) e outros, representando Calia/ Y2 Propaganda e Marketing 
Ltda; João Vita Fragoso de Medeiros (OAB-PE 12.058 e OAB-DF 
64.976-S), representando Embratur - Agência Brasileira de 

Promoção Internacional do Turismo 
  

039.429/2018-0 - 
  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento Agrário 

Responsáveis: Claudio Roberto Mendonca Schiphorst; Enéas dos 
Santos Raiol; Jose Mauro Soares Pereira; Luis Henrique Costa; Luiz 

Guilherme Cavalcante de Melo; Sorrival de Lima; Sérgio Roberto 
Lopes; Tiago Baltazar Cardoso 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
018.968/2020-1 - 

  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de 

Uruburetama/CE 
Representação legal: não há 

  

047.784/2020-2 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli, 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa - Fundep, Hospital Risoleta Tolentino Neves - HRTN 
Representação legal: Bruno de Moura Teatini (OAB-MG 59250) e 

outros, representando Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, 
Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
006.898/2005-8 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Simplificada 

Exercício: 2004 
Responsáveis: Almir Carlos Batista Graça; Aristeu Dácio Alves 
Filho; Carlos Cristiano Lemos Dias; Celma Maria Alfaia de Barros; 

Edinaldo Nelson dos Santos Silva; Eleilza de Castro Litaiff; Eliana 
Yukiko Takenaka; Fernando Freitas Melo; Francisco Holanda dos 

Santos; José Antônio Alves Gomes; Maria Diana Fernandes da 
Silva; Micherlangela Barroso Muniz; Ronaldo Mota Sardenberg; e 
Silvio Jardim de Oliveira Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia 

Representação legal: não há 
  

014.980/2010-0 - 
  

Natureza: Relatório de Auditoria 

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

Responsáveis: Arnor Pereira da Silva; Delta Construções S.A.; 
Deusimar Bezerra Lima; Dumont Gonçalves Mota; Francisco de 
Assis Aurélio Soares; Joaquim Guedes Martins Neto; Josidan Gois 

Cunha; José Wanks Meireles Sales; Luiz Antônio Pagot; Marcos 
Fábio Porto de Aguiar; Marcílio de Sá Batista e Sebastião Coriolano 

de Andrade 
Interessados: Congresso Nacional 
Representação legal: Gilberto Antônio Fernandes Pinheiro Junior 

(OAB/CE 27.722), entre outros, representando Josidan Gois Cunha; 

Ediel Lopes Frazão (OAB/PE 13.497), entre outros, representando a 

Delta Construções S.A; Clauver Renne Luciano Barreto (OAB/CE 

16.641), entre outros, representando Deusimar Bezerra Lima e 

Marco Antônio Prandini entre outros, representando o então 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
009.085/2021-1 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: 2º Grupo de Artilharia de Campanha 

Leve, Regimento Deodoro do Exército Brasileiro 
Representação legal: não há 

  
015.621/2018-9 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 
Interessados: Congresso Nacional 

Representação legal: Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB-DF 
41.605) e outros, representando Consorcio Hap-planex-convap L5 
BR 116-BA; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
028.842/2017-0 - 

  

Representação sobre os indícios de irregularidade em pregão 

eletrônico realizado para contratação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, com fornecimento de materiais. Análise 
das razões de justificativa. 

Representante: Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e 
Domicílios Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do Instituto 
Nacional do Seguro Social em Teresina/PI 
Responsáveis: José Rodrigues Martins Filho; Ney Ferraz Júnior 

Representação legal: (a) Bruno Rangel Avelino da Silva (OAB/DF 
23.067), entre outros, representando Ney Ferraz Júnior; (b) Bruno 

Boyadjian Sobreira (OAB/CE 38.828), entre outros, representando 
José Rodrigues Martins Filho; (c) João Ulisses de Britto Azêdo 
(OAB/PI 3.446), entre outros, representando a Servfaz Serviços de 

Mão de Obra Ltda; e (d) Otávio de Castro Melo Neto (OAB/PI 
1.224), entre outros, representando a Mutual Serviços de Limpeza 

em Prédios e Domicílios Ltda. 

Interessado em sustentação oral: 

- Bruno Rangel Avelino da Silva (OAB-DF 

23.067), em nome de NEY FERRAZ JÚNIOR 
 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
022.112/2007-0 - 

  

Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento 

a pedidos de reexame interpostos contra deliberação que aplicou 
multa aos embargantes em razão de renegociação irregular de 

dívidas com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE). 
Recorrente: Jorge Luis Branco Aguiar 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A 

Representação legal:  Edson Castelo Branco Dominici Junior 
(OAB-MA 8563); Adriano Martins de Holanda (OAB-PI 5.794); 

Jaivan Carvalho Moura (OAB-PI 10.953); Mônica de Carvalho 
Saboia (OAB-PI 8.022); Nayana Cruz Ribeiro (OAB-CE 23.209-A); 
Lais de Moura Bezerra Cavalcanti (OAB-PE 17.286); Rogerio 

Neves Baptista (OAB-PE 7.196); Jorge Luís Branco Aguiar (OAB-
MA 5.553) e outros 
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
002.596/2014-8 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou 

irregulares as contas dos responsáveis, com condenação solidária em 
débito e multa, além de inabilitação para o exercício de cargo ou 
função comissionada, em razão de irregularidades na aplicação de 

recursos federais repassados no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

Recorrentes: Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda., Francisco 
Vanderlândio Carolino e Francisco Vilmar Filho 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Água Branca/PI 

Responsáveis: Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda.; Everson 
Barbosa Magalhães; Francisco Vanderlândio Carolino; Francisco 

Vilmar Filho; Joao Luiz Lopes de Sousa; Zayra de Paiva Sousa 
Representação legal: Mattson Resende Dourado (OAB/PI 6.594) e 
outros, representando Joao Luiz Lopes de Sousa; Italo Maia Brasil 

(OAB/RN 15.276) e outros, representando Francisco Vilmar Filho, 
Clínica Oftalmológica do Piauí Ltda. e Francisco Vanderlând io 

Carolino; Moisés Ângelo de Moura Reis (OAB/PI 874/75), 
representando Zayra de Paiva Sousa e Joao Luiz Lopes de Sousa; 
Marcos Patricio Nogueira (OAB/PI 1.973) e outros, representando 

Everson Barbosa Magalhães. 
  

004.981/2011-1 - 
  

Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a atuação da 
companhia no financiamento de atividades econômicas de seus 
clientes e avaliar a gestão de sua carteira de recebíveis. Análise das 

respostas de audiências e oitiva. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras Distribuidora S.A. - MME; 

Petróleo Brasileiro S.A. 
Responsáveis: Andurte de Barros Duarte Filho; Francisco Roberto 
de Albuquerque; Guido Mantega; Janine Cardoso Senna; Jorge 

Gerdau Johannpeter; José Lima de Andrade Neto; Luciano Galvão 
Coutinho; Luis Alves de Lima Filho; Marcio Pereira Zimmermann; 

Marco Antônio Vaz Capute; Maria das Graças Silva Foster; Mauro 
Gentile Rodrigues da Cunha; Miriam Aparecida Belchior; Nestor 
Cunat Cervero; Sergio Franklin Quintella; Vilson Reichemback da 

Silva 
Representação legal: Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 

20.015) e outros, representando Maria das Graças Silva Foster e 
Janine Cardoso Senna; Luis Marcelo Abdalla de Carvalho Jaued 
(OAB/RJ 170.049) e outros, representando Jorge Gerdau 

Johannpeter, Luciano Galvão Coutinho, Sergio Franklin Quintella, 
Marcio Pereira Zimmermann e Miriam Aparecida Belchior; João 

Geraldo Piquet Carneiro (OAB/DF 800-A) e outros, representando 
Vilson Reichemback da Silva, Luis Alves de Lima Filho e José Lima 
de Andrade Neto; Gustavo Emílio Contrucci Alexandrino de Souza 

(OAB/SP 12.295), representando Mauro Gentile Rodrigues da 
Cunha; Marco Aurelio Ferreira Martins (OAB-SP 194.793) e outros, 

representando Petrobras Distribuidora S.A. - MME; Taísa Oliveira 
Maciel (OAB-RJ 118.488) e outros, representando Petróleo 
Brasileiro S.A.; e outros. 
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008.472/2008-3 - 
  

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou 

pedidos de reexame interpostos contra deliberação que aplicou multa 
aos recorrentes em razão de irregularidades apuradas em fiscalização 

realizada nas obras de terraplanagem da Refinaria do Nordeste, em 
Pernambuco. 
Recorrentes: Heleno Lira; Jorge Fernandes de Abreu; Luís Alberto 

Spagnolo Junior; Marco Tulio Vieira Carneiro; Otto Rocha Silva; 
Sandro Derenzi Belodi; Sérgio dos Santos Arantes; Tais Maria da 

Fonseca Diniz 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Interessados: Congresso Nacional 

Responsáveis: Responsáveis: Construtora Norberto Odebrecht S.A.; 
Construtora Queiroz Galvão S.A.; Construções e Comércio Camargo 

Correa S.A.; Consórcio Refinaria Abreu e Lima; Dewton Silva 
Carvalho; Galvão Engenharia S.A.; Heleno Lira; Jorge Fernandes de 
Abreu; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Luís Alberto Spagnolo 

Junior; Luiz Gerszt (falecido); Marco Tulio Vieira Carneiro; Maria 
das Graças Silva Foster; Otto Rocha Silva; Paulo Cézar Farah 

Muniz; Petróleo Brasileiro S.A.; Rogério Hungerbuhler Lopes; 
Salomão Doumit Bou Haya; Sandro Derenzi Belodi; Sérgio dos 
Santos Arantes; Tais Maria da Fonseca Diniz 

Representação legal: Thiago de Oliveira (OAB/RJ 122.683), 
Leonardo Candido Bastos (OAB/RJ 131.474), Luciano Ribeiro Reis 

Barros (OAB/DF 21.701), Polyanna Ferreira Silva Vilanova 
(OAB/DF 19.273), Elisabete Barbosa Ruberto (OAB/RJ 169.700), 
Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (OAB/SP 342.501), Carlos 

Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015), Eduardo Rodrigues 
Lopes (OAB/DF 29.283), Alexandre Aroeira Salles (OAB/MG 

71.947), João Henrique Andrade Araújo Horst (OAB/PE 14.326) e 
outros. 

  

014.575/2020-5 - 
  

Relatório de acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministér io 
da Saúde (inclusive órgãos e entidades vinculados) para o combate à 

crise gerada pelo coronavírus (covid-19). 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da 
Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde 

Responsáveis: Antonio Elcio Franco Filho; Eduardo Pazuello; João 
Gabbardo dos Reis; Luiz Henrique Mandetta; Nelson Luiz Sperle 

Teich 
Representação legal: Dimitri Leal Gasos, representando Fundação 
Oswaldo Cruz. 

  
015.241/1999-8 - 

  

Recurso administrativo contra decisão da Presidência do TCU que 

negou provimento a recurso hierárquico do recorrente referente à 
reformulação de quintos/décimos de função comissionada. 
Recorrente: Joaquim Ramalho de Albuquerque 

Órgão/Entidade/Unidade: não há 
Representação legal: não há 
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027.542/2015-7 - 
  

Tomada de contas especial autuada com o objetivo de apurar 

possíveis irregularidades em contrato celebrado para execução das 
obras de implantação das unidades de coqueamento retardado (UCR) 

da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada no Município de 
Ipojuca/PE. Análise das alegações de defesa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsáveis: Consórcio CNCC - Camargo Correa - CNEC; 
Construções e Comércio Camargo Correa S/A; WorleyParsons 

Engenharia Ltda.; Dalton dos Santos Avancini; Eduardo Hermelino 
Leite; João Ricardo Auler; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Pedro 
José Barusco Filho; Paulo Roberto Costa; Renato de Souza Duque 

Representação legal: Giuseppe Giamundo Neto (OAB/SP 234.412) 
e Salvador Beliz Abra Oliveira (OAB-SP 428.228), representando 

Eduardo Hermelino Leite; Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073) e 
Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB/DF 43.391), representando 
Construções e Comércio Camargo Correa S.A. e Consórcio CNCC - 

Camargo Correa - CNEC; Elisabete Barbosa Ruberto (OAB/RJ 
169.700), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Antônio Henrique 

M. Coutinho (OAB/DF 34.308) e João Geraldo Piquet Carneiro 
(OAB/DF 800-A), representando Dalton dos Santos Avancini; 
Guilherme Henrique Magaldi Netto e Vitoria Costa Damasceno 

(OAB/DF 60.734), representando João Ricardo Auler; Guilherme 
Augusto Ferreira Fregapani (OAB/DF 34.406) e Antônio Perilo de 

Sousa Teixeira Netto (OAB/DF 21.359), representando José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo; Cláudia Elena Bonelli (OAB/SP 151.309-A) 
e Bonifacio José Suppes de Andrada (OAB/SP 412.149), 

representando Worleyparsons Engenharia Ltda.; João Mestieri 
(OAB/RJ 13.645), Ellen Medas da Rocha e Eduardo Luiz de 

Baldaque Danton Coelho Portella, representando Paulo Roberto 
Costa; e outros. 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

009.779/2021-3 - 
  

Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico 
destinado à contratação de serviço de disponibilização de 
infraestrutura de data center alternativo. 

Representante: Centurylink Comunicações do Brasil Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES 
Representação legal: Antonio Roberto Vitor Rana e outros, 
representando Centurylink Comunicações do Brasil Ltda. 

  
016.042/2020-4 - 

  

Relatório de auditoria que apontou indícios de irregularidades em 

contrato celebrado para a execução dos serviços de manutenção 
(conservação/recuperação) na Rodovia BR-101/SE (segmento km 
0,0 ao km 93,4). Análise da oitiva. 

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

Interessados:  Congresso Nacional; Esse Engenharia Sinalização e 
Serviços Especiais Ltda. 
Representação legal: não há 
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021.195/2017-0 - 
  

Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à 

formalização do 14º termo aditivo do contrato de concessão da BR-
290/RS, que teve como objetivo a extensão de prazo do contrato de 

concessão e o reajuste da tarifa de pedágio. 
Representante: Ministério Público junto ao TCU 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 

Terrestres 
Responsável: Sérgio de Assis Lobo; Luiz Fernando Castilho; Mírian 

Ramos Quebaud; Nelícia Murari Borges 
Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres; 
Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. - Concepa 

Representação legal: Menndel Assunção Oliver Macedo (OAB/DF 
36366), representando Sérgio de Assis Lobo; Bernardo Macul 

Baggio Pereira (OAB/PR 84133) e outros, representando 
Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. - Concepa; 
Ana Beatriz Rodrigues Castro e outros, representando Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 
 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
006.748/2021-0 - 

  

Consulta acerca da caracterização de imprevisibilidade, para fins do 

disposto no art. 167, § 3º, da Constituição da República Federativa 
do Brasil (CRFB), das despesas, discricionárias ou obrigatórias, 

consideradas relevantes e urgentes. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 
Consulente: Ministro de Estado da Economia 

Representação legal: não há 
  

008.612/2011-0 - 
  

Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a 
deficiências de projeto e possíveis pagamentos indevidos no âmbito 
de contrato para execução das obras de restauração e melhoramentos 

na rodovia BR-476/PR (km 217,9 ao km 257,3 Lote 2). 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Dnit no 
Estado do Paraná - Dnit/MT 
Responsáveis: David José de Castro Gouvêa, Emerson Cooper 

Coelho, Marcelo Jose Leal Gasino, Ronaldo de Almeida Jares 
Representação legal: não há 

  
036.413/2019-4 - 

  

Auditoria nos mecanismos de controle das transferências de recursos 
federais no âmbito do MDR, com foco no aperfeiçoamento do 

controle sobre instrumentos de repasses firmados com os Estados, 
Municípios e entidades privadas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia; Ministério do 
Desenvolvimento Regional; Secretaria Nacional de Segurança 
Hídrica 

Representação legal: não há 
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
000.064/2021-1 - 

  

Representação sobre indícios de irregularidades em pregão 

eletrônico para contratação de empresa especializada na 
terceirização de serviços continuados de mão de obra, para prestação 
de serviços de limpeza, conservação e higienização. Análise da 

oitiva. 
Representante: Conservo Serviços Gerais Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais de Abastecimento de Minas 
Gerais S. A. 
Representantes legais: Samuel Pereira Barreto (OAB/MG 77079) e 

outros representando Centrais de Abastecimento de Minas Gerais 
S.A. 

  
004.157/2017-6 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal ato de 
aposentadoria em razão da averbação de tempo de serviço privado 

sem o recolhimento das contribuições previdenciárias. 
Recorrente: Lucia Marina Araujo Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª 
Região/DF 
Representação legal: Natalia Maria Martins de Resende 

representando Lucia Marina Araujo Santos. 
  

017.736/2020-0 - 
  

Auditoria nas obras de implementação da Adutora de Piancó-PB. 
Análise da oitiva. 
Interessados: Congresso Nacional (Vinculador); Departamento 

Nacional De Obras Contra as Secas. 
Órgão/Entidade/Unidade: Dnocs - João Pessoa/PB 

Representação legal: não há 
  

018.711/2020-0 - 
  

Consulta acerca de discussão relativa à indenização de férias, em 

razão de dispensa de função de confiança ou de exoneração de cargo 
em comissão ocupado por servidor. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho da Justiça Federal 
Representação legal: não há 

  

033.073/2020-1 - 
  

Consulta acerca da possibilidade de modificação da área de 
atividade, por meio de ato administrativo, dos cargos efetivos das 

carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. 
Consulente: Presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), 
Ministro Humberto Martins 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho da Justiça Federal 
Representação legal: não há 
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Ministra ANA ARRAES 

  
035.374/2020-9 - 

  

Processo administrativo referente ao Plano de Fiscalização de Obras 

de 2021 (Fiscobras 2021). 
Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992). 

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

Representação legal: não há 
 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
009.843/2010-8 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão por meio do qual o 

Tribunal julgou auditoria realizada nas obras de modernização e 
adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba 
(Revap) e, no que interessa ao recorrente, aplicou-lhe multa. 

Recorrente: Marcelo Lopes dos Santos 
Representação legal: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 

20.015) e outros, representando Marcelo Lopes dos Santos 
  

014.889/2018-8 - 
  

Agravo interposto contra acórdão que desconsiderou a personalidade 

jurídica das recorrentes a fim de citar seus dirigentes. 
Agravantes: Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Andrade 

Gutierrez S.A 
Órgão/Entidade/Unidade: Eletrobrás Termonuclear S.A 
Responsáveis: Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antonio de 

Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo 
Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Rogério 

Nora de Sá; Clovis Renato Numa Peixoto Primo; Flavio David 
Barra; Andrade Gutierrez S.A.; Otávio Marques de Azevedo 
Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes 

(OAB/DF 27.154) e outros, representando Andrade Gutierrez S.A., 
Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Clovis Renato Numa Peixoto 

Primo, Flavio David Barra, Otávio Marques de Azevedo e Rogério 
Nora de Sá; Ricardo Barretto de Andrade (OAB/DF 32.136) e outros, 
representando José Eduardo Brayner Costa Mattos; juliana Tavares 

Almeida (OAB/DF 12.794) e outros, representando Luiz Manuel 
Amaral Messias e Luiz Antonio de Amorim Soares; 

  
016.769/2020-1 - 

  

Relatório de acompanhamento com vistas a avaliar e a auxiliar na 
implementação do Programa Emergencial para Manutenção do 

Emprego e da Renda criado pelo Governo Federal, em resposta à 
crise decorrente da pandemia de Covid-19. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 
Representação legal: não há 
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047.746/2020-3 - 
  

Representação, com pedido de cautelar, acerca de possíveis 

irregularidades em Pregão Eletrônico para Registro de Preços cujo 
objeto é o fornecimento e instalação de data center modular pré-

fabricado e suporte para instalação de ar condicionado em corredor 
frio a ser integrado com a solução de data center modular existente. 
Análise de oitivas. 

Representante: Aceco TI Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Embrapa Informática Agropecuária 

Interessada: Vertiv Tecnologia do Brasil Ltda. 
Representação legal: Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073) e 
outros, representando Aceco TI Ltda 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
005.259/2015-0 - 

  

Tomadas de contas especial instaurada para apurar irregularidades 
relacionadas à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. 

(PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo 
Brasileiro S.A., perante o grupo belga AstraTranscor. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras América Inc. (PAI) e Petróleo 
Brasileiro S.A 
Responsáveis: Alberto da Fonseca Guimarães, Gustavo Tardin 

Barbosa; Fernando Gabriel Couto Kamache; Giampaolo Foschini Di 
Donato 

Representação legal: Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073); 
Aristides Junqueira Alvarenga (OAB/DF 12.500); João Mestieri 
(OAB/RJ 13.645); Márcio Monteiro Reis (OAB/RJ 93.815); 

Raphaela C. N. Perini Rodrigues (OAB/RJ 129.398) e outros 
  

009.161/2017-1 - 
  

Tomada de contas especial constituída para apurar potencial prejuízo 
ocorrido no âmbito de contrato celebrado para fornecimento de bens 
e prestação de serviços relativos a Unidade de Destilação 

Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro (Comperj). 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Responsáveis: Alfredo Rafael Collado; Consórcio SPE; Engevix 
Engenharia e Projetos S/A; Gerson de Mello Almada; Jose Carlos 

Mendes Lopes; Jose Octavio Lisboa de Alvarenga; José Cláudio 
Gago Lima; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Nova Participações 

S.A.; Paulo Roberto Costa; Pedro José Barusco Filho; Promon 
Engenharia Ltda.; Promon S.A.; Renato de Souza Duque; Skanska 
Brasil Ltda. 

Representação legal: Adjair da Cunha dos Santos (OAB/SP 
353.060); Ana Clara Marcondes de Mattos Areas (OAB/SC 

147.719); Carolina Bastos de Lima Brum (OAB/RJ 135.073); 
Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115408); Gustavo de Souza 
Vellame (OAB/RJ 153.962); Juliana Carvalho Tostes Nunes 

(OAB/RJ 131.998); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 
27.154); Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros 
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025.551/2014-0 - 
  

Tomada de contas especial autuada para apurar prejuízos referentes 

à aquisição da refinaria de Pasadena pela Petrobras. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras América Inc. (PAI) e Petróleo 

Brasileiro S.A 
Responsáveis: Luis Carlos Moreira da Silva; José Sérgio Gabrielli 
de Azevedo; Renato de Souza Duque; Almir Guilherme Barbassa; 

Ildo Luis Sauer; Paulo Roberto Costa; Guilherme de Oliveira 
Estrella; Almir Guilherme Barbassa; Nestor Cuñat Cerveró; Rafael 

Mauro Comino; Aurélio Oliveira Telles; Cezar de Souza Tavares; 
Thales Rezende Rodrigues de Miranda; Antônio Palocci Filho; 
Claudio Luiz da Silva Haddad; Dilma Vana Roussef; Fabio Colletti 

Barbosa; e Gleuber Vieira 
Representação legal: Tiago Francisco da Silva (OAB/RJ 171.075); 

Jayme Benjamin Sampaio Santiago (OAB/DF 15.398); Lucas Nazif 
Rasul (OAB/DF 59.960); Walfrido Jorge Warde Junior (OAB/SP 
139.503); Antônio Perilo Teixeira (OAB/DF 21.359); Antônio Jose 

Loureiro Cerqueira Monteiro (OAB/SP 70.574); Sheila Lustoza 
(OAB/RJ 137.692); Márcia Dinis (OAB/RJ 56.466); Daniele de 

Oliveira Nunes (OAB/RJ 165.787); Matheus Ian Telles Freitas 
(OAB/BA 42.822); Murilo Varasquim (OAB/PR 41.918); Adriano 
Marques Manso (OAB/RJ 114.483); Fábio Carneiro Bueno de 

Oliveira (OAB/SP 146.162); Cassio Quirino Norberto (OAB/PR 
57.219); Aristides Junqueira Alvarenga (OAB/DF 12.500); Haislan 

Gomes Frota (OAB/DF 43.154) e outros 
  

035.952/2016-4 - 
  

Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos na 

aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras envolvendo as 
empresas Astra Oil Company LLC e Astra Oil Trading N. V. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras América Inc; Petróleo 
Brasileiro S.A 
Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa; Astra Oil Company 

LLC; Astra Oil Trading N.V.; Guilherme de Oliveira Estrella; Ildo 
Luis Sauer; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Luis Carlos Moreira 

da Silva; Nestor Cuñat Cervero; Paulo Roberto Costa; Renato de 
Souza Duque 
Representação legal: Rodrigo Guimaraes Simas (OAB/RJ 167.789) 

e outros 
 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
006.575/2021-8 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico 

para contratação de empresa para prestação de serviços de vigilânc ia 
ostensiva fixa e extraordinária e serviços de segurança privada a 

pessoas. 
Representante: Interfort Segurança de Valores Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: Abraão Luiz Filgueira Lopes (OAB/RN 
9.463) e outros, representando Interfort Segurança de Valores Ltda. 
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021.723/2014-1 - 
  

Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas 

do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão 
de irregularidades relacionadas a convênio celebrado para a 

execução de Sistema de Abastecimento de Água no município. 
Recorrente: Jarbas Pereira Ricardo 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de São José da Tapera - AL 

Representação legal: Bruno Mendes (OAB-AL 2.840) e outros 
  

025.581/2017-1 - 
  

Monitoramento de acórdão que apreciou auditoria realizada com 
objetivo de avaliar as obras para construção de creches e pré-escolas 
em municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Responsáveis: Silvio de Sousa Pinheiro e Gastão Dias Vieira 
Representação legal: não há 

  

027.029/2018-2 - 
  

Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos 
ocorridos em contrato celebrado para a prestação de serviços de 

construção e montagem industrial em plataformas da Unidade de 
Exploração e Produção da Bacia de Campos. Análise das alegações 
de defesa. 

Responsáveis: Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição; 
Consorcio PCP - Engevix; José Antônio de Figueiredo 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S/A 
Representação legal: Guilherme Valdetaro Mathias (OAB-RJ 
75.643); Thiago de Oliveira (OAB-RJ 122.683); Marcos Antonio 

Marques Machado (OAB-RJ 121.538) 
  

028.623/2020-7 - 
  

Levantamento com o objetivo de conhecer as estruturas de 
governança e mecanismos de gestão para a gestão integral de 
passivos ambientais da mineração. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Mineração; 
Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
039.837/2018-1 - 

  

Representação em que se noticiam possíveis irregularidades no edital 

de pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços especializados, de natureza contínua, de 
apoio operacional e administrativo ao Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência SAMU. Análise das audiências e oitivas. 
Representante: Medicar Emergências Médicas Ltda. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Secretaria de Saúde Pública do 
Estado do Rio Grande do Norte - Sesap/RN e Secretaria da 
Administração do Estado do Rio Grande do Norte - Sead/RN 

Representação legal: Kaio Regis Ferreira da Silva (OAB/MG 
149.669), Aylla Benigno Nunes Cavalcante (OAB/RN 15.506); 

Hugo Helinski Holanda (OAB/RN 7.402); Thiago Costa Marreiros 
(OAB/RN 7.285); Valeska Fernanda da Câmara Linhares (OAB/RN 
9.042); Clovis Lira Neto (OAB/RN 11.534); Anselmo Pegado 

Cortez Neto (OAB/RN 7343) 
 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
004.038/2017-7 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de diferença de 

numerário identificada no cofre da Agência de Correios de 
Alagoinha/PE, além da falta de selos e outros produtos 

comercializados. Análise das alegações de defesa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 

Responsável: Maria Vanderlei da Rocha 
Representação legal: não há 

  
015.451/2020-8 - 

  

Representação sobre indícios de irregularidades ocorridos em pregão 
eletrônico promovido para a contratação de serviços de transporte de 

pessoas, pequenos volumes e documentos não postais. Análise das 
razões de justificativa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Responsáveis: Capim Dourado Rent a Car Ltda. e Poty Rent a Car 
Ltda. 

Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337), 
representando a Caixa Econômica Federal; e Ricardo Lucas 

Calderón (OAB/PR 25.654), entre outros, representando a OBDI 
Equipamentos Eireli 

  

033.330/2019-0 - 
  

Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação 
da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo 

fiscal da Lei Rouanet para execução do projeto intitulado como Arte 
e Vida Digital. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cidadania 

Responsáveis:  Amazon Books & Arts Eireli; Antonio Carlos Belini 
Amorim e Felipe Vaz Amorim 

Representação legal: não há 
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036.695/2018-1 - 
  

Representação autuada para a apreciação das justificat ivas 

apresentadas por empresa em face das evidências de fraudes às 
licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar). 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Responsável:  GDK S.A. em Recuperação Judicial 

Representação legal: Meiryelle Afonso Queiroz (OAB/DF 37.172) 
e outros, representando GDK S.A. em Recuperação Judicial; Rafael 

Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), entre outros, 
representando Petróleo Brasileiro S.A. 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  

000.530/2021-2 - 
  

Representação reportando possíveis irregularidades em 
credenciamento das empresas de transporte aéreo regular para a 
contratação de transporte aéreo em voos regulares domésticos nos 

afastamentos de servidores, empregados ou colaboradores eventua is  
em viagens a serviço dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
Representante: Associação Brasileira de Agências de Viagens do 
Distrito Federal - Abav/DF 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 
Representação legal: não há 

  
011.514/2020-5 - 

  

Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, nas obras de 
implantação dos parques eólicos de Fortim/CE, bem como na 

construção do sistema de transmissão associado. Análise das oitivas.  
Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A; Brasil 

Ventos Energia S.A.; Energia dos Ventos V S.A; Energia dos Ventos 
VI S.A; Energia dos Ventos VII S.A; Energia dos Ventos VIII S.A; 
Energia dos Ventos IX S.A. 

Interessados: Congresso Nacional; STK Sistemas do Brasil Ltda. 
Representação legal: Alberto Xavier Pedro (OAB-PR 26.935) e 

outros, representando STK Sistemas do Brasil Ltda. 
  

022.605/2020-7 - 
  

Representação formulada para examinar a legalidade e a 

economicidade dos modelos de credenciamento que vêm sendo 
adotados pela entidade para contratação de serviços de promoção e 

organização de eventos. Análise da oitiva. 
Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Sesc no 
Estado de Minas Gerais 

Interessado:  Administração Regional do Sesc no Estado de Minas 
Gerais 

Representação legal: Tulio Enes de Carvalho (OAB-MG 136.196) 
e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado 
de Minas Gerais 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

Processo:  009.359/2021-4 

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Brasília (SEEB/DF - CNPJ 00720.771/0001-53) 

DESPACHO 

Trata-se de solicitação formulada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Brasília, mediante petição apresentada à peça 5, de 16/3/2021, por meio da qual requer cópia 

integral dos autos do TC 032.895/2013-5 (sigiloso), de minha relatoria. 

2. Referido processo versa sobre representação formulada pela SecexFinanças, originalmente 

motivada por indícios de irregularidades no âmbito da Fundação Banco do Brasil - FBB, consistentes em 
desvio de recursos públicos noticiados em denúncia jornalística de que os dirigentes e gestores teriam 
firmado acordos, convênios ou contratos com Organizações Não Governamentais (ONG´s) visando 

favorecimento próprio. 

3. A matéria foi apreciada por meio do Acórdão 2.551/2018-Plenário (relator: Ministro José 

Múcio Monteiro), proferido mediante relação, em que este Tribunal considerou procedente a representação.  

4. Subsequentemente, através do Acórdão 2763/2020 - TCU - Plenário, de minha relatoria, o 
Colegiado expediu determinações ao Banco do Brasil S.A., as quais se encontram pendentes de instrução. 

5. Quanto ao pedido de cópia, a SecexFinanças, em instrução às peças 6 e 7, propôs indeferir 
o pleito, verbis: 

“Trata-se pedido de vista integral do TC 032.895/2013-5 (processo sigiloso), empreendido 
pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília - SEEB/DF 
(peça 5 do TC 009.359/2021-4).   

2.   O TC 032.895/2013-5 cuida de Representação para avaliar possíveis desvios de 
recursos de convênios na Fundação Banco do Brasil e avaliar a natureza jurídica da 

Fundação e a regularidade de seu relacionamento com o Banco do Brasil. 

3.  Sobre o pedido da SEEB/DF, cabe ressaltar: 1- a entidade não é parte do processo; 2- 
trata-se de processo chancelado como sigiloso; além do que não existe decisão (ou mesmo 

proposta de encaminhamento) tendente impactar em qualquer sucumbência da requerente. 
Sendo assim, entende-se que o pedido deva ser negado. Não há carência de pleno exercício 

de ampla defesa ou contraditório a demandar o acesso extraordinário ao processo sigiloso 
sob análise.  

3.  Isso posto, inexistindo delegação de competência para que esta unidade NEGUE tal tipo 

de pedido, proponho o encaminhamento dos autos ao gabinete do Exmo. Relator, Raimundo 
Carreiro, propondo: 

  a) negar o pedido de vista do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
de Brasília (SEEB/DF) realizado à peça 5 do TC 009.359/2021-4, com base nos arts. 6º, 17 
e 18 da Resolução-TCU nº 294/2018. 

  b) após a deliberação do Exmo.  Ministro Relator, encaminhar os autos à Seproc/CA 
Cidadão para as providências devidas e posterior apensamento desta solicitação ao TC 

032.895/2013-5.” 

6. Razão assiste à unidade técnica. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 65 | Segunda-feira, 12/04/2021 18 

7. O requerente não é parte ou representante legal de parte processual.   

8. Ademais, o TC 032.895/2013-5 é sigiloso e dele não consta deliberação que implique 
sucumbência em desfavor do solicitante. 

9. Ante o exposto, acolho a proposta da SecexFinanças e indefiro o pedido de cópia do TC 
032.895/2013-5, com base nos arts. 6º, 17 e 18 da Resolução-TCU 294/2018. 

10. Após as providências de praxe, inclusive a comunicação deste despacho ao solicitante, 

encerre-se o presente processo. 

11. À SecexFinanças. 

Brasília, 5 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  009.363/2021-1 

Natureza: Solicitação 
Solicitante: Senador da República Eduardo Girão, Podemos-CE 

DESPACHO 

 Trata-se de solicitação apresentada pelo Senador da República Eduardo Girão, Podemos/CE, 
peça 3, de 16/3/2021, por meio da qual requer informações acerca do TC 033.359/2020-2, sob minha 

relatoria, o qual versa sobre denúncia, com pedido de medida cautelar, fundada em indícios de 
irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas à regulação 
do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, de acordo com as 
competências consignadas à ANTT pelo art. 24, inciso IV, da Lei 10.233/2001. 

2. Eis as informações solicitadas: 

“1. O posicionamento do TCU sobre o impacto que eventual confirmação da liminar surtirá 
frente aos mais de 2,5 milhões de usuários que deixarão de se beneficiar dos serviços de 
TRIIP.  

2. O cabimento da modulação dos efeitos para que as irregularidades sejam combatidas 
pela Agência, a quem caberá punir e prestar esclarecimentos sobre as providências 
adotadas visando à cassação das outorgas irregulares, sem prejuízo de apuração de 
eventuais responsabilidades dos agentes envolvidos.  

3. O posicionamento do TCU sobre os efeitos de desqualificação do papel da ANTT como 

órgão técnico e regulador competente, diante da decisão que coloca em questionamento as 
autorizações já concedidas e futuras, considerando: (i) se tratarem de atos administrativos 
vinculados; (ii) inversão da lógica da intervenção subsidiária do Estado na regulação, 
conforme prevê a Lei da Liberdade Econômica, com o engessamento dos trabalhos da 

Agência.  

4. Avaliação do aumento da clandestinidade do transporte rodoviário, como externalidade 
negativa da decisão.” 

3. Nos autos do referido TC 033.359/2020-2, em Decisão que proferi em 4/3/2021, peça 145, 

suspendi, cautelarmente (item 28.1), a “eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e 
de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadua l 
e internacional emitidas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre desde a referida Deliberação até a 
presente data (22/3/2021)”. 

4. Na Sessão Telepresencial de 17/3/2021, foi proferido o Acórdão 559/2021 - TCU - Plenário, 
de minha relatoria, por meio do qual o Colegiado revogou o item 28.1 daquela medida cautelar, mantendo 
os demais termos da Decisão. 

5. No momento, o processo está em fase de comunicações. 

6. A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
(SeinfraRodoviaAviação), em instrução às peças 5 e 6, propôs atender à solicitação nos seguintes termos: 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de solicitação de informação do Senador da República Eduardo Girão, na qual, 

por intermédio do Ofício Circular 0042/2021/GSEGIRAO, de 16/3/2021, solicita 
informações sobre “análise do impacto que a decisão de suspensão de mais de 14.000 linhas 
de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros surtirá sobre os municípios e 
população atingidas”, adotada no âmbito do processo TC 033.359/2020-2, fazendo os 

seguintes questionamentos, ao final de sua solicitação: 

(...) 
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1. O posicionamento do TCU sobre o impacto que eventual confirmação da liminar 

surtirá frente aos mais de 2,5 milhões de usuários que deixarão de se beneficiar dos 
serviços de TRIIP. 

2. O cabimento da modulação dos efeitos para que as irregularidades sejam 
combatidas pela Agência, a quem caberá punir e prestar esclarecimentos sobre as 

providências adotadas visando à cassação das outorgas irregulares, sem prejuízo de 
apuração de eventuais responsabilidades dos agentes envolvidos. 

3. O posicionamento do TCU sobre os efeitos de desqualificação do papel da ANTT 
como órgão técnico e regulador competente, diante da decisão que coloca em 

questionamento as autorizações já concedidas e futuras, considerando: (i) se tratarem 
de atos administrativos vinculados; (ii) inversão da lógica da intervenção subsidiária 
do Estado na regulação, conforme prevê a Lei da Liberdade Econômica, com o 
engessamento dos trabalhos da Agência. 

4. Avaliação do aumento da clandestinidade do transporte rodoviário, como 
externalidade negativa da decisão. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. A presente solicitação não se enquadra no disposto no art. 232 do Regimento Interno do 

TCU (RI-TCU), tampouco foi formulada por responsável ou interessado qualificado nos 
autos, nos termos dos art. 145 e 163 do RI-TCU, de forma que, nesse caso, aplica-se o 
disposto no art. 94 da Resolução-TCU 259/2014, devendo a solicitação ser recebida e 
tratada como pedido de acesso a informações para esclarecimentos de interesse particular, 

coletivo ou geral, previsto no inciso V do art. 59 dessa mesma resolução. 

EXAME TÉCNICO 

3. A solicitação de informação versa sobre processo de denúncia, com pedido de adoção de 
medida cautelar, tratada no âmbito do processo TC 033.359/2020-2, de relatoria do Exmo. 

Ministro Raimundo Carreio. Esse processo está classificado como sigiloso por força do 
disposto no § 3º do art. 53 da Lei 8.443/1992. 

4. No âmbito dessa denúncia foi prolatado o Acórdão 559/2021-TCU-Plenário, conforme 
excerto a seguir: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a noticiar indícios de 
irregularidades na emissão de autorizações para transporte coletivo interestadual e 
internacional de passageiros. 

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

Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput 
e §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 

9.1. revogar a medida cautelar insculpida no item 28.1 da Decisão proferida em 
4/3/2021 (peça 145); 

9.2. acrescentar o item 28.3.1 à referida Decisão: 

"28.3.1 determinar que a ANTT apresente, no prazo máximo de 30 dias, documentação 
que comprove sua plena capacidade de atender às exigências de controle e 
fiscalização decorrentes do aumento na quantidade de mercados, linhas e empresas a 

serem fiscalizadas, ou apresente plano de ação com medidas que aprimorem a sua 
capacidade de fiscalização e controle de modo a assegurar que o aumento de demanda 
decorrente do incremento da quantidade de autorizações seja suportado pela Agência 
num prazo razoável."  

9.3. manter os demais itens da referida Decisão; 
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9.4. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e 

de Aviação Civil para que finalize a instrução, nos termos da decisão do relator à 
peça 145, submetendo ao relator no prazo de 60 dias; 

9.5. dar ciência do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

5. Assim, após a prolação do referido acórdão, a decisão com adoção de medida cautelar 
foi referendada pelo pleno desta Corte de Contas, permanecendo os seguintes itens: 

28.1. suspender a eficácia da Deliberação da Diretoria-ANTT 955, de 22/10/2019, e 

de todas as autorizações de novos mercados para transporte coletivo rodoviário de 
passageiros interestadual e internacional emitidas pela Agência Nacional de 
Transporte Terrestre desde a referida Deliberação até a presente data, em atenção 
aos arts. 20, inciso II, ‘a’ e 47-B da Lei 10.233/2001; [revogado, conforme dispõe o 

item 9.1 do Acórdão 559/2021-TCU-Plenário] 

28.2. determinar cautelarmente à ANTT que se abstenha de outorgar novos mercados 
e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e 
internacional até a decisão de mérito do Tribunal no presente processo; 

28.3. determinar à ANTT que, no prazo máximo de quinze dias, comunique a presente 
decisão a todas as empresas autorizadas a partir da Deliberação 955/2019 e informe 
ao TCU, individualmente, as linhas que por ventura estejam regularmente 
estabelecidas e corretamente disponibilizadas aos usuários, com o cumprimento aos 

requisitos previstos para todas as empresas do setor, apresentando a documentação 
comprobatória pertinente; 

28.3.1 determinar que a ANTT apresente, no prazo máximo de 30 dias, documentação 
que comprove sua plena capacidade de atender às exigências de controle e 

fiscalização decorrentes do aumento na quantidade de mercados, linhas e empresas a 
serem fiscalizadas, ou apresente plano de ação com medidas que aprimorem a sua 
capacidade de fiscalização e controle de modo a assegurar que o aumento de demanda 
decorrente do incremento da quantidade de autorizações seja suportado pela Agência 

num prazo razoável. [item incluído, conforme dispõe o item 9.2 do Acórdão 

559/2021-TCU-Plenário] 

(...) 

28.6. orientar a unidade técnica para que priorize a instrução dos autos, devendo se 

pronunciar sobre os procedimentos e critérios adotados pela ANTT para emissão de 
autorizações de transporte rodoviário de passageiros interestadual e internacional, 
no tocante: 

a) à observância da ordem cronológica das análises realizadas sobre os pedidos de 

novos mercados; 

b) à definição prévia dos requisitos para deferimento ou indeferimento dos pedidos; 

c) ao atendimento dos padrões previstos no Sistema de Monitoramento (Monitriip), 
por parte das empresas autorizadas; 

d) à viabilidade jurídica de emissão de autorizações por parte da Superintendência de 
Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros; 

e) à verificação de inviabilidade operacional dos mercados impactados, nos termos 
do art. 47-B da Lei 10.233/2001; 

f) à adequação dos critérios de qualificação técnico-profissional previstos nos arts. 

15 e 16 da 
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Resolução 4.770/2015, com possível reserva de mercado para empresas já 

estabelecidas; 

g) à possibilidade de ocorrência de “mercado paralelo” de venda de autorizações 
entre empresas de transporte de passageiros a terceiros ou a transportadoras já 
existentes no mercado; 

h) à capacidade da ANTT para fiscalizar a regularidade documental e o cumprimento 
dos parâmetros de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e 
modicidade por parte das empresas autorizadas, conforme previsão art. 20, inciso II, 
‘a’ da Lei 10.233/2001; 

h) às consequências da falta de endereçamento do custeio dos benefícios das 
gratuidades instituídos pelo Poder Público a pessoa idosa, pessoa com deficiência e 
o jovem de baixa renda sobre as empresas de transporte interestadual e internacional 
de passageiros; e 

i) outras questões a critério da unidade técnica. 

6. Como se verifica acima, com a prolação do Acórdão 559/2021-TCU-Plenário (Relator: 
Ministro Raimundo Carreiro), foram modulados os efeitos da medida cautelar, resultando 
em determinação para que a agência reguladora “se abstenha de outorgar novos mercados 

e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e 
internacional”, haja vista que, com a revogação da medida cautelar constante do item 28.1, 
indicado no parágrafo precedente, as outorgas e autorizações já concedidas pela ANTT não 
foram afetadas. 

7. Destaca-se ainda que a importância da matéria, bem como o potencial impacto da 
eventual confirmação da liminar para os usuários desse tipo de transporte foi devidamente 
considerado pelo Plenário desta Corte de Contas, na sessão plenária do dia 17/3/2021, 
como pode ser verificado nas Declarações de Voto e no Voto que acompanham o acórdão 

prolatado (peças 228-231 do TC 003.359/2020-2), disponível para consulta pública no sitio 
www.tcu.gov.br/acordaos, restando atendidas a solicitação preambular (peça 3, p. 1) e as 
questões 1 e 2 (peça 3, p. 2), transcritos na introdução desta instrução.  

8. Quanto à questão 3 formulada pelo Exmo. Sr. Senador da República, verifica-se que o 

Exmo. Ministro-Relator Raimundo Carreiro, quando de seu despacho (peça 145 do 
TC 033.359/2020-2), destacou item específico para análise das consequências da decisão, 
conforme excerto a seguir: 

III - Análise de consequências 

20. Face à constatação preliminar dos pressupostos do fumus boni iuris, já 
demonstrado na instrução da unidade técnica de 25/1/2021 (peça 86), e do periculum 
in mora no presente caso, faz-se necessária a sustação imediata dos atos 

administrativos possivelmente emitidos com vício pela ANTT, conforme previsão do 

art. 276 do Regimento Interno do TCU, com supedâneo no Poder Geral de Cautela do 
TCU insculpido na Carta Magna de 1988, até que se tenha razoável segurança acerca 

da adequação da regulação setorial e da observância de parâmetros mínimos de 
qualidade na prestação dos serviços de transporte interestadual e internacional de 

passageiros, conforme arts. 20, inciso II, ‘a’ e 47-B da Lei 10.233/2001. 

21. Ressalto que a presente decisão, por ser de natureza cautelar, não objetiva esgotar 
a matéria, e além disso, está calcada em dispositivos legais vigentes, não em valores 
jurídicos abstratos. Contudo, julgo pertinente tecer breves comentários sobre 
possíveis consequências, no sentido de prestigiar as recentes alterações na Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942). 
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22. Com base nas informações disponíveis nos autos, verifico elevado risco de 

descumprimento de requisitos de segurança pelas empresas ora entrantes no mercado 
de transporte interestadual de passageiros, sendo relatado pelo denunciante que 
grande parte das autorizações foram expedidas a firmas que sequer atendem ao 
Sistema de Monitoramento da Agência (Monitriip). 

23. No entanto, há possibilidade de que, dentre as milhares de autorizações emitidas 
desde outubro de 2019, constem situações em que a linha tenha sido regularmente 
instituída e o serviço de transporte tenha sido oferecido à população em condições 
adequadas. Para esses casos específicos, pondero que a ANTT deve comprovar 

perante o Tribunal, caso a caso, o estabelecimento da linha e a sua correta 
disponibilização aos usuários, em atenção aos requisitos previstos para todas as 
empresas do setor. (grifos do original) 

9. Da mesma forma, com relação à questão 4, com a inclusão do item 28.3.1 à decisão que 

deferiu a adoção da medida cautelar, ao determinar que a ANTT “demonstre sua plena 
capacidade de atender às exigências de controle e fiscalização decorrentes do aumento da 
quantidade de mercados, linhas e empresas a serem fiscalizadas”, o TCU abrange, mesmo 
que de forma indireta, o risco de aumento da clandestinidade nos transportes rodoviários 

de passageiros, pois a fiscalização e coibição dessa infração normativa também é de 
competência da agência (art. 78-A e 78-F da Lei 10.233/2001, regulada pela Resolução-
ANTT 233/2003). 

10. Por fim, considerando que a tanto a decisão que deferiu a adoção da medida cautelar 

(peça 145) quanto o Acórdão 551/2021-TCU-Pelnário têm classificação pública, em que 
pese a classificação sigilosa do processo, entende-se pertinente e complementar à resposta 
ao Exmo. Sr. Senador da República encaminha-lhe cópia dessas decisões. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

11. Considerando o disposto no inciso V do art. 59 c/c o art. 94, ambos da Resolução -
TCU 259/2014, submetem-se os autos à consideração, propondo seu encaminhamento ao 
Exmo. Ministro Relator, no seguinte sentido: 

a) conhecer a presente solicitação e: 

i. informar ao Exmo. Sr. Senador Eduardo Girão, em referência ao Ofício Circular 
0042/2021/GSEGIRAO, que: 

i.i. com a prolação do Acórdão 559/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo 
Carreiro), foram modulados os efeitos da medida cautelar, resultando em determinação 

para que a agência reguladora “se abstenha de outorgar novos mercados e novas 
autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e 
internacional”, haja vista que, com a revogação da medida cautelar constante do item 28.1 
da decisão que deferiu a adoção da medida cautelar, as outorgas e autorizações já 

concedidas pela ANTT não foram afetadas; 

i.ii. a importância da matéria, bem como o potencial impacto da eventual confirmação da 
liminar para os usuários desse tipo de transporte foi devidamente considerado pelo Plenário 
desta Corte de Contas, na sessão plenária do dia 17/3/2021, como pode ser verificado nas 

Declarações de Voto e no Voto que acompanham o Acórdão 559/2021-TCU-Plenário, 
disponível para consulta pública no sitio www.tcu.gov.br/acordaos, restando atendidas a 
solicitação preambular e as questões 1 e 2; 

i.iii. em relação à questão 3, o Exmo. Ministro-Relator Raimundo Carreiro destacou item 
específico para análise das consequências da decisão (III - Análise das consequências), no 

âmbito do qual analisa os pressupostos necessários para o deferimento da medida cautelar 
adotada, nos termos do art. 276 do Regimento interno do TCU. 
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i.iv. em relação à questão 4, com a inclusão do item 28.3.1 à decisão que deferiu a adoção 

da medida cautelar, a análise do TCU abrange, mesmo que de forma indireta, a necessidade 
de a ANTT demonstrar sua capacidade de fiscalizar e coibir eventual estabelecimento de 
transporte rodoviário de passageiros de forma clandestina. 

b) encaminhar cópia da decisão que deferiu a adoção da medida cautelar (peça 145) e do 
Acórdão 551/2021-TCU-Plenário ao Exmo. Senador Eduardo Girão, informando que o 
inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; e  

c) encerrar o presente processo, nos termos art. 169, inciso V, do RITCU.” (Grifos no 
original) 

7. Conforme bem destacado pela unidade técnica, tanto a adoção da medida cautelar (peça 145) 
quanto o Acórdão 551/2021-TCU-Pelnário, de minha relatoria, têm classificação pública, de modo que a 

solicitação há de ser atendida nos exatos termos propostos na instrução às peças 5 e 6.   

8. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, acolho o 

pronunciamento da SeinfraRodoviaAviação para conhecer da solicitação e informar ao Senhor 

Senador da República Eduardo Girão que : 

8.1.  com a prolação do Acórdão 559/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, foram modulados 
os efeitos da medida cautelar, resultando em determinação para que a agência reguladora “se abstenha de 
outorgar novos mercados e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros 
interestadual e internacional”, haja vista que, com a revogação do item 28.1 da medida cautelar, as outorgas 
e autorizações já concedidas pela ANTT não foram afetadas; 

8.2.  a importância da matéria, bem como o potencial impacto da eventual confirmação da 
liminar para os usuários desse tipo de transporte foi devidamente considerado pelo Plenário desta Corte de 

Contas, na sessão plenária do dia 17/3/2021, como pode ser verificado nas Declarações de Voto e no Voto 
que acompanham o Acórdão 559/2021-TCU-Plenário, disponível para consulta pública no sitio 
www.tcu.gov.br/acordaos, restando atendidas a solicitação preambular e as questões 1 e 2; 

8.3.  em relação à questão 3, destaquei item específico para análise das consequências da 
decisão (III - Análise das consequências), no âmbito do qual analisei os pressupostos necessários para o 
deferimento da medida cautelar adotada, nos termos do art. 276 do Regimento interno do TCU; e 

8.4.  em relação à questão 4, com a inclusão do item 28.3.1 à decisão que deferiu a adoção da 
medida cautelar, a análise do TCU abrange, mesmo que de forma indireta, a necessidade de a ANTT 
demonstrar sua capacidade de fiscalizar e coibir eventual estabelecimento de transporte rodoviário de 
passageiros de forma clandestina. 

9. Encaminhe-se cópia deste Despacho, da Decisão que deferiu a adoção da medida cautelar 

(peça 145) e do Acórdão 551/2021-TCU-Plenário, acompanhado do Relatório, do Voto e das Declarações 
de Voto ao Senador Eduardo Girão. 

10. Após as comunicações de praxe, encerre-se o presente processo, nos termos art. 169, inciso 
V, do RITCU. 

11. À SeinfraRodoviaAviação. 

Brasília, 5 de abril de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  010.267/2018-2 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 

Responsável(eis): Associação Serrana Ambientalista, Maria Silvia 
Muller de Oliveira 
Interessado(os): Secretaria-executiva do Ministério da Cidadania 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor 

da Sra. Maria Sílvia Muller de Oliveira e da Associação Serrana Ambientalista, em razão da impugnação 
total das despesas do Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - Siafi 52049, firmado entre o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA e a Associação Serrana Ambientalista, que tinha por objetivo capacitar 

jovens agricultores e agricultoras familiares de comunidades tradicionais do alto Vale do Ribeira, com 
vistas a sua inserção no contexto do ecoturismo local, em razão da não execução do objeto e da omissão no 

dever de prestar contas.. 

2. Valor repassado: R$ 145.200,00.  

3. As contas foram prestadas de forma parcial, referindo-se ao valor de                R$ 108.480,00, 

as quais não foram aprovadas.  

4. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em instrução 

às peças 46 a 48, ao examinar as alegações de defesa dos responsáveis, verificou que os defendentes 
“encaminharam agora documentos da prestação de contas que solicitam sejam analisados neste 
momento”, motivo pelo qual propôs diligenciar ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para 

que analisasse os aludidos documentos apresentados a título de prestação de contas . 

5. Em despacho que proferi à peça 49, autorizei a realização da diligência proposta. 

6. Após exame das respostas apresentadas em cumprimento à preliminar adotada, a SecexTCE, 
em instrução às peças 57 a 59, propôs realizar nova diligência, agora ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) e à Caixa Econômica Federal (Caixa), nos seguintes termos: 

“HISTÓRICO 

2. O Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 foi firmado no valor de R$ 159.720,00, sendo 

R$ 145.200,00 à conta do concedente e R$ 14.520,00 referentes à contrapartida da 
contratada, (peça 2, p. 42). Teve vigência de 23/12/2004 a 31/12/2005 sendo prorrogado 
até 31/1/2009, (peça 2, p. 177), com mais prazo de 60 dias para a apresentação da prestação 

de contas. Os recursos foram liberados por intermédio da Ordem Bancária 2005OB900068, 
de 9/2/2005, no valor de R$ 145.200,00, (peça 2, p. 177). 

3. Em razão da não aprovação da prestação de contas parcial, apresentada pela contratada 
em 29/11/2006, no valor de R$ 108.480,00, e da inexistência de Relatório de Execução de 
Atividades - REA parcial nem final, (peça 2, p. 3), foi instaurada a Tomada de Contas 

Especial tendo por fundamento a não execução do objeto e a omissão no dever de prestar 
contas. No Relatório de Tomada de Contas Especial, (peça 2, p. 177-180), concluiu-se que 

o prejuízo importaria no valor de R$ 146.872,26, imputando-se a responsabilidade à Sra. 
Maria Sílvia Muller de Oliveira, e à Associação Serrana Ambientalista. 

4. No âmbito do TCU, a matéria foi examinada nas instruções técnicas às peças 3, 20 e 46, 

por meio das quais foi realizada diligência preparatória (peça 3), proposta de citação (peça 
20) e análise de defesa/revelia e diligência (peça 46). 

5. Nessa última ocasião, em que foi constatada a revelia da Sra. Maria Sílvia Muller de 
Oliveira, bem como analisadas as alegações de defesa apresentadas pela Associação 
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Serrana Ambientalista, verificou-se que a entidade alegou ter realizado mais de 90% das 

atividades propostas, apresentando documentos relacionados à prestação de contas do 
ajuste, acerca dos quais solicita a análise, nesta fase processual (peça 46, p. 7, item 31). 

6. Ao ter em conta que a análise primária da correta aplicação dos recursos transferidos 
mediante convênios celebrados no âmbito federal é de competência dos órgãos concedentes, 
conforme disposto no § 10, do art. 10, do Decreto 6.170/2007 e da Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU 424/2016 (art. 6º), o auditor responsável pela aludida instrução técnica à 
peça 46 propôs a expedição de diligência ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência, informasse sobre a 
regularidade ou não da documentação comprobatória da prestação de contas objeto do 
Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - Siafi 520498, encaminhada ao TCU, “devendo-se 

examinar sua execução física e financeira, informando eventuais débitos, com respectivos 
valores, datas e descrições”. 

7. Com o endosso dos dirigentes da Secex-TCE (peças 47 e 48), a proposição foi autorizada 
pelo relator do feito, o Ministro Raimundo Carreiro, no despacho exarado em 21/9/2020 
(peça 49). 

8. Implementada a diligência, por intermédio do Ofício 52072/2020-TCU/Seproc, de 
28/9/2020 (peça 50), sobreveio aos autos a Nota Técnica 

nº 5/2021/COAPP/DATER/SAF/MAPA, oriunda do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (peça 56). 

EXAME TÉCNICO 

9.  A aludida nota técnica, preliminarmente, esclareceu: 

Esclarecemos que a prestação de contas dos contratos de repasse de custeio é 

analisada em duas etapas: a parte física é analisada pelo MAPA (antigo MDA) e a 
parte financeira é analisada pela CEF. A contratada ou convenente envia o Relatório 
de Execução de Atividades- REA, relatório descritivo e outros documentos 

comprobatórios como listas de presença, fotos, apostilas, etc. O MAPA realiza a 
análise da execução física, por meio da verificação de relatórios de visita, documentos 

comprobatórios e se aprovado, homologa o REA, e posteriormente envia-o à 
Mandatária. Após isso, a CEF faz a análise de prestação de contas financeira do 
contrato de repasse, e registro no Siafi. 

10. Nessa linha, com relação à execução física do Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - 
Siafi 520498, a Nota Técnica nº 5/2021 atestou a execução do objeto nos seguintes termos: 

Em conclusão, atestamos a execução do objeto tendo em vista que o contrato de 
repasse teve uma visita in loco durante a execução do projeto, cujo relatório foi 
favorável, e a apresentação de listas de presença, fotografias, material didático e 

outros documentos. Embora não tenha apresentado a lista de presença na sua 
totalidade, o quantitativo de documentos, entre listas, fotos, material didático 

apresentado é bastante significativo. A qualidade dos materiais apresentados, o 
conteúdo abordado, as práticas realizadas também foram fatores para a aprovação 
do objeto. Cabe um destaque para a meta 6, que tratou de uma capacitação em 

Monitoria e Educação Ambiental, dividida em módulos, que abordou de forma 
abrangente vários temas relacionados à botânica, geologia, espeleologia, ofidismo, 

primeiros socorros, associativismo e cooperativismo, legislação ambiental. Apesar da 
meta 7 não ter sido executada, a nosso ver não impactou o atingimento do objeto. De 
acordo com o relatório, o projeto trouxe impactos positivos como iniciativas de 

recuperação de nascentes aumentando o recursos hídricos no Bairro Caraças-Itaoca; 
acesso a recursos para “para finalização e melhorias na Fábrica de Açúcar mascavo 

da Comunidade”; revitalização da Associação das Mulheres Ceramistas, que 
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produzem vasos, além de molhos de tomate para venda no mercado local e no Centro 

receptivo de Apiaí; no Bairro do Ribeirão em Iporanga “se organizou e hoje possui 
duas Associações de produtores, possuem Monitores Ambientais que trabalham junto 

ao PETAR e desenvolvem Projetos de Sistemas Agroflorestais, melhorando o sistema 
produtivo familiar”; e no Bairro Serra em Iporanga o Ecoturismo se tornou uma 
atividade econômica importante em que os Monitores Ambientais formados no curso 

do projeto trabalham junto ao PETAR, cujo certificado foi aceito pela Secretaria do 
Meio Ambiente. Os Monitores Ambientais conhecidos pela qualidade do serviço que 

prestam aos turistas e melhoraram em muito a renda de suas famílias. 

11. Por conseguinte, na linha do esclarecimento inicialmente apresentado, a nota técnica 
encerrou assinalando que a prestação de contas financeira deverá ser analisada pela 

mandatária da União - Caixa Econômica Federal - após a homologação do Relatório de 
Execução de Atividades - REA, a ser apresentado pela Associação Serrana Ambientalista. 

Outrossim, informou que o modelo do REA já fora encaminhado à contratada, para 
preenchimento e posterior remessa ao MAPA, e também que os “eventuais débitos somente 
poderão ser levantados após a análise da prestação de contas financeira a ser feita pela 

CEF”. 

12. Nesse contexto, em face da sistemática de análise informada na Nota Técnica nº 5/2021 

(item 9), e visando dar sequência à verificação de que os recursos repassados por meio do 
Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - Siafi 520498 tiveram correta aplicação, faz-se 
necessária a realização de nova diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento homologue o Relatório de Execução 
de Atividades - REA apresentado pela Associação Serrana Ambientalista, encaminhando-o 

à Caixa Econômica Federal (Mandatária da União), para que essa, no prazo de 60 
(sessenta) dias, promova a análise financeira da prestação de contas relativa ao contrato 
de repasse em questão, encaminhando o resultado para o TCU. 

13. Por fim, em que pese a existência de delegação de competência para a realização da 
diligência ora proposta, considera-se que a questão deva ser submetida ao crivo do Relator, 

Ministro Raimundo Carreiro, uma vez que a fixação de prazo para que o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Caixa Econômica Federal (CEF) 
promovam as medidas alvitradas - respectivamente, a homologação do REA apresentado 

pela Associação Serrana Ambientalista, e a análise da prestação de contas dos recursos 
repassados - a rigor, encerra teor que transcende ao de uma medida saneadora por 

excelência, motivo pelo qual, para sua realização, se impõe a autorização de quem preside 
o processo. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

14  Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) diligenciar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, homologue o Relatório de Execução de 
Atividades - REA apresentado pela Associação Serrana Ambientalista, relativamente ao 
Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - Siafi 520498, e, ato contínuo, encaminhe a 

prestação de contas para à Caixa Econômica Federal (CEF), informando a data de 
protocolo ao TCU, para que seja promovida a análise financeira das contas: 

 b) diligenciar à Caixa Econômica Federal (CEF), para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a contar do recebimento da prestação de contas do Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 
- Siafi 520498, a ser encaminhado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), com o correspondente Relatório de Execução de Atividades - REA devidamente 
homologado, para que promova o exame da execução física e financeira do ajuste, 

informando eventuais débitos, com respectivos valores, datas e descrições;  
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 c) encaminhar cópia integral do processo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), à Caixa Econômica Federal (CEF) e às responsáveis, alertando-
as que a não adoção das respectivas providências necessárias ao cumprimento desta 

diligência, sem causa justificada, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, 
da Lei 8.443/1992.”  

7. Considerando que pende de homologação o Relatório de Execução de Atividades - REA 

apresentado pela Associação Serrana Ambientalista, relativamente ao Contrato de Repasse 
0170.788-99/2004 - Siafi 520498; e 

8. Considerando que pende de exame a execução física e financeira do referido Contrato por 
parte da Caixa; 

9. Acolho, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, as propostas insertas às 

peças 46 a 48 e autorizo realizar diligência: 

9.1. Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da ciência, homologue o Relatório de Execução de Atividades - REA apresentado pela 
Associação Serrana Ambientalista, relativamente ao Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - Siafi 520498, 
e, ato contínuo, encaminhe a prestação de contas para à Caixa Econômica Federal, informando a data de 

protocolo ao TCU, para que seja promovida a análise financeira das contas; e 

9.2. À Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do 

recebimento da prestação de contas do Contrato de Repasse 0170.788-99/2004 - Siafi 520498, a ser 
encaminhado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com o correspondente 
Relatório de Execução de Atividades - REA devidamente homologado, para que promova o exame da 

execução física e financeira do ajuste, informando eventuais débitos, com respectivos valores, datas e 
descrições. 

10. Encaminhe-se cópia integral do processo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, à Caixa Econômica Federal e às responsáveis. 

11. Por fim, alerto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Caixa 

Econômica Federal que a falta de atendimento à diligência, sem motivo justificado, enseja a aplicação da 
multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, a qual prescinde de prévia audiência.    

12. À SecexTCE para as providências a seu turno. 

Brasília, 5 de abril de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  028.604/2016-4 

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 
Embargante : Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 
à SecexTCE para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos por Jorge 

Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (peça 61) contra o Acórdão 3027/2021 - TCU - 2ª Câmara, de minha 
relatoria.   

Brasília, 5 de abril de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  008.562/2016-4 

Natureza: Tomada de Contas Especial (Recurso de Reconsideração) 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uruará - PA 

Recorrente: Eraldo Sorge Sebastião Pimenta 

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (peça 35) 

contra o Acórdão 10.679/2018-TCU-2ª Câmara (peça 29), da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, 
no qual o Tribunal julgou irregulares suas contas especiais e imputou-lhe débito no montante 

de  R$ 713.195,21, considerado o crédito de R$ 11.649,21, bem como aplicou-lhe multa, no valor de 
R$ 100.000,00. 

2. A Serur analisou os argumentos da parte e propôs, em uníssono e com a anuência do ilustre 

representante do Ministério Público, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para reduzir o valor 
do débito e a da multa aplicados (peças 50-53). 

3. Quando os autos já se encontravam em meu gabinete, o recorrente, por intermédio dos 
advogados que o representam, juntou memoriais, com apresentação de novos elementos de prova e 
argumentos em face da análise da unidade técnica (peça 54). Ao analisar o teor do documento, considerei 

relevante juntá-lo aos autos, em homenagem aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla 
defesa. 

4. Do exame desses elementos, verifiquei que havia dois documentos em contradição nos autos: 
(a) os boletins de medição mensais do fiscal das obras, juntados pela parte em memoriais (peça 54, p. 
11-22); e (b) o laudo de vistoria realizada por engenheiro do Incra em janeiro de 2013 (peça 1, p. 117-125). 

Entendi que, para o adequado cotejo dos dados, havia necessidade de colher informações em relação à 
análise Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

5. Diante do contexto observado, entendi ser adequado realizar diligência ao Banco do Brasil e 
ao Incra (Despacho de peça 55), nestes termos: 

“a.1) ao Banco do Brasil, por intermédio de sua auditoria interna, para que encaminhe, no 

prazo de 15 dias, os extratos bancários da conta específica relativa ao Convênio UAA / 
nº 763.149/2011 / Termo de Compromisso UAA / nº 006/2012 (Processo 

nº 54101.000368/2011-20), firmado entre o Incra e o município de Uruará/PA, dos meses 
de maio de 2012 a julho de 2013 (conta corrente n. 16.818-1, Agência 3.410-X), com a 
advertência de que o não atendimento, no prazo, poderá ensejar a aplicação da multa 

prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992; 

 a.2) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional 

de Santarém/PA, para que encaminhe, no prazo de 15 dias, os documentos que 
fundamentaram o ‘RELATÓRIO DE VISTORIA - Medição única (Final)’ relativo às obras 
objeto do Convênio UAA / nº 763.149/2011 / Termo de Compromisso UAA / nº 006/2012 

(Processo nº 54101.000368/2011-20), citados no referido parecer na forma abaixo, com a 
advertência de que o não atendimento, no prazo, poderá ensejar a aplicação da multa 

prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992: 

 a.2.1) notas de serviço de terraplenagem, para cada uma das vicinais vistoriadas; e 

 a.2.2) planilhas orçamentárias individualizadas por trecho e totalizadas em resumo 

consolidado, referentes aos serviços executados e medidos; e 

 a.2.3) ou informe acerca da inexistência desses documentos no processo que deu origem à 

TCE; 
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 b) encaminhe, em anexo à diligência a ser enviada ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, Superintendência Regional de Santarém/PA, requerida no item a.2 acima, 
cópia do referido ‘RELATÓRIO DE VISTORIA - Medição única (Final)’, constante dos 

autos à peça 1, p. 117-125.” 

Tendo em vista os documentos trazidos pelo banco e pela autarquia em resposta aos ofícios de 
diligência, determino o retorno dos autos à Serur e posteriormente para o Ministério Público, para que 

possam examinar os novos elementos. 

Brasília, 6 de abril de 2021.  

RAIMUNDO CARREIRO 
Ministro-Relator 
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Processo:  004.745/2018-3 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União, Banco Central do Brasil, 

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional 
Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Gerardo da Silva Gomes, Conselho Curador dos 

Honorarios Advocaticios, Associação Nacional dos Advogados 
Públicos Federais - Anafe, Rafael de Figueiredo Santos, José Luiz 

Lourenço da Silva 

DESPACHO 

Nos termos dos arts. 11 e 34 da Lei 8.443/1992, conheço dos embargos de declaração opostos 

pela Advocacia-Geral da União - AGU - (peça 124), pela Associação Nacional dos Advogados Públicos 
Federais - Anafe - (peças 129 a 131) e pelo Conselho Curador do Honorários Advocatícios - CCHA - (peças 

135 a 137), contra o Acórdão 307/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, fazendo incidir o efeito 
suspensivo sobre os itens 9.2 e 9.3.2 do referido decisum, relativamente aos três recursos. 

Isso posto, com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c com art. 48, II, da Resolução-TCU 

324/2020, determino a remessa do feito à Secretaria de Recursos para instrução dos três embargos.  

Brasília, 6 de abril de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  012.826/2020-0 

Natureza: Pedido de Reexame (Reforma) 
Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais 

Recorrente: Inonax Guedes dos Santos 

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Inonax Guedes dos Santos (peças 24 a 46) contra 

os itens 9.2, 9.4 e 9.4.1 do Acórdão 6.181/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos 

Bemquerer, verbis:       

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão e 

alteração de reforma a militares vinculados ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais.  

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

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da 

Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 

259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 

9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma dos Srs. Inonax Guedes dos Santos 

(peça 2), Itamar de Souza Pinto (peça 4) e Jacob Sotero da Cunha (peça 6), recusando os 

correspondentes registros; 

9.4. determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, em relação aos atos indicados 

no subitem 9.2 acima, que:  

9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de 

realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade 

administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do 

Regimento Interno/TCU;” 

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 47 e 48, manifestou-se pelo 

conhecimento do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados: 

  “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Inonax Guedes dos Santos, suspendendo-

se os efeitos dos itens 9.2, 9.4 e 9.4.1 do Acórdão 6.181/2020-TCU-2ª Câmara em relação 

ao recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, 

do Regimento Interno/TCU;  

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

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

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.” 

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 

art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto às 

peças 24 a 46.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.4 e 9.4.1 do Acórdão 6.181/2020-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em relação ao recorrente.  
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 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

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

Brasília, 8 de abril de 2021      

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  015.722/2019-8 

Natureza: Embargos de Declaração (Relatório de Auditoria) 
Embargantes: Tabocas Participações Empreendimentos S/A. 

DESPACHO 

Com fulcro nos arts. 50 e 56 da Resolução TCU 259/2014, c/c art. 52, inciso II, da Resolução 
TCU 305/2018, determino a remessa dos presentes autos à Serur para exame de admissibilidade e instrução 

dos embargos de declaração opostos por Tabocas Participações Empreendimentos S/A (peça 110) contra o 
Acórdão 422/2021 - TCU - Plenário, de minha relatoria.  

Brasília, 8 de abril de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  018.517/2019-6 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mulungu - PB 

Responsável(eis): José Leonel de Moura, Joana D Arc Rodrigues 
Bandeira Ferraz 
Interessado(os): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Leonel de Moura (CPF 205.723.014-72), ex-Prefeito de 
Mulungu/PB(gestão 2005/2012) e da Sra. Joana Darc Rodrigues Bandeira Ferraz (CPF 027.590.324-93), 
Prefeita sucessora (gestão 2013/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do 

Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2011 (PDDE/2011), repassados ao Município de 
Mulungu/PB, tendo por objeto despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, que 

concorriam para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos 
estabelecimentos de ensino. 

2. Os numerários foram repassados em 2011, totalizando R$ 164.290,00.    

3. O prazo para prestar contas do PDDE/2011 encerrou-se em 30/4/2013 (peça 15, p.1), mas, 
até aquela data, não foi confirmado o envio das prestações de contas para o FNDE por meio do SiGPC - 

Contas Online. 

4. Por meio do Ofício nº 22967/2019/DIMOC/COTCE/CGAPC/DIFIN-FNDE, de 1/7/2019, o 
FNDE informou que foi apresentada documentação a título de prestação de contas intempestiva do 

PDDE/2011. 

5. Após exame da Nota Técnica apresentada pelo FNDE referente à análise da prestação de 

contas do programa (NT 1718688/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN, peça 36), a Secretaria de 
Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em instrução às peças 38 a 40, propôs julgar 
regulares as contas dos responsáveis e dar-lhes quitação, verbis: 

“EXAME TÉCNICO 

22. Da análise dos documentos presentes nos autos, verifica-se que o Sr. José Leonel de 

Moura, ex-Prefeito (gestão 2005/2012), era o titular da Prefeitura à época do PDDE/2011, 
contudo, parte da gestão direta dos recursos federais recebidos ficou ao encargo de 
associações representativas das escolas públicas (Unidades Executoras - UEx), para as 

quais os valores foram transferidos. Outra parte dos recursos foram repassados diretamente 
à Prefeitura (peça 3, p. 4/5).  

23. Além disso, a responsável pela apresentação da prestações de contas do referido 
programa era a Sra. Joana Darc Rodrigues Bandeira Ferraz, Prefeita sucessora (gestão 
2013/2016), tendo o prazo final das aludidas prestações de contas expirado em 30/4/2013.  

24.  Dessa forma, nos termos da legislação, concluiu-se que os repasses financeiros do 
PDDE/2011, para o Município de Mulungu/PB, foram realizados para as unidades 

executoras (UEx), constituídas como conselhos escolares, conforme Detalhamento de 
Obrigação de Pagar (peça 3 p.3/4) e um pequeno valor para a Prefeitura, de R$ 1.044,00, 
conforme demonstrado no item 13 desta instrução. Essas associações são pessoas jurídicas 

de direito privado, com autonomia financeira, e gerem diretamente os recursos repassados, 
implicando que seus dirigentes também assumem o dever de prestar contas.  

25.  A responsabilidade de comprovar a regular utilização dos recursos transferidos 
diretamente às UEx não é, em um primeiro momento, do ex-Prefeito, mas sim do gestor de 
cada uma dessas unidades, mediante a apresentação das respectivas prestações de contas 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 65 | Segunda-feira, 12/04/2021 37 

à Prefeitura (EEx). A esta cabe analisar, adotar as demais medidas previstas na Resolução 

CD/FNDE, conforme o caso, consolidar e encaminhá-las ao FNDE, até a data limite fixada 
para tanto.  

26.  Diante do exposto, fica patente que cabia à Sra. Joana Darc Rodrigues Bandeira 
Ferraz, Prefeita sucessora (gestão 2013/2016), verificar se as UExs prestaram contas e, ao 
constatar que as UExs não haviam apresentado as prestações de contas no prazo limite 

fixado, adotar as providências previstas no art. 20, §§ 4º/7º da Resolução CD-FNDE nº 17, 
de 19/4/2011, conforme transcrição abaixo: 

Art. 20 A EEx ou a EM que não apresentar ou não tiver aprovada a prestação de 
contas dos recursos financeiros recebidos por motivo de força maior ou caso fortuito, 
deverá apresentar as devidas justificativas ao FNDE. 

§ 1º Considera-se caso fortuito, dentre outros, a falta ou a não aprovação, no todo ou 
em parte, da prestação de contas, por dolo ou culpa do gestor anterior. 

§ 2º Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou em parte, da prestação 
de contas por culpa ou dolo do gestor da EEx ou da EM sucedido, as justificativas a 
que se refere o caput deste artigo deverão ser, obrigatoriamente, apresentadas pelo 

gestor que estiver no exercício do cargo à época em que for levantada a omissão ou a 
irregularidade pelo FNDE, acompanhadas, necessariamente, de cópia autenticada de 

Representação protocolizada junto ao respectivo órgão do Ministério Público, para 
adoção das providências cíveis e criminais da sua alçada e de solicitação de 
instauração de Tomada de Contas Especial. 

§ 3º É de responsabilidade do gestor sucessor a instrução obrigatória da 
Representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolizada no Ministério Público 

com, no mínimo, os seguintes elementos: 

I-qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos, inclusive 
extratos da conta corrente específica do programa; 

     II-relatório das ações empreendidas com os recursos transferidos; 

III-qualificação do ex-gestor, inclusive com o endereço atualizado, se houver; e 

IV-documento que comprove a situação atualizada quanto à inadimplência da EEx ou 
da EM perante o FNDE. 

§ 4º O disposto no caput e nos §§ 1º ao 3º deste artigo aplica-se às UEx, devendo as 

justificativas ser dirigidas à EEx a cuja rede de ensino pertençam as escolas por elas 
representadas. 

§ 5º A EEx examinará as justificativas de que trata o parágrafo anterior, no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da data do seu recebimento, devendo: 

I-em caso de acolhimento, incluir a UEx na Relação de Unidades Executoras Próprias 

(UEx) Excluídas da Inadimplência, apontando o motivo da inclusão, nos termos do § 
5º do art. 19; 

II-em caso de indeferimento, manter a UEx na Relação de Unidades Executoras 
Próprias (UEx) Inadimplentes com Prestação de Contas, nos termos do § 1º do art. 
19; e 

III-mantê-las arquivadas em sua sede, pelo prazo e para o fim previstos no caput do 
art. 16. 

§ 6º No caso de inércia ou omissão da UEx na apresentação das justificativas de que 
trata o § 4º deste artigo, é facultada ao gestor municipal, estadual ou distrital, 
conforme o caso, a implementação dessa medida. 
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§ 7º A Representação de que tratam os §§ 2º e 3º deste artigo dispensa o gestor atual 

da EEx ou da EM de apresentar, ao FNDE, certidões relativas ao prosseguimento da 
medida adotada. 

§ 8º Na hipótese de não serem providenciadas ou não serem aceitas as justificativas 
de que tratam o caput e os §§ 2º, 4º, 5º e 6º deste artigo, será instaurada a 
correspondente Tomada de Contas Especial em desfavor do gestor sucessor, na 

qualidade de co-responsável pelo dano causado ao erário, quando se tratar de 
omissão de prestação de contas cujo prazo para apresentação à EEx ou ao FNDE 

tiver expirado em sua gestão. 

§ 9º As disposições deste artigo aplicam-se aos repasses de recursos do PDDE 
realizados em data anterior à publicação desta Resolução, ressalvados os atos 

praticados com base em normativos vigentes à época. 

27. Assim, tendo as UExs prestado contas ou não até 31/12/2012, data limite do mandato 

do Sr. José Leonel de Moura, ex-Prefeito (gestão 2005/2012), a responsabilidade pelas 
providências, em razão do princípio da continuidade administrativa, passa para a Prefeita 
sucessora que, para este caso, não pode alegar a falta de documentos nos arquivos da 

Prefeitura, pois os documentos comprobatórios das despesas deveriam estar sob a guarda 
das entidades escolares. Cabia ao mandatário municipal, cujo mandato iniciou-se em 

1/1/2013, adotar as providências previstas na legislação. Mesmo que alguma UEx tivesse 
prestado contas até 31/12/2012 e a documentação não estivesse nos arquivos da Prefeitura, 
bastava ao sucessor solicitar que reapresentasse. 

28. Ora, a responsável pela respectiva prestação de contas havia tomado conhecimento da 
inadimplência atinente à prestação de contas do PDDE/2011, na fase interna, em 2/9/2013, 

por meio do Ofício nº 16089E/2013 (peça 5, p. 1 - AR peça 6, p. 1), mas permaneceu silente 
até que apresentasse as contas, em 28/3/2019 (peça 37). 

29. Nesse diapasão, conforme PARECER Nº 40/2020/CODDE/CGAME/DIRAE, SEI 

nº 1695664, o FNDE emitiu Nota Técnica e, com relação às UEx, manifestou-se pela 
aprovação das contas (peça 36, p. 6/7, item 5.6). 

30. Destarte, ainda que intempestivamente, a responsável pelas contas do PDDE/2011, no 
que toca às UExs, Sra. Joana Darc Rodrigues Bandeira Ferraz (CPF 027.590.324-93), 
Prefeita sucessora (gestão 2013/2016), adimpliu com suas obrigações frente à 

Administração Federal. Neste caso, entende-se cabível o julgamento de suas contas com 
ressalvas, e quitação, haja vista a apresentação das contas de sua responsabilidade, 

todavia, a destempo. 

31. Importa ressaltar que, conforme jurisprudência interativa do Tribunal, a omissão no 
dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir da citação feita pelo TCU. A 

apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação configura 
intempestividade no dever de prestar contas e deve ser considerada falha formal, hipótese 

que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, conduz ao 
julgamento das contas pela regularidade com ressalvas. Eis alguns precedentes que formam 
a jurisprudência do TCU:  

A citação pelo TCU é o marco temporal a partir do qual a apresentação da prestação 
de contas não descaracteriza a omissão (Acórdão 162/2019 - TCU - 1ª Câmara, 

Relator Ministro Bruno Dantas).  

A omissão no dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir da citação 
por essa irregularidade. Prestadas as contas antes de expedida a comunicação por 

parte do Tribunal, não há que se falar em incidência do art. 209, § 4º, do Regimento 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 65 | Segunda-feira, 12/04/2021 39 

Interno do TCU, por falta do suporte fático delimitado pela norma (Acórdão 438/2016 

- TCU - 2ª Câmara, Revisor Ministro Marcos Bemquerer).  

A apresentação da prestação de contas a destempo, mas até o momento anterior ao 

da citação pelo TCU, configura intempestividade no dever de prestar contas. A 
omissão no dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir da citação por 
essa irregularidade (Acórdão 5773/2015 - TCU - 1ª Câmara, Relator Ministro José 

Múcio Monteiro). 

32. Relativamente às contas da EEx - Prefeitura Municipal de Mulungu/PB, de 

responsabilidade do Sr. José Leonel de Moura (CPF 205.723.014-72), ex-Prefeito (gestão 
2005/2012), a Nota Técnica consignou como ressalva apenas a “6.2.1.1. não utilização total 
do saldo do exercício anterior; e 6.2.1.2. registro intempestivo da prestação de contas no 

SiGPC.”.  

33. Com fundamento nesses dados, mesmo que o FNDE tenha identificado na mesma Nota 

Técnica diversas inconsistências nas anotações financeiras (parágrafo 16 desta instrução), 
somos por interpretar tais falhas como de preenchimento e identificação de documentos. 
Isto porque os gastos referem-se a 2011 e a prestação de contas foi elaborada pela gestora 

sucessora na Prefeitura, cerca de oito anos depois (peça 37). 

34. Além disso, e com maior relevância, constata-se que os valores glosados, ou 

considerados falhos, são ínfimos, portanto, sem indícios de locupletamento do responsável. 
Nessa esteira, alvitramos julgar também suas contas regulares com ressalvas, com quitação. 

CONCLUSÃO 

35. Assim, temos que a Sra. Joana Darc Rodrigues Bandeira Ferraz, Prefeita sucessora 
(gestão 2013/2016), logrou comprovar a aplicação dos recursos recebidos pela Prefeitura 

de Mulungu/PB, no tocante às parcelas que eram de sua responsabilidade, ou seja, os gastos 
efetuados pelas UExs. Dado isso, sugerimos o julgamento de suas contas com ressalvas e 
quitação, em face da intempestividade na apresentação das respectivas contas. 

36. Nessa mesma esteira, opinamos pelo julgamento das contas do Sr. José Leonel de 
Moura, ex-Prefeito de Mulungu/PB(gestão 2005/2012) regulares com ressalvas, em face 

das falhas identificadas na prestação de contas da EEx do qual era responsável. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

37. Diante do exposto, elevam-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: 

37.1. Julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1º, inciso I, e 16, inciso II, e 23, 
inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento 

Interno as contas dos responsáveis Sr. José Leonel de Moura (CPF 205.723.014-72), ex-
Prefeito de Mulungu/PB(gestão 2005/2012) e Sra. Joana Darc Rodrigues Bandeira Ferraz 
(CPF 027.590.324-93), ex-Prefeita de Mulungu/PB (gestão 2013/2016), dando-lhes 

quitação; 

37.2. enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente 
deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para 
a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, 

o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.” 

6. O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), por meio de parecer à peça 41, do Procurador 

Sérgio Ricardo Costa Caribé, divergiu da unidade técnica, verbis: 

“Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Leonel de Moura e de Joana 

Darc Rodrigues Bandeira Ferraz, ex-Prefeitos de Mulungu - PB nas gestões 2005-2012 e 
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2013-2016, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos 

repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no exercício de 
2011, totalizando R$ 164.290,00 (peças 1 e 3). 

2. O relatório do tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor integral 
repassado em face da omissão na prestação de contas. A responsabilidade foi atribuída 
solidariamente aos ex-prefeitos José Leonel de Moura e Joana Darc Rodrigues Bandeira 

Ferraz. Os recursos foram repassados na gestão do primeiro e o prazo para prestação de 
contas venceu durante o mandato da segunda (peça 15). 

3. Estando o processo em fase de instrução no âmbito do TCU, o FNDE enviou a esta Corte 
o Ofício 4589/2020/Dimoc/ COTCE/CGAPC/DIFIN-FNDE, por meio do qual informou 
acerca do recebimento de prestação de contas intempestiva e encaminhou a Nota Técnica 

1718688/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN. Referido documento analisou a 
documentação recebida, manifestando-se pelo “atingimento com ressalva do objeto e 

objetivo do programa”, mas concluindo pela “insuficiência da documentação 
apresentada”, em razão de inconsistências na execução financeira (peça 36, p. 6-8, itens 
5.4, 5.5, 5.6 e 6.1). 

4. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), por sua 
vez, considerou que os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a 

aplicação dos recursos recebidos, motivo pelo qual propõe, em pareceres uniformes, o 
julgamento pela regularidade com ressalvas das contas dos dois ex-prefeitos (peças 38, p. 
8-9, itens 35-36; 39 e 40). 

5. Com as devidas vênias, dissinto, por ora, da proposta de encaminhamento apresentada 
pela unidade instrutiva. 

6. Em que pese a apresentação intempestiva da prestação de contas do PDDE/2011 pelo 
atual prefeito, Sr. Melquíades João do Nascimento Silva (peça 37), o que sanaria a 
irregularidade de omissão na prestação de contas atribuída pela Comissão de TCE a seus 

antecessores no cargo, penso que os elementos constantes dos autos não são suficientes 
para que esta Corte possa se manifestar quanto ao mérito destas contas. 

7. Os repasses no âmbito do PDDE/2011 totalizaram R$ 164.290,00. A maior parte desse 
valor foi repassada diretamente a diversas caixas escolares do município (Unidades 
Executoras - UEx), sendo que apenas R$ 1.044,00 foram repassados à Prefeitura de 

Mulungu - PB (Entidade Executora - EEx) (peças 3, 30 e 32).  

8. O Parecer 40/2020/CODDE/CGAME/DIRAE - citado à peça 36, p. 6, item 5.6, mas não 

incluído nos autos - teria se manifestado, sob o ponto de vista da execução física, pelo 
atingimento com ressalva do objeto e objetivo do programa por parte da Entidade Executora 
(EEx). A ressalva seria decorrente da “não utilização do saldo do exercício anterior” e do 

“registro intempestivo da prestação de contas no SiGPC” por parte da EEx. O município 
teria, ainda, na qualidade de Entidade Executora, aprovado a prestação de contas de cinco 

UEx vinculadas ao município. 

9. Do ponto de vista da execução financeira, no entanto, a Nota Técnica 
1718688/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN apontou divergências entre alguns valores 

declarados na prestação de contas e aqueles contidos no extrato bancário da conta 
vinculada, assim como a não aplicação dos recursos no mercado financeiro e a existência 

de pagamentos não relacionados na “Relação de Pagamentos”. Diante disso, manifestou-
se pela insuficiência da documentação apresentada (peça 36, p. 6 e 8, itens 5.4, 5.5 e 6.1). 

10. Em face desses elementos, a Secex-TCE argumenta que, embora o FNDE tenha 

identificado diversas inconsistências financeiras, essas falhas devem ser interpretadas como 
“de preenchimento e identificação de documentos”, já que os gastos se referem a 2011 e a 
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prestação de contas foi elaborada cerca de oito anos depois. Acrescenta que os valores 

glosados “são ínfimos, portanto, sem indícios de locupletamento do responsável” (peça 38, 
p. 8, itens 33-34). 

11. Não obstante as ponderações da unidade instrutiva, em especial no que se refere à 
pequena materialidade dos valores ressalvados, verifico que a Nota Técnica 
1718688/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN, no que tange à execução financeira, 

manifestou-se expressamente apenas sobre o montante transferido diretamente à Prefeitura 
de Mulungu - PB, que, como já mencionado, somou apenas R$ 1.044,00 no exercício de 

2011 (peça 32). O restante dos valores atinentes ao PDDE/2011, totalizando R$ 163.246,00, 
foi transferido diretamente às caixas escolares do município (peça 30). Sobre esse montante, 
não encontrei, na referida nota técnica, tampouco nos demais documentos constantes deste 

processo, manifestação expressa do FNDE no que tange à sua regularidade do ponto de 
vista financeiro. 

12. Ressalte-se que, embora as UEx tenham a obrigação de prestar contas dos valores a 
elas transferidos, cabe ao município, na condição de EEx, analisar tais prestações de 
contas, consolidá-las e apresentá-las ao FNDE com parecer conclusivo acerca da aplicação 

dos recursos, conforme art. 19, inciso I e § 1º, da Resolução CD/FNDE 17/2011. Além disso, 
referida resolução prevê que compete às EEx apoiar técnica e financeiramente as UEx, bem 

como acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos repassados a elas (art. 
27, inciso II, alíneas “j” e “k”). Ao FNDE, por sua vez, cabe “receber e analisar as 
prestações de contas provenientes das EEx e das EM, emitindo parecer favorável ou 

desfavorável, acerca de sua aprovação” (art. 27, inciso I, alínea “g”, da Resolução 
CD/FNDE 17/2011). 

13. Por todo o exposto, entendo que os elementos nos autos, apesar de sanarem a 
irregularidade de omissão na prestação de contas, são insuficientes para que se possa 
concluir pela regularidade da execução financeira da totalidade dos valores examinados 

neste processo. Diante disso, este membro do Ministério Público de Contas propõe a 
restituição dos autos à Secex-TCE para que esclareça, junto ao FNDE, se houve a regular 

aplicação, do ponto de vista financeiro, dos valores transferidos diretamente às UEx do 

Município de Mulungu - PB no âmbito do PDDE/2011, sem prejuízo de que, caso entenda 
necessário, a unidade técnica adote outras medidas com vistas a obter documentos e 

informações complementares - a exemplo dos extratos bancários das demais contas 
vinculadas utilizadas - para subsidiar as análises e a proposta de encaminhamento. 

14. Caso não seja acolhida a medida aqui alvitrada, este membro do Ministério Público de 
Contas manifesta-se de acordo com a proposta de regularidade com ressalva nas contas dos 
ex-prefeitos, na forma sugerida pela Secex-TCE (peças 38-40). 

7. A medida propugnada pelo representante do Parquet afigura-se necessária porquanto a Nota 
Técnica 1718688/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN, exarada pelo FNDE em face da prestação de 

contas intempestiva do PDDE/2011, não se pronunciou sobre a regular aplicação, do ponto de vista 
financeiro, dos recursos repassados diretamente às Unidades Executoras (UExs).  

8. Consoante destacado pelo MP/TCU, a aludida Nota Técnica manifestou-se expressamente 

“apenas sobre o montante transferido diretamente à Prefeitura de Mulungu - PB, que, como já mencionado, 
somou apenas R$ 1.044,00 no exercício de 2011 (peça 32)”. Sobre o restante dos valores atinentes ao 

PDDE/2011, que totalizam R$ 163.246,00, os quais foram transferidos diretamente às caixas escolares do 
município (UExs), não há “manifestação expressa do FNDE no que tange à sua regularidade do ponto de 
vista financeiro”. 

9. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, acolho o parecer 

do MP/TCU exarado à peça 41 e restituo os autos à SecexTCE com vistas a que diligencie  ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE                      (CNPJ 00.378.257/0001-81) para que, no 
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prazo de 60 dias, emita Nota Técnica acerca da execução financeira dos valores transferidos 

(R$ 163.246,00) diretamente às Unidades Executoras do Município de Mulungu - PB no âmbito do 
PDDE/2011, devendo o FNDE encaminhar a este Tribunal todos os documentos que embasem o seu 

pronunciamento. 

10. Encaminhe-se ao FNDE cópia deste despacho e do parecer à peça 41 como subsídio ao 
cumprimento da diligência. 

11. Ademais, alerto ao FNDE que a falta de atendimento à diligência no prazo assinado, sem 
motivo justificado, enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, a qual 

prescinde de prévia audiência.  

12. Atendida a diligência, reinstrua o feito a SecexTCE e encaminhe novamente a meu 
Gabinete, via MP/TCU.   

13. À SecexTCE para as providências a seu turno. 

Brasília, 8 de abril de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  021.136/2019-0 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema 

Responsável(eis): Mocho Producoes Eireli, Nelson Foerster Nejaim, 
Juliana Vanessa Lira da Costa 
Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), 

em desfavor de Mocho Produções Eireli (CNPJ: 10.543.795/0001-38), Sr. Nelson Foerster Nejaim (CPF: 
012.249.744-92) e Sra. Juliana Vanessa Lira da Costa (CPF: 864.953.214-49), em virtude da não 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei do 

Audiovisual, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto “Elas” 
(Salic 12-0194), descrito da seguinte forma: “ELAS”, tendo por objeto a realização de um documentár io 

seriado, de caráter cultural e educativo, a respeito de história de grandes e influentes mulheres, aprovado e 
autorizado pela Deliberação-Ancine 221/2012 (peça 20), permitindo a captação de recursos financeiros na 
forma de incentivos, doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada 

pela Lei 9.874/1999, e na Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual). 

2. Valor repassado: R$ 1.210.798,31.    

3. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em instrução 
às peças 146 a 148, verificou que os defendentes apresentaram nas peças 137-140 documentos a título de 
prestação de contas, motivo pelo qual propôs diligenciar à Agência Nacional do Cinema - ANCINE 

para que informe sobre a regularidade ou não da documentação comprobatória da prestação de 

contas objeto do projeto Salic 12-0194, encaminhada ao Tribunal. 

4. Em despacho que proferi à peça 149, em 26/11/2020, autorizei a realização da diligência à 
Ancine para que, no prazo de 60 dias, informasse sobre a regularidade ou não da documentação 
comprobatória da prestação de contas objeto do projeto Salic 12-0194, devendo examinar execuções físicas 

e financeiras do referido projeto, incluindo eventuais débitos, especificando motivação, data e valor de cada 
um. 

5. Após exame das respostas apresentadas pela agência reguladora em atendimento à diligênc ia, 
a SecexTCE, em instrução às 161 a 163, propôs diligenciar novamente à Ancine pois a entidade não se 
manifestou conclusivamente sobre a regularidade ou não das execuções físicas e financeiras do projeto 

objeto da TCE, verbis: 

“EXAME TÉCNICO 

13. Em resposta, a ANCINE encaminhou os expedientes de peças 157 a 158, informando 
que os documentos apresentados pelos responsáveis a título de prestação de contas, 
acrescidos daqueles já disponíveis na Agência, seriam insuficientes para uma análise 

preliminar da prestação de contas por sua Superintendência de Prestação de Contas. 

14. Conforme consta do quadro de peça 158, estariam ausentes na prestação de contas os 

seguintes elementos exigidos na Seção II, da IN 110/2012, à época vigente: 

a) Demonstrativos dos extratos das contas correntes; 

b) Relação de pagamentos da contrapartida; 

c) Demonstrativo Orçamentário; 

d) Comprovantes de recolhimentos dos saldos das contas-correntes de movimentação e de 

aplicação dos recursos; 
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e) Comprovantes de encerramento das contas-correntes de movimentação de recursos; 

f) Extrato das contas corrente de movimentação, compreendendo o período da abertura até 
seu encerramento; 

g) Solicitação de redução do orçamento global do projeto aprovado, para os valores 
efetivamente executados; e 

h) Comprovante de entrega da cópia final de Depósito Legal em instituição credenciada 

pela ANCINE. 

15. Em que pese a informação prestada pela ANCINE, o conjunto dos documentos 

apresentados pelos responsáveis, juntamente com as mídias de DVDs da obra, já 
encaminhadas à Agência, e à obtenção dos extratos bancários junto ao Banco do Brasil, 
por diligência da própria ANCINE, são suficientes para que haja manifestação conclusiva 

acerca da regularidade ou não da execução física e financeira do projeto. 

16. Apesar de algumas ausências documentais, estas não comprometem o exame da 

prestação de contas, já que as informações que delas deveriam constar podem ser obtidas 
indiretamente dos outros documentos disponíveis. Nesse caso, devem prevalecer os 
princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade material.  

CONCLUSÃO 

17. Em face da análise procedida e da ausência de informações suficientes nos autos para 

continuidade do exame de mérito, propomos renovar a diligência à ANCINE, nos moldes 
ora propostos, considerando ainda, já haver autorização para tanto, conforme despacho do 
relator (peça 149). 

18. Considerando a informação constante de peça 155, atestando o recebimento da cópia 
do processo e das mídias de DVD pela ANCINE, é desnecessário enviá-las novamente. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

19.  Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: 

a)   diligenciar a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar da ciência, examine os documentos apresentados pelos responsáveis 
nos autos do TC 021.136/2019-0, atinentes à prestação de contas do objeto do Projeto Salic 

12-0194, acrescidos dos extratos bancários a serem obtidos por essa Agência junto ao 
Banco do Brasil, e informe, conclusivamente, sobre a regularidade ou não das execuções 
físicas e financeiras do referido projeto. 

b)  esclarecer à Agência Nacional do Cinema - ANCINE que a cópia integral do TC 
021.136/2019-0, bem como as 17 mídias de DVDs relativas à obra objeto do projeto já 

foram encaminhadas à Agência, conforme comprovante de peça 155, nada obstante, o 
Tribunal poderá enviá-las novamente, se requerido. 

c)  informar à Agência Nacional do Cinema - ANCINE que o não cumprimento da diligência 

no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 
58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, que prescinde de realização de prévia audiência, nos 

termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TCU; e 

d)  encaminhar à Agência Nacional do Cinema - ANCINE cópia dessa instrução e da peça 
155, juntamente com a diligência.” 

6. Considerando que a agência reguladora não se manifestou conclusivamente sobre as 
execuções físicas e financeiras do “Elas” (Salic 12-0194), a proposta de renovação da diligência há de ser 

acatada, devendo ser reiterado a alerta de que o não cumprimento integral da diligência no prazo assinado 
enseja aplicação da multa do inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992. 
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7. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo realizar 

diligência à Agência Nacional do Cinema - Ancine (CNPJ 04.884.574/0001-20), para que, no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da ciência, examine os documentos apresentados pelos responsáveis nos autos do 

TC 021.136/2019-0 e já encaminhados à entidade, atinentes à prestação de contas do objeto do Projeto Salic 
12-0194, acrescidos dos extratos bancários a serem obtidos por essa Agência junto ao Banco do Brasil, e 
informe, conclusivamente, sobre a regularidade ou não das execuções físicas e financeiras do referido 

projeto. 

8. Encaminhe-se à Ancine, novamente, cópia integral do presente processo e das 17 mídias de 

DVDs relativas à obra objeto do projeto, como subsídio ao cumprimento completo da diligência. 

9. Por fim, reitero o alerta à Ancine que a falta de atendimento à diligência no prazo assinado, 
sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, a qual 

prescinde de prévia audiência.    

10. À SecexTCE para as providências a seu turno. 

Brasília, 8 de abril de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  021.366/2020-9 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Apuarema - BA 

Responsável(eis): Jozilene Barreto Ribeiro, Raival Pinheiro de 
Oliveira 
Interessado(os): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, em desfavor de Jozilene Barreto Ribeiro (gestão 2013/2016) e Raival Pinheiro de Oliveira 
(gestão 2017/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício 

de 2016. 

2. Os valores foram repassados em 2016 e totalizaram R$ 155.418,25. O prazo para prestação 

das contas encerrou-se em 30/11/2017. 

3. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em instrução 
às peças 47 a 49, ao examinar o feito, constatou que a prestação de contas do PEJA/2016 foi apresentada 

intempestivamente, e que se encontra na fase “Controle Social”, na situação “Enviada ao Controle Social”, 
motivo pelo qual propôs diligenciar ao FNDE para manifestação técnica, verbis: 

“HISTÓRICO 

2. Em 1/11/2018, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e 
DN/TCU 155/2016, o dirigente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

autorizou a instauração da tomada de contas especial (peça 6). O processo foi registrado 
no sistema e-TCE com o número 89/2019. 

3.  Os recursos repassados pelo FNDE ao município de Apuarema/BA, no âmbito do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) 
- exercício 2016, totalizaram R$ 155.418,25 (peça 4). 

4.  O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado 
na matriz de responsabilização (peça 14), elaborada pelo tomador de contas, foi a 

constatação da seguinte irregularidade: 

Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos da União, por 
meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 

Jovens e Adultos - PEJA-2016, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação e a Prefeitura Municipal de Apuarema/BA. 

5. Os responsáveis arrolados na fase interna foram devidamente comunicados e, diante da 
ausência de justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos 
recursos, instaurou-se a tomada de contas especial. 

6.  No relatório (peça 15), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor 
original de R$ 155.418,25, imputando-se a responsabilidade a Jozilene Barreto Ribeiro, 

Prefeita Municipal no período de 1º/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestora dos 
recursos, e a Raival Pinheiro de Oliveira, Prefeito Municipal no período de 1º/1/2017 a 
31/12/2020, na condição de sucessor e responsável pela prestação de contas dos recursos.  

7.  Em 25/5/2020, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 
17), em concordância com o relatório do tomador de contas. O certificado de auditoria e o 

parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram pela irregularidade das 
presentes contas (peças 18 e 19). 
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8.  Em 10/6/2020, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das 

conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo 
do dirigente do órgão de controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, 

e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União (peça 20). 

9.  Em instrução inicial (peça 24), foi proposta a citação e audiência dos responsáveis. 

10. Em resposta à audiência, o responsável Raival Pinheiro de Oliveira apresentou sua 

defesa, conforme documentos de peças 39 a 42. 

ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012 

Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa 

11. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem 
que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal 

competente (art. 6º, inciso II, c/c art. 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 
76/2016), uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 1º/12/2017, 

haja vista que o vencimento do prazo para prestação de contas deu-se em 30/11/2017, e os 
responsáveis foram notificados sobre a irregularidade, pela autoridade administrativa 
competente, conforme abaixo: 

11.1. Jozilene Barreto Ribeiro, por meio do ofício acostado à peça 7, recebido em 
17/8/2018, conforme AR (peça 9); e 

11.2. Raival Pinheiro de Oliveira, por meio do ofício acostado à peça 8, recebido em 
26/12/2017, conforme AR (peça 10). 

Valor de Constituição da TCE  

12. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado pelo FNDE (sem juros), 
em 1º/1/2017, é de R$ 186.437,02, portanto, superior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, 

na forma estabelecida conforme os arts. 6º, inciso I, e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada 
pela IN/TCU 76/2016.  

OUTROS PROCESSOS/DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS 

MESMOS RESPONSÁVEIS 

13.  Informa-se que não foi encontrado débito imputável aos responsáveis em outros 

processos no Tribunal. 

14.  A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser 
instruída. 

EXAME TÉCNICO     

15. Da análise dos documentos presentes nos autos, verifica-se que Jozilene Barreto Ribeiro 

era a pessoa responsável pela gestão e execução dos recursos federais recebidos à conta do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) 
- exercício 2016, e Raival Pinheiro de Oliveira era o responsável pela prestação de contas, 

tendo o prazo final para sua apresentação expirado em 30/11/2017.  

16. Verifica-se que foi dada oportunidade de defesa aos agentes responsabilizados na 

fase interna, em obediência aos princípios constitucionais que asseguram o direito ao 
contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), conforme 
detalhado no item “Análise dos Pressupostos de Procedibilidade da IN/TCU 71/2012”, 

subitem “ Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa”. 

17. Entretanto, os responsáveis não apresentaram justificativas suficientes para elidir a 

irregularidade e não recolheram o montante devido aos cofres do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, razão pela qual suas responsabilidades foram mantidas. 
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18. Em sua defesa (peça 39), o responsável Raival Pinheiro de Oliveira alega que toda a 

documentação comprobatória da boa e regular aplicação dos recursos foi devidamente 
protocolada junto ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, conforme recibo 

de peça 40. 

19. Adicionalmente, o FNDE encaminhou o Ofício 22826/2020 (peça 44), informando que 
foi apresentada documentação a título de prestação de contas intempestiva do PEJA/2016, 

e que será objeto de nota técnica a ser encaminhada ao Tribunal. 

20. Em consulta ao sistema corporativo do instaurador (SIGPC), realizada na data de 

6/4/2021, verifica-se que a prestação de contas do PEJA/2016 foi apresentada 
intempestivamente, e que se encontra na fase “Controle Social”, na situação “Enviada ao 
Controle Social” (peça 46). 

21. Considerando que a competência originária para fiscalizar a aplicação dos recursos 
federais do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e 

Adultos (PEJA), no exercício de 2016, bem como para analisar a respectiva prestação de 
contas é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, deve-se diligenciar o FNDE 
para que encaminhe documento técnico acerca da análise que será promovida na prestação 

de contas do programa. 

CONCLUSÃO 

22. A prestação de contas apresentada intempestivamente encontra-se na fase “Controle 
Social”, na situação “Enviada ao Controle Social”. 

23. Desse modo, deve-se diligenciar o FNDE para que informe sobre o resultado da análise 

a ser procedida na prestação de contas. 

24. Por fim, em que pese a existência de delegação de competência para a realização da 

diligência ora proposta, considera-se que a questão deva ser submetida ao crivo do Relator, 
uma vez que a fixação de prazo para que o FNDE “(...) encaminhe documento técnico 
acerca da análise da prestação de contas dos recursos repassados (...)”, a rigor, encerra 

teor que transcende ao de uma medida saneadora por excelência, razão por que, para sua 
realização, impõe-se a autorização de quem preside o processo. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

25. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração do Relator, propondo, com 
fundamento no art. 10, § 1º, e 11, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157, do RI/TCU: 

a) realizar diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para 
que, no prazo de 30 dias, encaminhe documento técnico acerca da análise da prestação de 

contas dos recursos repassados ao município de Apuarema/BA, no âmbito do Programa de 
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício 
de 2016; 

b) informar ao FNDE que o não cumprimento de diligência ou de decisão deste Tribunal, 
no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 

58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos 
termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TCU; e 

c) encaminhar cópia da presente instrução para subsidiar o encaminhamento da 

documentação requerida.”  

4.  A preliminar proposta pela unidade técnica deve ser acatada. 

5. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo realizar 

diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (CNPJ 00.378.257/0001-81) 
para que, no prazo de 30 dias, encaminhe documento técnico acerca da análise da prestação de contas dos 
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recursos repassados ao município de Apuarema/BA, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de 

Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2016. 

6. Encaminhe-se ao FNDE cópia deste despacho e da peça 47 com vistas a subsidiar o 

cumprimento da diligência. 

7. Por fim, alerto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que a falta de 
atendimento à diligência no prazo assinado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa prevista 

no art. 58, inciso IV, da lei 8.443/92, a qual prescinde de prévia audiência.  

8. À SecexTCE para as providências a seu turno. 

Brasília, 8 de abril de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  025.308/2020-3 

Natureza: Embargos de Declaração (Solicitação) 
Embargantes: Antônio Bráulio de Carvalho, Carlos Augusto Borges, 

Carlos Alberto Caser e Demósthenes Marques 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 

à SecexFinanças para exame de admissibilidade e instrução do mérito dos embargos de declaração opostos 
por Antônio Bráulio de Carvalho, Carlos Augusto Borges, Carlos Alberto Caser e Demósthenes Marques 

(peça 63) contra o Acórdão 236/2021 - TCU - Plenário, de minha relatoria.   

Brasília, 8 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  036.717/2018-5 

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São 

Paulo 
Recorrentes: Felipe Vaz Amorim e Tania Regina Guertas 

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim e Tania Regina 
Guertas (peça 90) contra os itens 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5 e 9.5.2 do Acórdão 1.704/2021-TCU-2ª Câmara, 

relator Ministro Aroldo Cedraz, in verbis:            

“VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial 
instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em razão da não comprovação da realização 

do projeto “Brasil Aéreo - Exposição Fotográfica”, cadastrado no Programa Nacional de 
Apoio à Cultura do Ministério da Cultura (Pronac) sob o número 03-2025, tendo como 

objetivo realizar no Museu da Casa Brasileira em São Paulo/SP, durante uma semana, 
exposição fotográfica de imagens aéreas do Brasil retratadas por meio de helicóptero, 
pretendendo-se revelar a contribuição desse veículo, utilizado nos mais diversos setores, e 

demonstrar a trajetória da evolução deste tipo de aviação no país;  

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

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d” e § 2º, da 
Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com 

arts. 1º, inciso I, 209, incisos II, III e IV e § 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno 
deste Tribunal, julgar irregulares as contas da Amazon Books & Arts Ltda., dos Srs. Antônio 

Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim e da Sra. Tânia Regina Guertas, condenando-
os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do 

efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação 
deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas 

quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 
“a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU: 

9.4.1. responsáveis solidários: Amazon Books & Arts Eireli e Tânia Regina Guertas: 

9.4.2. responsáveis solidários: Amazon Books & Arts Eireli, Antônio Carlos Belini Amorim 
e Felipe Vaz Amorim: 

9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992:  

9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução às peças 91 e 92, propôs conhecer do recurso 

de reconsideração e atribuir- lhe efeitos suspensivos, estendendo-os aos devedores solidários:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.4, 9.4.2, 9.5 e 9.5.2 do Acórdão 1.704/2021-TCU-2ª 
Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 

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

3.2 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Tania Regina Guertas, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.4, 9.4.1, 9.5 e 9.5.2 do Acórdão 1.704/2021-TCU-2ª 
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Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 

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

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

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

3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto à 
peça 90, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU.      

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5 e 9.5.2 do Acórdão 1.704/2021-TCU-2ª Câmara, 
relator Ministro Aroldo Cedraz, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários.           

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

para instrução do mérito recursal.   

Brasília, 8 de abril de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  005.760/2021-6 

Natureza: Embargos de Declaração (Atos de Admissão) 
Embargante: Caixa Econômica Federal 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 
à Sefip para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos pela Caixa 

Econômica Federal (peça 20) contra o Acórdão 4602/2021 - TCU - Segunda Câmara, de minha relatoria.   

Brasília, 8 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  005.761/2021-2 

Natureza: Embargos de Declaração (Atos de Admissão) 
Embargos de Declaração: Caixa Econômica Federal 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 
à Sefip para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos pela Caixa 

Econômica Federal (peça 20) contra o Acórdão 4603/2021 - TCU - Segunda Câmara, de minha relatoria.   

Brasília, 8 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 65 | Segunda-feira, 12/04/2021 55 

Processo:  005.820/2021-9 

Natureza: Embargos de Declaração (Atos de Admissão) 
Embargante: Caixa Econômica Federal 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 
à Sefip para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos pela Caixa 

Econômica Federal (peça 20) contra o Acórdão 4606/2021 - TCU - Segunda Câmara, de minha relatoria.   

Brasília, 8 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  005.824/2021-4 

Natureza: Embargos de Declaração (Atos de Admissão) 
Embargante: Caixa Econômica Federal 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 
à Sefip para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos pela Caixa 

Econômica Federal (peça 20) contra o Acórdão 4607/2021 - TCU - Segunda Câmara, de minha relatoria.   

Brasília, 8 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  036.509/2018-3 

Natureza: Consulta 
Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 

DESPACHO 

 Trata-se de consulta formulada pelo então Ministro da Fazenda, Eduardo Refinetti Guardia, 
acerca da aplicabilidade dos Acórdãos 1.618/2018 e 1.870/2018, ambos do plenário do TCU e de relatoria 

do Ministro Vital do Rêgo, que, além de ratificarem o entendimento do Acórdão 831/2013-TCU-Plenário, 
relatado pelo Ministro Valmir Campelo, (as receitas e despesas para realização de concurso público devem 

constar integralmente do orçamento) e manterem a compreensão de que o aproveitamento de candidatos 
aprovados em concursos de outros órgãos só é possível quando o edital do concurso contemplar essa 
possibilidade, excluíram determinados tipos de despesa do Novo Regime Fiscal instituído pela Emenda 

Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016. 

2. Havia incluído este processo na pauta da sessão plenária do dia 2.12.2020. No entanto, 

durante a análise deste processo e elaboração do voto me convenci da necessidade de, a título prudencia l, 
restituir os autos à Semag, a fim de que informe se os eventos decorrentes da pandemia da Covid-19 
provocaram alguma repercussão para a análise desta Consulta, seja no campo fático ou jurídico, sem 

prejuízo de outras considerações que aquela Secretaria entender pertinente apresentar para subsidiar o 
julgamento. 

3. A unidade técnica, conferindo cumprimento ao despacho por mim exarado conforme item 
anterior (peça 16, 1º/12/2021), reinstruiu o feito e se manifestou nos termos da instrução às peças 25 a 27, 
cujas conclusões transcrevo a seguir: 

“IV. CONCLUSÃO 

87. O presente processo presta-se a analisar a consulta formulada pelo então ministro da 

Fazenda, Sr. Eduardo Refinetti Guardia, acerca da aplicabilidade e operacionalização dos 
Acórdãos 1.618/2018 e 1.870/2018, ambos do Plenário do TCU (em especial, dos subitens 
9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do primeiro acórdão). Esses subitens excluíram do conjunto de despesas 

primárias sujeitas ao Teto de Gastos (Novo Regime Fiscal, instituído pela Emenda 
Constitucional 95/2016) aquelas necessárias à realização de concursos públicos para o 

provimento de cargos efetivos custeadas pela taxa de inscrição do respectivo concurso, além 
de permitirem a abertura de créditos suplementares ou especiais para realização dessas 
despesas sem o respectivo cancelamento de outras dotações.  

88. Especificamente nesta etapa processual, foi empreendida análise complementar ao 
exame realizado na instrução inicial, determinada em despacho pelo ministro Raimundo 

Carreiro, para que esta Secretaria de Macroavaliação Governamental “informe se os 
eventos decorrentes da pandemia da Covid-19 provocaram alguma repercussão para a 
análise desta Consulta, seja no campo fático ou jurídico”, sem prejuízo de considerações 

adicionais julgadas pertinentes por esta unidade técnica. 

89. O exame de admissibilidade da presente consulta foi devidamente realizado na instrução 

inicial desta Semag (peça 8, p. 3, item 13), em que se verificou estarem presentes os 
requisitos previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1º e 2º, e no art. 265 do Regimento Interno do 
TCU. 

90. Na análise do mérito, verifica-se que, no período compreendido entre a instrução inicial 
desta Semag nestes autos (realizada no ano de 2018) e o fim do exercício de 2020, 

ocorreram diferentes eventos que reforçam a tese defendida por esta unidade técnica, a qual 
foi acompanhada integralmente pelo MPTCU, após manifestação requisitada pelo então 
ministro relator, José Mucio Monteiro. 
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91. Na presente instrução, em um primeiro momento, foram apresentadas a configuração 

do NRF e a restrição fiscal proposta pelo legislador constituinte derivado. A esse respeito, 
verifica-se que o Teto de Gastos, diferentemente de outras regras fiscais, quase em sua 

totalidade, desconsidera o volume de receitas arrecadadas pelo Estado, uma vez que a 
opção pela restrição fiscal incidiu apenas sobre uma das duas variáveis que impactam o 
resultado primário, qual seja, a despesa. Assim, o NRF, se analisado de forma estanque, 

desconsidera quase que integralmente o montante de receitas arrecadadas em determinado 
exercício.  

92. Porém, tecnicamente seria incorreto dizer que ingressos de recursos não sensibilizam 
em qualquer hipótese o volume de despesas primárias computadas no Teto de Gastos, uma 
vez que o art. 107, § 1º, inciso II, e § 10, do ADCT estabeleceu que “demais operações que 

afetam o resultado primário no exercício” também seriam incluídas no limite-base do NRF. 
Assim, esse grupo, e somente esse, abrange algumas operações que cotejam desembolsos 

(despesas financeiras) e respectivos reembolsos de recursos (receitas financeiras). Todavia, 
a característica essencial dessas operações é envolver despesas e receitas financeiras (e 
não primárias) em seu resultado. Nesse sentido, as despesas genuinamente primárias não 

se enquadram no conceito de “demais operações que afetam o resultado primário no 
exercício”. 

93. Destarte, as despesas com concursos públicos para o provimento de vagas não onerosas 
constituem despesas primárias típicas, regularmente inseridas nas peças orçamentárias, 
sendo-lhes aplicadas as regras do NRF, ainda que sejam custeadas por receitas próprias.  

94. Além disso, muitas outras receitas primárias inseridas nas peças orçamentárias anuais 
decorrem diretamente da realização de uma despesa primária. À guisa de exemplo, citem-

se as despesas decorrentes da emissão passaportes, que são regularmente inseridas na peça 
orçamentária anual, como despesas primárias, sendo normalmente computadas no Teto de 
Gastos, ainda que os custos desse serviço seja em parte ou integralmente suportado por 

particulares. Mais que isso, essas despesas estão ainda sujeitas a outras regras fiscais 
existentes no arcabouço jurídico pátrio, como por exemplo, ao cumprimento de metas de 

resultado fiscal e à limitação de empenho e movimentação financeira (art. 9º da LRF). 

95. Nesse sentido, reconhece-se uma suposta neutralidade fiscal estabelecida nos itens 9.2.4 
e 9.2.5 do Acórdão 1.618/2018-TCU-Plenário, no sentido de que o Teto de Gastos seja 

sensibilizado apenas pela parcela referente ao resultado negativo do cotejo entre aas 
despesas com concursos públicos e a receita decorrente de taxas de inscrição. Todavia, a 

ampliação dessa lógica poderá representar elevado risco fiscal, uma vez que diferentes 
gastos poderiam ser excluídos do cômputo dos limites de despesas primárias, possibilitando 
abertura de espaço fiscal artificial no Teto de Gastos. Isso porque não há garantias de que 

tal tese não possa ser ampliada para outras despesas da União.  

96. Adiante, foram apresentados os grupos de despesas excluídos do cômputo de Teto de 

Gastos. Nessa oportunidade, a presente instrução em nada dissente da manifestação 
primeira da Semag, ao considerar que o grupo de despesas primárias excepcionadas do 
Teto de Gastos constitui rol exaustivo, sendo a promulgação de uma emenda à Constituição 

o meio apto a ampliar a lista de gastos não submetidos às amarras do NRF. 

97.   Nessa mesma linha, em manifestação requisitada pelo então ministro relator, José 

Mucio Monteiro, o MPTCU se pronunciou “totalmente de acordo com as conclusões da 
Semag”, notadamente no sentido de considerar que “a norma constitucional é restritiva e 
exaustiva quanto às hipóteses contidas no § 6º do art. 107, não se admitindo interpretação 

extensiva para alcançar novas hipóteses de exclusão nela não contempladas”. Com efeito, 
as despesas com a realização de concursos públicos devem ser consideradas integralmente 

na base de cálculo do Teto de Gastos e computadas para a aferição do seu cumprimento.  
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98. Assim, caberia tão somente ao Congresso Nacional, por meio de alteração 

constitucional, estabelecer novas hipóteses de despesas não computadas no Teto de Gastos. 
E foi nesse contexto que a EC 102/2019 foi aprovada pelo Parlamento, estabelecendo novos 

gastos não submetidos aos limites estabelecidos pelo NRF. A sobredita alteração da Carta 
Magna foi aprovada para viabilizar o pagamento de R$ 34,4 bilhões em favor da Petrobras, 
decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa celebrado pela União com a estatal 

em 2010, para exploração de petróleo na área do Pré-Sal, nos termos da Lei 12.276/2010. 
A quitação desse montante era condição necessária à realização da Licitação dos Volumes 

Excedentes da Cessão Onerosa (LVECO), a qual tinha potencial de arrecadar até R$ 106,0 
bilhões em 2019 (a arrecadação efetiva foi de R$ 70,0 bilhões). A EC 102/2019 ainda 
excluiu as transferências de recursos aos entes subnacionais, derivadas da arrecadação da 

LVECO. 

99. Sob esse prisma, observe-se que, mesmo ante um resultado fiscal líquido positivo de 

R$ 35,6 bilhões (resultado da diferença entre a arrecadação efetiva da LVECO, 70,0 
bilhões, e a despesa primária decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa, R$ 34,4 
bilhões), não foi operacionalizada a exclusão das mencionadas despesas primárias do Teto 

de Gastos fora do plano constitucional, vez que o art. 107, § 6º, do ADCT é bem claro ao 
definir as despesas primárias não submetidas aos limites estabelecidos pelo NRF.    

100. Posteriormente, foram novamente trazidas à baila as limitações jurídicas, técnicas e 
operacionais que podem obstar o efetivo cumprimento dos subitens 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do 
Acórdão 1.618/2018-TCU-Plenário. Especificamente acerca da possibilidade de se 

autorizarem créditos suplementares ou especiais para o custeio de dispêndios com 
realização de concursos públicos, ponderou-se que a parcela do crédito da despesa que 

exceder a arrecadação com taxas de inscrição deverá ser computada no Teto de Gastos, sob 
a ótica orçamentária (conforme estabelece o subitem 9.2.4 do mencionado acórdão), o que 
violaria o art. 107, § 5º, do ADCT. 

101. Para além do entrave legal, o item 9.2.5 do Acórdão 1.618/2018-TCU-Plenário 
estabelece que os créditos suplementares ou especiais abertos para custear a realização de 

concursos públicos somente devem ser executados, “na medida da efetiva arrecadação da 
receita que lhe confere lastro”.  

102. No entanto, identifica-se descompasso temporal quase intransponível na aplicação 

desse comando, uma vez que a abertura do crédito suplementar ou especial se dá em 
momento anterior à contratação da banca examinadora responsável pelo certame, à 

emissão do respectivo empenho e, sobretudo, à arrecadação de receitas provenientes do 
pagamento de taxas de inscrição. Com efeito, entende-se ser deveras complexa, ou até 
mesmo inviável, a execução de despesas com concursos públicos “na medida da efetiva 

arrecadação da receita que lhe confere lastro”, tendo em conta as regras do Direito 
Financeiro e o descompasso temporal entre a autorização orçamentária, a execução da 

despesa com a realização de concursos públicos e a arrecadação com taxas de inscrição. 

103. Soma-se a isso a inexistência de marcadores orçamentários que individualizem as 
despesas e respectivas receitas decorrentes da realização de concursos públicos 

especificamente para o provimento de cargos decorrentes de vagas não onerosas. Raros são 
os concursos em que se realiza certame visando apenas ao provimento de vagas não 

onerosas. Tem-se, assim, entrave operacional que pode inviabilizar o pleno cumprimento 
da decisão desta Corte de Contas, uma vez que, ao realizar concurso que vise ao provimento 
de vagas onerosas e não onerosas, a Administração poderá não dispor de meios necessários 

à individualização de receitas e despesas especificamente relacionadas às vagas não 
onerosas.  

104. Por fim, tem-se o cenário das finanças públicas. A defesa do entendimento de que estão 
excepcionados do limite de despesas primárias estabelecido tão somente os gastos previstos 
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no art. 107, § 6º, do ADCT e que qualquer outra despesa que venha a ser incluída nesse rol 

deve ser submetida ao rigoroso rito de alteração constitucional, está diretamente 
relacionada ao imprescindível compromisso fiscal, como também à necessária estabilidade 

e segurança, características das normas que veiculam regras fiscais.  

105. O cenário fiscal verificado em 2021 é sobremaneira mais delicado que aquele 
observado em 2018, quando esta unidade técnica pugnou pela não exclusão das despesas 

com a realização de concursos públicos do Teto de Gastos.  

106. Como é cediço, além dos nefastos efeitos sanitários e sociais causados pela pandemia 

de Covid-19, a saúde financeira dos diversos países do mundo foi severamente impactada. 
Apenas a União autorizou cerca de R$ 635,4 bilhões em novas despesas no exercício de 
2020. Adicionalmente, a pandemia causou efeitos na arrecadação federal, notadamente 

tendo em conta a queda da atividade econômica (retração de 4,1% do PIB em 2020), 
combinada com a concessão de benefícios tributários, a fim de amenizar os impactos da 

crise sobre o setor privado. 

107. O efeito direto da combinação da elevação das despesas primárias e da redução da 
arrecadação foi a produção de um resultado primário do Governo Central deficitário da 

ordem de R$ 743,2 bilhões, conforme dados do Resultado do Tesouro Nacional de dezembro 
de 2020, ante uma meta de deficit inicial de R$ 124,1 bilhões, prevista na LDO 2020.  

108. O deficit fiscal sem precedentes na história recente do Brasil, consequentemente, 
elevou a Dívida Bruta do Governo Geral, que saltou de R$ 5.500,1 bilhões (ou 74,3% do 
PIB) em dezembro de 2018 para R$ 6.615,8 bilhões (ou 89,3% do PIB) em dezembro de 

2020. 

109. É sabido que, em 2020, diferentes medidas legislativas foram editadas visando 

flexibilizar temporariamente parte das regras fiscais com a finalidade de dotar o 
ordenamento jurídico de meios hábeis e céleres ao enfrentamento da crise, com destaque 
para a promulgação da EC 106/2020, a sanção da Lei Complementar 173/2020 e o 

reconhecimento do estado de calamidade pública, por meio do Decreto Legislativo 6/2020. 
Nesse sentido, tais medidas, por exemplo, dispensaram temporariamente a União do 

cumprimento da Regra de Ouro e do atingimento das metas fiscais estabelecidas para 2020. 

110. Registre-se, no entanto, que o NRF não foi alterado, nem mesmo pelo Poder 
Legislativo, o qual detém competência privativa para esse feito, uma vez que o Teto de 

Gastos possui os meios adequados para que a União pudesse autorizar novas despesas 
visando ao combate da pandemia, por meio da edição de créditos extraordinários, os quais 

estão inseridos no rol de exceções de dispêndios não computados no limite de despesas 
primárias da União. Ademais, a preservação da principal regra fiscal do país sinaliza em 
direção à manutenção do compromisso fiscal, tão necessário em momento de franca 

expansão da dívida pública. 

111. Sabe-se que eventuais alterações na principal regra fiscal do país, no sentido de torná-

la menos restritiva, exige amplo diálogo e reflexão por parte dos diferentes atores 
envolvidos, o que passa inequivocamente pela atuação do Poder Legislativo, o qual detém 
competência privativa para apreciar propostas de emenda à Constituição. 

112. Ademais, eventuais mudanças na configuração ou entendimentos sobre regras fiscais, 
sejam eles realizadas pelo Poder Legislativo ou pelas diferentes instâncias decisórias 

(administrativa ou judicial), devem ser bastante sopesadas, uma vez que podem 
potencialmente abrir flancos indesejáveis na condução fiscal do país. Não é esse o caso da 
decisão prolatada no âmbito do Acórdão 1.618/2018-TCU-Plenário, o qual bem delimita o 

alcance da nova exceção ao Teto de Gastos. Não obstante, a sobredita deliberação não é 
capaz de obstar que outros órgãos/entidades utilizem a mesma tese e intentem excluir do 

Teto de Gastos suas despesas primárias vinculadas a receitas próprias, como ocorreu na 
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tramitação do PLDO 2019, retratado no item III.2 desta instrução, o que poderia resultar 

em abertura artificial de espaço fiscal no Teto de Gastos.   

113. Destarte, eventuais e sucessivas decisões favoráveis nesse sentido, de forma a reduzir 

o alcance do NRF, possuem potencial muito mais lesivo à efetividade do Teto de Gastos 
como principal âncora fiscal do país, o que fatalmente afetará a percepção dos diferentes 
agentes econômicos, podendo influenciar diretamente nas variáveis macroeconômicas, com 

possível reflexo danoso sobre toda a sociedade, como, por exemplo, podendo tornar o 
crédito mais caro, reduzir investimentos privados, diminuir os valores destinados à 

execução de políticas públicas no futuro, uma vez que serão necessários mais recursos para 
custear a rolagem da dívida pública e outros.      

114. Em suma, considerando as razões jurídicas expostas por esta Semag, pelo MPTCU e 

pela PGFN, como também cotejando as limitações técnico-operacionais, que podem 
inviabilizar o efetivo cumprimento de parte da deliberação prolatada no Acórdão 

1.618/2018-TCU-Plenário, e, não menos importante, sopesando a delicada situação das 
finanças públicas brasileiras e o risco fiscal que eventuais interpretações que excluam novas 
despesas do cômputo do Teto de Gastos possam ensejar, em plena consonância com a 

proposta contida na instrução inicial desta Semag (peça 8, p. 22, item 132), promovidos os 
ajustes de forma necessários, novamente, sugere-se que o TCU reavalie sua decisão 

pretérita e torne insubsistentes os subitens 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 1.618/2018-TCU-
Plenário, tendo vista sua incompatibilidade jurídica com o art. 107, §§ 5º e 6º, do ADCT (já 
mencionada no item III.2); o art. 167, inciso V, da CF/1988; o art. 16 da LRF; os arts. 145 

da Lei 13.473/2017 (LDO 2018), 143 da Lei 13.707/2018 (LDO 2019), 143 da Lei 
13.898/2019 (LDO 2020) e 163 da Lei 14.116/2020 (LDO 2021); e os arts. 4º das Leis 

13.587/2018, 13.808/2019 e 13.978/2020 (LOAs referentes aos exercícios de 2018 a 2020, 
respectivamente).  

115. Além da incompatibilidade jurídica, propõe-se a mencionada deliberação em razão da 

inviabilidade administrativo-operacional, mormente, em face da indefinição de conceitos, 
da inexistência de marcadores orçamentários específicos que possibilitem a 

individualização de despesas e receitas decorrentes de vagas não onerosas e vagas onerosas 
na realização de concursos públicos, e, por fim, do descompasso temporal entre a execução 
de créditos suplementares ou especiais e a efetiva arrecadação que lhes confira lastro. 

116. Complementarmente, em linha com o encaminhamento sugerido na instrução inicial 
desta Semag, propõe-se responder ao consulente, em relação ao “quesito 1”, que todas as 

despesas com a realização de concursos públicos devem ser consideradas integralmente na 
base de cálculo do Teto de Gastos e computadas para a aferição do seu cumprimento, por 
se tratar de despesas primárias não excepcionalizadas pelo exaustivo rol de exclusões 

estabelecido no § 6º do art. 107 da Constituição Federal (ADCT).  Em razão disso, os 
“quesitos 2, 3, 4 e 5” da consulta, que se referem à operacionalização da exclusão de 

despesas com concursos da base de cálculo do Teto de Gastos, perdem objeto. 

117. Por fim, em respeito ao princípio da segurança jurídica, há que se resguardar de 
qualquer juízo de irregularidade os atos administrativos porventura praticados na vigência 

do Acórdão 1.618/2018-TCU-Plenário. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

118. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) conhecer da presente consulta, vez que se encontram satisfeitos os requisitos de 
admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1º e 2º, e no art. 265 do Regimento 

Interno do TCU; 
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 b) responder ao consulente, em relação ao “quesito 1”, que todas as despesas com a 

realização de concursos públicos devem ser consideradas integralmente na base de cálculo 
do Teto de Gastos e computadas para a aferição do seu cumprimento, por se tratar de 

despesas primárias não excepcionadas pelo exaustivo rol de exclusões estabelecido no § 6º 
do art. 107 da Constituição Federal (ADCT).  Em razão disso, os “quesitos 2, 3, 4 e 5” da 
consulta, que se referem à operacionalização da exclusão de despesas com concursos para 

provimento de vagas não onerosas da base de cálculo do Teto de Gastos, perdem objeto 
(itens 84 a 86); 

 c) tornar insubsistentes os subitens 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 1.618/2018-TCU-
Plenário, tendo em vista sua incompatibilidade jurídica com o art. 107, §§ 5º e 6º, do ADCT; 
o art. 167, inciso V, da CF/1988; o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal; os arts. 145 

da Lei 13.473/2017 (LDO 2018), 143 da Lei 13.707/2018 (LDO 2019), 143 da Lei 
13.898/2019 (LDO 2020) e 163 da Lei 14.116/2020 (LDO 2021); e os arts. 4º das Leis 

13.587/2018, 13.808/2019 e 13.978/2020 (LOAs referentes aos exercícios de 2018 a 2020, 
respectivamente), como também a inviabilidade administrativo-operacional para seu 
cumprimento, mormente, em razão da indefinição de conceitos, da inexistência de 

marcadores orçamentários específicos que possibilitem a individualização de despesas e 
receitas decorrentes de vagas não onerosas e vagas onerosas na realização de concursos 

públicos, e, por fim, do descompasso temporal entre a execução de créditos suplementares 
ou especiais e a efetiva arrecadação que lhes confira lastro (itens 15 a 83); 

 d) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida ao Ministério da Economia, e 

à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, 
informando-lhes que o inteiro teor da referida decisão poderá ser consultado no Portal do 

TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); 

 e) encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 
TCU.”  

4 Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-
Geral Paulo Soares Bugarin, emitiu parecer sobre a instrução inicial da Semag, julgo pertinente oportuniza r 

ao MP/TCU manifestar-se sobre o novo pronunciamento da unidade técnica (peças 25 a 27). 

5. Ante o exposto e com fulcro no inciso III do art. 62 do RI/TCU, encaminho os autos ao 
MP/TCU.  

Brasília, 9 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  005.610/2021-4 

Natureza: Aposentadoria 
Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul 
Assunto: Restituição dos autos à Sefip, para providências. 

DESPACHO 

 Trata-se de atos de aposentadoria, submetidos pela Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, 

inciso III, da Constituição Federal. 

2. A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefíc ios 
Sociais (Sefip), mediante pronunciamentos às peças 7 e 8, apresentou proposta pela ilegalidade dos atos. 

3. Mediante Parecer à peça 9, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) registrou 
consideração no seguinte sentido: 

2. Não obstante, verifica-se que não consta da instrução os fundamentos legais e/ou 
jurisprudenciais das irregularidades apontadas. Observa-se apenas que os itens 9.3, 10.3 e 
11.3 daquele documento remetem os detalhamentos de tais irregularidades ao Anexo II da 

instrução. Contudo o referido anexo não está preenchido.  

3. Ante o exposto, este membro do Ministério Público de Contas propõe que os presentes 

autos sejam devolvidos à Unidade Técnica, para que detalhe os fundamentos legais e/ou 
jurisprudenciais das irregularidades apontadas. 

4. Acolhendo a sugestão do Parquet, encaminho os autos à Sefip, para que, no prazo de 30 dias, 

proceda, em nova instrução, ao detalhamento dos fundamentos legais e/ou jurisprudenciais das 
irregularidades apontadas nos atos em apreciação, com posterior restituição do processo a este Relator, via 

MPTCU. 

Brasília, 9 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  005.792/2021-5 

Natureza: Embargos de Declaração (Atos de Admissão) 
Embargante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 
à Sefip para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (peças 17 e 18) contra o Acórdão 4604/2021 - TCU - Segunda Câmara, 
de minha relatoria.   

Brasília, 9 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  005.795/2021-4 

Natureza: Embargos de Declaração (Atos de Admissão) 
Embargante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, determino a remessa dos presentes autos 
à Sefip para exame de admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (peças 20 e 21) contra o Acórdão 4605/2021 - TCU - Segunda Câmara, 
de minha relatoria.   

Brasília, 9 de abril de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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ATAS 
 

PLENÁRIO 
 

ATA Nº 10, DE 31 DE MARÇO DE 2021 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

Presidência: Ministra Ana Arraes (Presidente) e Ministro Jorge Oliveira 
Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

Secretário das Sessões: AUFC Alden Mangueira de Oliveira 
Subsecretária do Plenário: AUFC Lorena Medeiros Bastos Correa 
Às 14 horas e 30 minutos, a Presidente declarou aberta a sessão telepresencial do Plenário, com a 

presença dos Ministros Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, 
Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira; dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman 

Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa (convocado para substituir o Ministro Vital do Rêgo), André Luís de 
Carvalho e Weder de Oliveira; e da Representante do Ministério Público, Procuradora-Geral Cristina 
Machado da Costa e Silva. 

Ausente o Ministro Vital do Rêgo, em férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

O Plenário homologou a Ata nº 9, referente à sessão telepresencial realizada em 24 de março de 2021. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 
Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 

de Contas da União na Internet. 

COMUNICAÇÕES 

Da Presidência: (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata) 
Informação de que, em atendimento ao contido no subitem 9.2 do Acórdão 122/2021-Plenário, a 

Segecex elaborou estudo, no âmbito do TC-006.651/2021-6, o qual será encaminhado ao Exmo. Ministro 

Walton Alencar, relator do processo que originou o acórdão citado, com proposta de constituição de 
apartado, a fim de que possa ser acompanhada a solução apresentada, bem como eventuais desdobramentos.  

Realização, nos dias 8 e 9 de abril, de painel de referência, coordenado pelo Ministro Raimundo 
Carreiro, com o objetivo de subsidiar os trabalhos de fiscalização do processo de licitação do 5G. 

Do Ministro Walton Alencar Rodrigues: (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata) 

Proposta de para determinar à SeinfraPetróleo para que submeta a este relator, no âmbito do 
Acompanhamento realizado nos autos do TC 024.763/2020-9, no prazo de 7 dias úteis, análise conclus iva 

a respeito da necessidade, ou não, de concessão de medida cautelar para a suspensão da alienação da 
Refinaria Landulpho Alves (Rlam), a par de, no mesmo prazo, notificar a Petrobrás para, em assim o 
desejando, apresentar ao Tribunal nova manifestação sobre o tema. Aprovada. 

Do Ministro Aroldo Cedraz: (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata) 
Sancionada pelo Governo Federal, no dia 30 do mês corrente, a Lei 14.129, que estabelece princípios, 

regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública. Congratulações ao 
Deputado Alessandro Molon (PSB/RJ), autor do projeto que deu origem à referida lei, bem como aos 
relatores da matéria nas casas legislativas e demais parlamentares envolvidos. 

Do Ministro Raimundo Carreiro: (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata) 
Proposta para que a Presidência do Tribunal que envide esforços para a prorrogação do acordo de 

cooperação entre o TCU e o Senado Federal, que objetiva o aperfeiçoamento das atividades relacionadas à 
fiscalização da gestão pública e à avaliação de políticas públicas, planos e programas governamentais, cuja 
vigência é até agosto de 2021. 

Do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti: (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata) 
Proposta, nos termos do art. 8º da Resolução 315/2020, para informar à SecexTrabalho das conclusões 

dos TC-034.201/2017-3, dada a materialidade dos recursos envolvidos e o fato de que o monitoramento 
dos indicadores qualitativos dos projetos financiados com recursos dos Editais 01/2011 e 01/2015 foi 
suspenso pelo Sebrae Nacional, destacando os montantes aplicados no desenvolvimento do Cerne por meio 
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dos convênios formalizados entre o Sebrae Nacional e a Anprotec constantes do Anexo I da peça 140, para 

subsidiar eventual atuação daquela unidade técnica sobre o tema. Aprovada. 
Do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho: 

Registro de incidente processual nos autos do processo TC-017.413/2017-6, que será devidamente 
encaminhado à Corregedoria do Tribunal para apurações. 

Do Ministro-Substituto Weder de Oliveira: 

Sugestão, a ser avaliada pela Presidência, para que seja desenvolvida alternativa na qual a contagem 
de prazos das comunicações expedidas pelo Tribunal se dê também a partir do decurso de dez dias corridos 

contados da sua disponibilização no sistema Conecta, considerando-se a intimação automaticamente 
realizada na data de término desse prazo (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata). Na oportunidade, a 
Presidência esclareceu que há estudo a respeito do tema em andamento na Segecex, originado em 

atendimento ao item 9.6 do Acórdão 4.049/2020, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que busca 
meios mais eficazes de promover a comunicação processual do Tribunal, e que foi requerida celeridade na 

finalização da proposta dessa solução para que, em breve, seja trazida ao conhecimento do Plenário. 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 
Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 

TC-023.224/2020-7, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler; 
TC-011.164/2015-8, cujo relator é o Ministro Aroldo Cedraz; 

TC-009.587/2011-0 e TC-031.800/2016-5, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro; 
TC-002.513/2012-9 e TC-013.280/2017-1, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas; 
TC-012.703/2018-4, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira; e 

TC-022.596/2020-8 e TC-028.842/2017-0, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de 
Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
O Plenário aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 637 a 697. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, o Plenário proferiu os Acórdãos de nºs 698 a 741, 
incluídos no Anexo II desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

PEDIDOS DE VISTA 
Com base no artigo 112 do Regimento Interno, foi adiada a discussão dos seguintes processos: 
TC-024.602/2015-9, cujo relator é o Ministro Augusto Nardes, ante pedido de vista formulado pelo 

Ministro Bruno Dantas. A apreciação foi adiada para a sessão do Plenário de 05 de maio de 2021.  
TC-026.145/2020-0, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, ante pedido de vista formulado 

pelo Ministro Benjamin Zymler. A apreciação foi adiada para a sessão do Plenário de 28 de abril de 2021.  

SUSTENTAÇÕES ORAIS 
Na apreciação do processo TC-047.495/2020-0, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, o Dr. 

Michel Smarrito Gomes produziu sustentação oral em nome de Navele Empreendimentos e Serviços. 
Na apreciação do processo TC-001.463/2016-0, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas, o Dr. Israel 

Marcos de Sousa Santana produziu sustentação oral em nome de Cláudia Regina Silva Macêdo, Pedro 
Victor Silva Macêdo, Flávio Vinícius Macêdo e Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. 

Na apreciação do processo TC-008.513/2004-5, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas, o Dr. Juliano 

Vieira da Costa produziu sustentação oral em nome de Paulo Jorge Sarkis. 
Na apreciação do processo TC-010.348/2018-2, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas, a Dra. Aline 

Crivelari produziu sustentação oral em nome do Banco do Brasil. 
Na apreciação do processo TC-017.117/2014-3, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas, os Drs. Fábio 

Santos Marins e Júlio Neves Magalhães não forneceram, em seu pedido, o endereço eletrônico para 

recebimento do link da sessão, razão pela qual não produziram a sustentação oral que haviam requerido em 
nome de Cleone Luiz Gomes. 

Na apreciação do processo TC-004.752/2019-8, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira, o Dr. Pedro 
Augusto Schelbauer de Oliveira produziu sustentação oral em nome de Jorge Luiz Zelada.  
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Na apreciação do processo TC-023.953/2018-7, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira, os Drs. 

Antenor Madruga e Frederico Martins produziram sustentação oral em nome da Carioca Christiani-Nielsen 
Engenharia, e o Dr. Pedro Augusto de Oliveira produziu sustentação oral em nome de Jorge Luiz Zelada. 

Com a anuência do relator, os Drs. Antenor Madruga e Pedro Augusto Schelbauer de Oliveira usaram da 
palavra para estrito esclarecimento de matéria de fato, nos termos do § 8º do art. 168 do Regimento Interno. 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, deu-se prosseguimento à votação do processo TC-
031.629/2016-4 (Ata nº 47/2020), cuja relatora é a Ministra Ana Arraes e revisor é o Ministro Benjamin 

Zymler.  
Com a anuência da relatora, a Dra. Cristiana Pinho Martins, representante de Ademir Galvão 

Andrade, usou da palavra para estrito esclarecimento de matéria de fato, nos termos do § 8º do art. 168 do 

Regimento Interno. 
Após empate ocorrido na votação do processo, na qual a relatora foi acompanhada pelos Ministros 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro, e o revisor foi acompanhado pelos Ministros Walton 
Alencar Rodrigues, Bruno Dantas e pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, atuando em 
substituição ao Ministro Vital do Rêgo, o Ministro Jorge Oliveira, no exercício da Presidência, proferiu 

voto de desempate, nos termos do art. 124 do RI, para apoiar a proposta apresentada pelo revisor. O Tribuna l 
aprovou o Acórdão nº 741.  

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 637/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em 
considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1.824/2017 - TCU - 

Plenário, fazer as seguintes recomendações, dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, e apensar este processo em definitivo ao TC 005.506/2017-4 
(Representação), de acordo com o parecer SecexEduc (peças 9-10): 

1. Processo TC-021.134/2020-0 (MONITORAMENTO) 
1.1. Entidades: Advocacia-geral da União; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF; Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE; Ministério da Educação 

1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Recomendar ao FNDE, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em relação 

à utilização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) para o registro de 
receitas e despesas vinculadas à Lei 11.494/2007 (e sua sucessora, a Lei 14.113/2020) oriundas de 

condenação judicial transitada em julgado (ACP 1999.61.00.050616-0 e processos similares), adote: 
1.6.1. as medidas necessárias para tornar efetivamente públicas todas as informações prestadas pelos 

entes federativos ao Siope, corrigindo eventuais problemas tecnológicos que dificultem e/ou impeçam o 

acesso da sociedade aos relatórios e demais informações arroladas no seu site oficial; 
1.6.2. mecanismos informatizados de controle para dotar o Siope de críticas automatizadas acerca de 

eventuais indícios de utilização irregular dos recursos advindos do recebimento. 

ACÓRDÃO Nº 638/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 157, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar parcialmente cumprido o item 9.2 do Acórdão 2.154/2019-TCU-Plenário e em cumprimento 

o item 9.3 do mesmo acórdão; ordenar o retorno dos presentes autos à Secex Administração para 
continuidade do monitoramento realizado, de acordo com os pareceres da unidade técnica (peças 29-31): 

1. Processo TC-033.275/2020-3 (MONITORAMENTO) 
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1.1. Órgão: Controladoria-geral da União 

1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 639/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no 

art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar 
quitação aos responsáveis José Airto Batista (CPF 103.349.125-04) e Bárbara Rafaela Santos da Rocha 
(CPF 052.281,549-44), ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram imputadas por 

meio do acórdão 1.464/2019-TCU-Plenário, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos: 
  

Responsável Valor original Valor recolhido Data do recolhimento 

Bárbara Rafaela Santos da Rocha R$ 5.000,00 R$ 5.107,00 20/8/20 

José Airto Batista R$ 4.000,00 R$ 4.100,40 19/8/20 

 

1. Processo TC-019.523/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
1.1. Apensos: 015.784/2020-7 (MONITORAMENTO) 

1.2. Responsáveis: Angelo Roberto Antoniolli (973.238.618-53); Bárbara Rafaela Santos da Rocha 
(052.281.594-44); Fundação Universidade Federal de Sergipe (13.031.547/0001-04); Jose Airto Batista 
(103.349.125-04) 

1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEduc). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 640/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 
8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha 

fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova 
produzida; 

Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses 

descritas no dispositivo supracitado; 
Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU 

pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, 

de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e em determinar o 
seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de 

admissibilidade de peça 59. 
1. Processo TC-007.494/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 010.380/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 

1.2. Responsáveis: Luis Eduardo Dudu Colombo dos Santos (507.348.490-87); Luiz Fernando 
Mainardi (291.496.060-34) 

1.3. Recorrente: Luis Eduardo Dudu Colombo dos Santos (507.348.490-87) 
1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bagé - RS 
1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 
1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 
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1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 
1.9. Representação legal: 

1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 641/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 
143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em 

conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente e ordenar a adoção das seguintes medidas, dar 
ciência ao denunciante e aos demais interessados, e em determinar o seu arquivamento, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.699/2020-0 (DENÚNCIA) 
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 

1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 
1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás - GO 
1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.8.1. com fundamento no art. 2º, inciso II e art. 9º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência 

ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Caixa Econômica Federal e ao Município de Palmeiras de 
Goiás/GO, celebrantes do contrato de repasse 863750/2017/MS/Caixa, sobre as seguintes 

impropriedades/falhas ocorridas na Concorrência 8/2019, para que sejam adotadas medidas internas com 
vistas à prevenção de ocorrência de irregularidades semelhantes: 

a) limitação à apresentação de um único atestado, para fins de avaliação da capacidade técnica das 

licitantes, em afronta ao art. 30, §§ 1º, 3º e 5º, da Lei 8.666/1993; 
b) exigência de comprovação de experiência em tipologia de obra específica, no caso construção de 

hospital, como requisito de qualificação técnica das licitantes, em afronta ao art. 30, § 3º, da Lei 8.666/1993; 
c) exigência, para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, de demonstração de 

vínculo empregatício, por meio de carteira de trabalho, do profissional com a empresa licitante, em 

contraposição ao disposto no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993; e 
d) exigência de que o responsável técnico constasse do quadro permanente da licitante no prazo de 

noventa dias da data da abertura do certame, em afronta ao disposto no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 
8.666/1993. 

ACÓRDÃO Nº 642/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 

do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em 
considerar cumpridas as medidas solicitadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1.321/2020-Plenário, 
conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 

1. Processo TC-021.335/2020-6 (MONITORAMENTO) 
1.1. Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 

1.5. Representação legal: não há 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6.1. determinar o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
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ACÓRDÃO Nº 643/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do 

Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 
do Acórdão 3.066/2020-Plenário e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter 
atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-038.150/2020-4 (MONITORAMENTO) 
1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 
1.4. Representação legal: não há. 

1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 644/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 
inciso III, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em 

conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de 
medida cautelar, fazer as seguintes determinações e/ou ordenar a adoção das seguintes medidas e em 

determinar o seu arquivamento, dando ciência ao(s) representante(s), de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos: 

1. Processo TC-000.203/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução - 

TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
24/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências 
semelhantes: 

a) ausência de publicação do edital em língua estrangeira, a despeito da abrangência internacional do 
certame (itens 9.11.1.1.4 do edital e item 4.2 do seu Termo de Referência), em afronta aos princípios da 

competitividade e da publicidade, previstos no art. 3º, § 1º, da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência do TCU 
(Acórdão 2.672/2017-Plenário); 

ACÓRDÃO Nº 645/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, 

do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, 
quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e 
determinar o arquivamento do feito, dando ciência deste acórdão ao representante, conforme pareceres 

uniformes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-033.525/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 
1.1.1. Represenante: Deputado Federal André Peixoto Figueiredo Lima 
1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 

1.5. Representação legal: não há 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 65 | Segunda-feira, 12/04/2021 72 

ACÓRDÃO Nº 646/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, 

parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da 
representação, considerá-la parcialmente procedente e determinar o seu apensamento ao TC 
023.181/2008-0, dando ciência ao(s) representante(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-039.182/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 

1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 647/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS, relatados e relacionados estes autos de Monitoramento para examinar o cumprimento das 

determinações e recomendações constantes do Acórdão 1.257/2019-TCU-Plenário, prolatado no âmbito do 

TC 027.119/2018-1, que trata de auditoria operacional com objetivo de avaliar a gestão de segurança das 
barragens de usos múltiplos sob responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(Dnocs) e da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); 
Considerando que, no âmbito do decisum ora monitorado, este Tribunal expediu determinações à 

Codevasf e ao Dnocs, para que elaborassem Plano de Ação para a implementação, com 17 ações saneadoras 

em cada um deles, sendo adicionalmente exaradas 45 recomendações dirigidas a diferentes órgãos e 
entidades; 

Considerando que a Codevasf e o Dnocs encaminharam seus Planos de Ação, bem como de seus 
órgãos superiores - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) a este Tribunal, os quais foram devidamente analisados pela Secretaria 

de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom); 
Considerando que, das 34 determinações expedidas para o Dnocs e Codevasf (17 para cada um deles) 

por intermédio do Acórdão 1.257/2019-TCU-Plenário, 9 apresentaram preliminarmente indícios de 
cumprimento, e 25 não estão com ações em graus suficientes de desenvolvimento para que se possa, mesmo 
preliminarmente, informar que estariam sendo satisfeitas; 

Considerando que a unidade técnica, em sua proposta de encaminhamento, considera cumprida a 
determinação do caput do subitem 9.1, no entanto, considera que estão em cumprimento seus subitens 9.1.1 

a 9.1.17, de maneira que pode-se considerar em cumprimento todo o subitem 9.1; 
Considerando a proposta da unidade técnica de que todas essas determinações destinadas ao Dnocs e 

à Codevasf, compreendidas nos subitens 9.1.1 a 9.1.17 do Acórdão 1.257/2019-TCU-Plenário, deverão ser 

objeto de novo monitoramento, proposta com a qual consinto; 
Considerando que a aprovação do plano de monitoramento, com o detalhamento do tempo de duração 

de cada fase, bem como do número de servidores e de Homens-hora destinada ao futuro monitoramento 
deve-se dar no âmbito da Secretaria-Geral de Controle Externo e não por intermédio de um acórdão deste 
Tribunal; 

Considerando que 6 recomendações emanadas no acórdão ora monitorado podem ser consideradas 
como atendidas, visto que as foram implementadas as medidas necessárias, e que, para as outras 37, foram 

apresentadas justificativas suficientes para a não implementação; 
Considerando que as recomendações têm caráter colaborativo e não cogente, de maneira que a 

unidade técnica propõe que estas não sejam incluídas em um futuro monitoramento, posicionamento com 

o qual consinto; 
Considerando as semelhanças entre as deliberações 9.1.5 e 9.9. do Acórdão 1.257/2019-TCU-

Plenário para o Dnocs e Codevasf e que as recomendações constantes do subitem 9.9 para essas entidades 
podem ser absorvidas pelas respectivas determinações constantes do subitem 9.1.5, de maneira a tornar 
insubsistentes aquelas recomendações para aqueles órgãos; 
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Considerando, portanto, que este processo pode ser encerrado, vez que cumpriu os objetivos para os 

quais foi constituído; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 
e 243, do Regimento Interno, e de acordo com o pronunciamento da SeinfraCom, em: 

a) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.1, com os respectivos subitens 

9.1.1 a 9.1.17, do Acórdão 1.257/2019-TCU-Plenário (TC 027.119/2018-1); 
b) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1.2, 9.2.2, 9.3.7, 9.4.1, 9.4.8 e 9.7.1 

do Acórdão 1.257/2019-TCU-Plenário, e não implementadas com justificativas suficientes as 
recomendações constantes dos subitens 9.2.1.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.8, 9.4.2, 
9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.5, 9.6, 9.7.2 9.7.3, 9.8 do mesmo decisum; 

c) considerar não implementadas com justificativas suficientes as recomendações constantes do 
subitem 9.9 do Acórdão 1.257/2019-TCU-Plenário, em relação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 
d) tornar insubsistentes as recomendações do subitem 9.9 do Acórdão 1.257/2019-TCU-Plenário em 

relação ao Departamento de Obras Contra as Secas e à Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba, tendo em vista que estas já estão contidas nas determinações do item 9.1.5 desse 
mesmo acórdão; 

e) aprovar a realização de futuro monitoramento com o objetivo de avaliar a implementação das 
medidas adotadas pelo Departamento de Obras Contra as Secas e pela Companhia do Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba em cumprimento às determinações 9.1.1 a 9.1.17 do Acórdão 

1.257/2019-TCU-Plenário: 
f) dar ciência ao Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs), à Companhia do Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 
(ANA), ao Ministério da Economia, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Educação, ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Nacional de Colonização e Agricultura 
do presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada 

podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-026.299/2020-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 
1.1. Órgãos/Entidades: Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs), à Companhia do 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), à Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) 
1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 
(SeinfraCOM). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 648/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 

103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da 
presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá- la 
procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 

1. Processo TC- 030.713/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Comando do Comando Militar do Leste. 

1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
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1.5. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e outros, representando Fieis da Terra 

Atacadista Ltda. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6.1. determinar ao Comando da 1ª Região Militar, com fundamento no art. 4º, inciso I da Resolução 
- TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao 
TCU, no prazo de trinta dias, os encaminhamentos realizados: 

a) negocie os valores dos itens desclassificados no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2020 
(itens 65, 68, 69, 70, 72, 74, 86, 87, 94, 95, 96, 104, 105, 107, 118, 120, 122 e 128), de forma a obter os 

mesmos preços ofertados pela empresa Fiéis da Terra Atacadista e afastar o prejuízo ao erário e, caso não 
seja possível tal negociação, que se adquira somente o necessário para os respectivos itens da ata de registro 
de preços até que se conclua nova licitação para esses itens, escoimada das irregularidades verificadas no 

edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2020, que serão objeto de ciência nesta deliberação; 
1.6.2. dar ciência ao Comando da 1ª Região Militar, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução 

- TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços 3/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras 
ocorrências semelhantes: 

a) a exigência de apresentação de catálogo/ficha técnica para produtos hortifrutigranjeiros, com base 
na regra contida no item 8.9 do edital, configura formalismo exagerado e restrição indevida à 

competitividade, em desacordo com o previsto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que essa 
documentação não acrescenta informações relevantes para a análise da aceitabilidade do produto ofertado, 
sendo suficiente a descrição detalhada cadastrada no sistema Comprasnet e enviada na proposta ajustada 

ao melhor lance; 
b) a exigência de apresentação de amostras para todos os itens licitados, conforme item 8.10 do edital, 

configura restrição indevida à competitividade, em desacordo com o previsto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 
8.666/1993, uma vez que, em especial para os produtos hortifrutigranjeiros, a análise das amostras não 
assegura a entrega de produto com as mesmas características, por apresentarem, naturalmente, variações, 

devendo a análise da conformidade com o exigido no edital ser verificada na entrega do produto; 
c) a exigência de assinatura digital com padrão ICP nos documentos listados nos itens 8.9.1 do edital, 

conforme consta do item 8.5.1 do edital, impõe condição que restringe indevidamente a competitividade, 
em desacordo com o previsto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que, conforme previsto 
no art. 26, § 3º, do Decreto 10.024/2019, toda a documentação deve ser encaminhada, exclusivamente, por 

meio do sistema, e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, o que é suficiente para conferir segurança 
quanto à autenticidade e autoria; e 

d) a exigência de que a planilha de composição de custos seja assinada por contador com CRC ativo, 
conforme consta do Anexo IV do edital, impõe condição que restringe indevidamente a competitividade, 
em desacordo com o previsto no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que não se trata de 

documento contábil; 
1.6.3. dar ciência desta decisão ao Comando da 1ª Região Militar e ao representante; e 

1.6.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que 
a Selog monitore a determinação supra. 

ACÓRDÃO Nº 649/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a 
seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II e § 1°, da Lei 

8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, 
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir 

o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos 
pressupostos necessários à adoção da referida medida; c) dar ciência desta decisão à Secretaria de Estado 

da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte e à representante; d) arquivar os autos. 
1. Processo TC-046.986/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - 
SecexDefesa. 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 650/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, 

em dar quitação ao Sr. Glauco César Campos Costa (CPF 036.525.837-79), ante o recolhimento integral da 
multa que lhe foi aplicada por intermédio do Acórdão m 9.2 do Acórdão 2679/2018 - TCU - Plenário, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-003.694/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
1.1. Apensos: 019.335/2015-6 (SOLICITAÇÃO); 006.007/2014-7 (REPRESENTAÇÃO); 

009.924/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.2. Responsáveis: Armando José Guedes Queiroga Junior (000.099.127-97); Clara Regina Rocha de 

Aquino (718.513.137-53); Glauco Cesar Campos Costa (036.525.837-79); Ildefonso Castro Junior 

(788.020.407-53); Jacob Gimi Lerner (012.785.097-04); Jeronimo Jesus de Almeida (544.394.857-15); 
João Henrique Carrieres Rato (012.086.077-58) 

1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 
1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro; Ministério do Esporte (extinta); Prefeitura 

Municipal de Rio de Janeiro - RJ 

1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 
1.8. Representação legal: Fernando Azevedo e Silva e outros, representando Autoridade Pública 

Olímpica; Ricardo Leyser Goncalves e outros, representando Ministério do Esporte (extinta). 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 651/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que, apesar da conduta inadequada da pregoeira responsável pela condução do Pregão 
Eletrônico 152/2020, ao não desclassificar imediatamente as propostas manifestamente inexequíve is 
oferecidas pelas empresas JEF Correia Serviços de Segurança Digital Ltda e VJV da Silva Serviços de 

Acabamentos em Construções, não haveria interesse público em eventual anulação do certame ou retorno 
à fase anterior, uma vez que a proposta vencedora apresentou desconto razoável (da ordem de 18%) em 

relação ao valor estimado, sendo a melhor dentre as ofertas válidas de outras 41 licitantes. 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 

1º, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2º, 2ª parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, 
em conhecer da presente representação para, no mérito, considera-la parcialmente procedente; indeferir o 

pedido de medida cautelar formulado pela empresa Pinheiro e Martins Serviços Ltda, ante a inexistênc ia 
dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade 
Técnica (peça 36), que fundamentou este Acórdão, à Fundação Universidade Federal de Uberlândia e ao 

representante, informando- lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no 
endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os autos. 

1. Processo TC-000.650/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.3. Representante: Pinheiro e Martins Serviços Ltda (CNPJ 14.464.882/0001-50) 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Victor Dornelas Pereira (199.559/OAB-MG) e outros, representando 

Pinheiro e Martins Servicos Ltda. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. Dar ciência à Fundação Universidade Federal de Uberlândia de que a ausência de imediata 
desclassificação das ofertas manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta de disputa do pregão, 

oferecidas pelas empresas JEF Correia Serviços de Segurança Digital Ltda. (CNPJ 07.440.172/0001-25) e 
VJV da Silva Serviços de Acabamentos em Construções (CNPJ 27.230.551/0001-06), ambas no valor de 
R$ 320.001,94, que serviu de parâmetro para convocação das demais licitantes para etapa fechada da 

disputa, afronta os §§ 2º e 3º do artigo 33 do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência desta Corte de Contas 
(Acórdão TCU 2.920/2020-Plenário, Ministro-Relator Augusto Sherman), o que poderia ter redundado em 

prejuízos à competitividade do certame. 

ACÓRDÃO Nº 652/2021 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 1º, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; c/c o art. 105, § 1º, da 
Resolução TCU 259/2014; e arts. 1º, inciso XXIV; 143, incisos III e V; 169, inciso V; 235 e 237, do 

Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, eis que ausentes os indícios quanto à 
irregularidade ou ilegalidade; indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos 
necessários à sua concessão; fazer as comunicações sugeridas e arquivar o processo, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-001.485/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional 
(SecexFinanças). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. dar ciência ao representante e comunicá- lo que, diante da relevância do assunto tratado nesta 

representação, o Tribunal já vem acompanhando o tema no âmbito do TC 015.759/2019-9 e promoverá 
oportunamente abertura de processos específicos para analisar os casos concretos, podendo ser concedida 

vista e cópia caso solicitado, nos termos regimentais e respeitada a política de proteção da informação 
estabelecida na Lei 12.527/2011 e na Resolução-TCU nº 284/2018. 

ACÓRDÃO Nº 653/2021 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 

1º, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2º, 2ª parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, 
e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, 
considera-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Guilherme 

Carrapatoso Garcia Serviços Administrativos (Inovad), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua 
concessão;  encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 20, que 

fundamentou este Acórdão, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP e ao representante; e 
arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.338/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: não atuou. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 654/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas 
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), relacionadas a atuação do referido órgão ante a possibilidade 
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de que foram utilizadas informações privilegiadas a fim de auferir vantagens ilícitas em operações na Bolsa 

de Valores diante da mudança da presidência da Petrobras; 
Considerando que o representante não acostou nenhum documento e/ou outro material com indíc ios 

concretos da ocorrência de irregularidade; 
Considerando que foi juntada apenas notícia jornalística indicando que um parlamentar solicitou a 

atuação da CVM na apuração da conduta indevida de “insider trading”; 

Considerando que não se está afirmando pela não ocorrência de irregularidade, mas, tão somente, está 
se constatando que não foram colacionadas as evidências que suportem as afirmações do representante; 

Considerando que é atribuição da CVM a regulação do mercado de ações, consoante art. 4º da Lei 
6.385/1976; 

Considerando que a atuação do Tribunal de Contas da União no controle externo das atividades 

finalísticas das agências reguladoras cinge-se a uma fiscalização de segunda ordem, respeitando os limites 
de atuação e a autonomia funcional daquelas entidades; 

Considerando, ainda, que a unidade técnica informa que há indícios de que a CVM já está atuando 
no que tange ao objeto da presente representação, não havendo indícios de irregularidades na atividade 
fiscalizatória; 

Considerando, por fim, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes 
no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1º da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não 

está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,  ACORDAM, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1º, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, 

parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante 
indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como 

determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-006.541/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários 

1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 655/2021 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do 
Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da 
presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida 

cautelar formulado pela empresa Supermercado Dodady Ltda., ante a inexistência dos requisitos 
necessários à sua concessão;  encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica que 

fundamentou este Acórdão, peça 34, ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção - Exército Brasileiro e 
ao representante; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar 
o processo, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 

1. Processo TC-006.568/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: 8º Batalhão de Engenharia de Construção. 

1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Dar ciência ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção - Exército Brasileiro, com fundamento 

no art. 9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas 
no Pregão Eletrônico SRP 35/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de 
outras ocorrências semelhantes: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 65 | Segunda-feira, 12/04/2021 78 

recusa indevida das intenções de recurso apresentadas pela empresa Dodady Supermercados Ltda., 

uma vez que o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos 
pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo 

irregularidade a denegação fundada em exame prévio de questão relacionada ao mérito do recurso, em 
afronta ao disposto no art. 4º, inciso XI, da Lei 10.520/2020 c/c o art. 44 do Decreto 10.024/2019, e à 
jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1148/2014-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro 

Benjamin Zymler; 
no modelo de atestado de capacidade técnica inserido no Anexo IV do edital, consta coluna com 

solicitação de informações quanto ao número da Nota fiscal/Nota de Empenho/Contrato, em afronta ao art. 
30 da Lei 8.666/1993, que elenca de forma exaustiva todos os documentos que podem ser exigidos para 
habilitar tecnicamente um licitante, e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 944/2013-TCU-

Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, lembrando que, caso necessárias à confirmação das 
informações constantes do atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante, essas informações 

podem ser objeto de diligências, nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8.666/1993. 

ACÓRDÃO Nº 656/2021 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do 
Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da 

presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público junto ao 
TCU, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão;  determinar a realização de diligênc ia 
à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento 

interno - TCU, nos termos propostos pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog; 
encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 4, que fundamentou este 

Acórdão, ao Ministério da Economia e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-008.207/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 

1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 657/2021 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 
1º, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2º, 2ª parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, 
em não conhecer da presente representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade ; 

indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Controles Contábeis Serviços Ltda.-ME, 
ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão;  encaminhar cópia desta deliberação e da 

instrução da Unidade Técnica, peça 21, que fundamentou este Acórdão, à Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c 
o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 

259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-008.555/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 658/2021 - TCU - Plenário 

VISTO e relacionado este processo que cuida de prestação de contas anual do Fundo Constituciona l 
de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), exercício ano 2006. 

Considerando que o presente processo foi autuado nesse Tribunal em 4/7/2007, portanto, há mais de 
treze anos, e teve seu julgamento sobrestado por decisão do Ministro Marcos Vinicios Vilaça, em 8/4/2008, 
até que houvesse o julgamento definitivo do TC 022.112/2007-0 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), 

que cuidou de Representação sobre possível favorecimento da empresa Frutas do Nordeste do Brasil S.A 
(Frutan) na concessão de créditos do FNE (peça 10, p. 61-64). 

Considerando que o processo TC 022.112/2007-0 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) foi 
apreciado pelo TCU mediante o Acórdão 1.875/2017-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), 
não se confirmando a presumida interferência, porquanto, embora as negociações tenham se iniciado em 

2006, a efetiva renegociação da dívida questionada apenas se efetivou no exercício de 2007, motivo por 
que o TCU determinou fosse o processo de representação apensado ao TC 023.883/2008-3, que tata da 

prestação de contas do FNE, exercício 2007. 
Considerando que que os fatos relatados no processo TC 022.112/2007-0 (Relator: Ministro 

Raimundo Carreiro) não afetam o mérito destas contas, pode ser levantado o sobrestamento. 

Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 19 a 21) e a manifestação do 
Ministério Público junto ao TCU (peça 22). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 
com fulcro no art. 157, do Regimento Interno do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014, 

levantar o sobrestamento do presente processo; 

incluir o nome do Sr. Victor Samuel Cavalcante da Ponte (CPF 375.091.107-00) no Rol de 
responsáveis das presentes contas, haja vista que ele era diretor do Banco do Nordeste do Brasil no período 

por elas abrangido; 
excluir do Rol de responsáveis as seguintes pessoas, visto que, pelo disposto no art. 12, § 6º, incisos 

VIII, XIII, XV e XVI da IN-TCU 47/2004, elas não fazem parte do Rol de responsáveis das presentes 

contas: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (CPF 289.236853-72); João Francisco Freitas Peixoto 
(CPF 090.955.433-15); José Lucenildo Parente Pimentel (CPF 112.680.853-91); João Bosco Ximenes 

Carmo (CPF 114.103.453-00); Gildete Mesquita Ribeiro (CPF 231.445.053-15); Pedro Pucci de Mesquita 
(CPF 073.789.473-34); e a pessoa jurídica Banco do Nordeste do Brasil S/A (CNPJ 07.237.373/0001- 20); 

com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 

1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalva em face 
das falhas relacionadas na matriz constante do anexo I da instrução as contas dos responsáveis a seguir 

nominados, dando-lhes quitação: Roberto Smith (CPF 270.320.438-87), ex-presidente do BNB, Luiz 
Ethewaldo de Albuquerque Guimarães (CPF 000.141.923-49), Pedro Rafael Lapa (CPF 075.167.544-04), 
Francisco de Assis Germano Arruda (CPF 073.970.463-04), Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (CPF 

139.379.364-91), Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral (CPF 070.763.984-00), Victor Samuel 
Cavalcante da Ponte (CPF 375.091.107-00), ex-diretores do BNB; 

com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares 
as contas dos Srs. Ciro Ferreira Nogueira (CPF 120.055.093-53), Pedro Brito do Nascimento (CPF 
001.166.453-34), Silvana Maria Parente Neiva Santos (CPF 112.676.823-53), Ministros da Integração 

Nacional no período abrangido por estas contas, dando-lhes quitação plena; 
enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste e ao 

Banco do Nordeste do Brasil, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto 
que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de 
esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma 

impressa; 
com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, 

arquivar a presente prestação de contas. 
1. Processo TC-018.501/2007-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 
1.1. Responsáveis: Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (139.379.364-91); Ciro Ferreira Gomes 

(120.055.093-53); Francisco de Assis Germano Arruda (073.970.463-04); Luiz Ethewaldo de Albuquerque 
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Guimaraes (000.141.923-49); Pedro Brito do Nascimento (001.166.453-34); Pedro Eugênio de Castro 

Toledo Cabral (070.763.984-00); Pedro Rafael Lapa (075.167.544-04); Roberto Smith (270.320.438-87); 
Silvana Maria Parente Neiva Santos (112.676.823-53); Victor Samuel Cavalcante da Ponte 

(375.091.107-00) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesen). 
1.6. Representação legal: Haroldo Maia Junior e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil 

S.a.; Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste e Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 659/2021 - TCU - Plenário 
VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto 

por Agmar Ribeiro dos Santos contra o Acórdão 6.852/2017-TCU-1ª Câmara - (Peça 96) (Relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues). 
Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 192 a 194) e do Ministério Público junto 

a este Tribunal (peça 197); 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no 

artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; em: 

a) não conhecer do Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Agmar Ribeiro 
dos Santos contra o Acórdão 6.852/2017-TCU-1ª Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). 

b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. 
c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-003.774/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 027.493/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); 027.492/2019-2 (COBRANÇA 

EXECUTIVA); 027.489/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 
1.2. Responsáveis: Agmar Ribeiro dos Santos (143.482.251-68); Dl Empresa de Construções e 

Planejamento Eireli (02.495.787/0001-35) 

1.3. Recorrente: Agmar Ribeiro dos Santos (143.482.251-68) 
1.4. Entidade: Prefeitura Municipal de Rubiataba - GO 

1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (SecexTCE). 

1.9. Representação legal: Felipe Rocha Lopes (59128/OAB-DF) e outros, representando Agmar 
Ribeiro dos Santos; Helvecio Costa de Oliveira (18.887/OAB-GO) e outros, representando Agmar Ribeiro 
dos Santos e Dl Empresa de Construçõess e Planejamento Eireli. 

1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 660/2021 - TCU - Plenário 

VISTO, relacionado e discutido o Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial 
interposto por SO Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda. contra o Acórdão 1.343/2020 - Plenário, 
relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a Recursos 

de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Júlio Cezar Ferreira, José Domingos 
Soares e SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica, contra o Acórdão 1.467/2019 - Plenário, relator 

Ministro Benjamin Zymler; 
Considerando que o recurso de reconsideração poderá ser interposto uma única vez (art. 33 da Lei 

8.443/1992); 
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Considerando que, nos termos do § 4º do art. 278 do Regimento Interno do TCU, “Não se conhecerá 

de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto 
ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto”; 

Considerando que não é possível receber o expediente como recurso de revisão, pois esta espécie 
recursal somente pode ser conhecida em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 
8.443/92; 

Considerando o pronunciamento da Secretaria de Recursos às peças 152, 154 e 155, e os pareceres 
do Ministério Público junto a este Tribunal às peças 156 e 157 (Subprocurador-Geral Paulo Soares 

Bugarin); e 
Considerando, por fim, as propostas da Secretaria de Recursos insertas às peças 149 a 151 no sentido 

de conhecer dos embargos de declaração opostos por SO Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda. 

(peça 138) e Júlio Cezar Ferreira (peça 140) contra o Acórdão 1.343/2020 - TCU - Plenário, relator Ministro 
Raimundo Carreiro; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no 
inciso IV do art. 143 do RI/TCU; em: 

a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa SO Telecomunicações e 

Segurança Eletrônica Ltda., em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro 
recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4º, do Regimento Interno/TCU; 

b) conhecer dos embargos de declaração opostos por SO Telecomunicações e Segurança Eletrônica 
Ltda. (peça 138) e Júlio Cezar Ferreira (peça 140) com fulcro no artigo 34, § 2º, da Lei 8.443, de 1992 e no 
artigo 287, § 3º, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos do item 9.1 do Acórdão 1.343/2020-TCU-Plenário, 

relator Ministro Raimundo Carreiro; 
c) encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos, para ciência aos recorrentes e 

interessados deste Acórdão e, subsequentemente, à Secretaria de Recursos para instrução do mérito dos 
embargos de declaração opostos às peças 138 e 139. 

1. Processo TC-012.418/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: André Pinatto (627.781.022-72); Ermindo Pinatto (012.508.988-03); Francisco 
Caninde Fernandes de Macedo (209.988.051-49); Ivanhoe Martins Fernandes (297.530.907-49); José 

Domingos Soares (142.796.144-15); Julio Cezar Ferreira (239.435.052-00) 
1.2. Recorrentes: So Telecomunicacoes e Seguranca Eletronica Ltda (03.110.585/0001-90); Julio 

Cezar Ferreira (239.435.052-00); So Telecomunicacoes e Seguranca Eletronica Ltda (03.110.585/0001-90) 

1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/AM - MJ 
1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 
1.8. Representação legal: não há. 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 661/2021 - TCU - Plenário 
Considerando a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial 

lavrada nos seguintes termos (peças 262 e 263), anuída pelo Ministério Público junto ao TCU (parecer à 
peça 264, da Procuradora-Geral): 

“Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) em cumprimento ao Acórdão 416/2007-TCU-Plenário. 

2. O Tribunal manifestou-se em relação ao mérito do processo por intermédio do Acórdão 949/2016-

TCU-Plenário-JM da seguinte maneira (peça 99): 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19, 23, inciso III, e 28, inciso II, da 
Lei nº 8.443/92, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno, em: 

9.1 - excluir Genésio Bernardino de Souza da relação processual; 
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9.2 - julgar irregulares as contas de Rogério Gonzales Alves, Luiz Francisco Silva Marcos, 

Heda de Lourdes Gutierrez e Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda., condenando-os, 
solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 272.669,96 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos 

e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das 
notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), atualizada monetariamente e 

acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 1/7/2002 até a data do efetivo recolhimento, na 
forma da legislação em vigor; 

9.3 - autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.4 - encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à 

Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, para as medidas cabíveis. 

3.  Ao apreciar o recurso de reconsideração interposto pela empresa Encomind Engenharia Ltda. 
(14.915.029/0001-08), o Tribunal prolatou o Acórdão 1430/2017-TCU-Plenário-AC com o seguinte teor 

(peça 128): 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 

diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992 e no 

art. 285 do Regimento Interno, em: 
9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Encomind Engenhar ia 

Ltda. e, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. em conformidade com o disposto no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno e 

no Enunciado n. 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, 

promover as seguintes correções na redação do Acórdão 949/2016-TCU-Plenário, por inexatidão 
material, mantendo-se inalterados os demais termos da referida deliberação: 

9.2.1. no item 3, onde se lê “(…) Rogério Gonzalez Alves (...), leia-se “(…) Rogério Gonzales 
Alves (…)”; 

9.2.2. nos itens 3 e 9.2, onde se lê “(…) Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda. 

(CNPJ 14.915.029/0001-08) (...)”, leia-se “(…) Encomind Engenharia Ltda. (CNPJ 
14.915.029/0001-08) (...)”; 

9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso que dê 
conhecimento deste acórdão e do Acórdão 949/2016-TCU-Plenário, acompanhados dos respectivos 
relatórios e votos, a todos os responsáveis e interessados e à Procuradoria da República no Estado de 

Mato Grosso. 
4. Em nova manifestação, o Tribunal deliberou acerca do recurso de reconsideração interposto pela 

Sra. Heda de Lourdes Gutierrez (CPF 023.357.861-72) e pelo Sr. Luiz Francisco Silva Marcos (CPF 
269.130.547-34). Na ocasião, prolatou o Acórdão 1943/2019-TCU-Plenário-AC (peça 190) com o seguinte 
teor: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443, de 1992, 

em: 
9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez 

e pelo Sr. Luiz Francisco Silva Marcos para, no mérito, negar-lhes provimento; 

9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes. 
5. Ao apreciar os embargos declaratórios opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez (CPF 

023.357.861-72), o Tribunal prolatou o Acórdão 1003/2020-TCU-Plenário -AC, cujo teor é o seguinte 
(peça 213): 

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

as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 
9.1. conhecer do Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez para, 

no mérito, negar-lhes provimento; 
9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 
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6. Em nova tentativa levada a efeito pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez (CPF 

023.357.861-72), o Tribunal manifestou-se da seguinte maneira em sede de embargos declaratórios 
(Acórdão 1960/2020-TCU-Plenário) - peça 233 

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

9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez, 

em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1º, da Lei 
8.443/1992; 

9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e demais interessados. 
7. Consta da peça 248, documentação subscrita pelo Sr. Luiz Francisco Silva Marcos, arrolado nos 

presentes autos como responsável, na qual solicita que lhe seja informada qual a sua participação em temos 

percentuais e, respeitada a sua capacidade financeira, no débito solidário imputado pelo Tribunal apontado 
pelo Tribunal. 

8. A documentação a que se refere o item anterior foi analisada pelo Serviço de Admissibilidade de 
Recursos - SAR/Serur. Na oportunidade, a unidade especializada manifestou-se da seguinte maneira: 

(...) 

A admissão como recurso de peça inominada desprovida de qualquer réstia que indique animus 
recursal, em evidente inobservância ao princípio da voluntariedade, pode acarretar prejuízo à parte, 

uma vez que o princípio da consumação impossibilitará a apresentação de um novo recurso, caso 
ainda cabível, eis que configurada estaria a incidência do fenômeno da preclusão consumativa, 
positivado no art. 278, §3º, do Regimento Interno deste Tribunal (Regimento Interno/TCU). 

Assim, em face da ausência dos elementos volitivo e de razão, imprescindíveis para que se 
confira à espécie a natureza de recurso, conclui-se que a peça em voga deve ser recebida como mera 

petição, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e encaminhada à 
SecexTCE, unidade técnica responsável, para apreciação e adoção das medidas que entender 
pertinentes. 

9. De fato, na mesma linha de raciocínio do SAR/Serur, entendemos que o responsável apenas possui 
dúvidas de caráter conceitual acerca do instituto da solidariedade. 

10. De acordo com o art. 264 do Código Civil Brasileiro, há solidariedade, quando na mesma 
obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida 
toda (grifo nosso). No caso concreto, os Srs. Rogério Gonzales Alves e Luiz Francisco Silva Marcos, a Sra. 

Heda de Lourdes Gutierrez e a empresa Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda. são responsáveis 
pelo débito integral imputado pelo item 9.2 do Acórdão 949/2016-TCU-Plenário. Não há que se falar em 

proporcionalidade entre os devedores, tampouco em avaliação da condição socioeconômica dos devedores 
para definir o quantum debeatur de forma individual. 

11. Na jurisprudência do Tribunal pode-se citar, dentre outros, os Acórdãos 1441/2010-TCU-

Plenário-AN e 3752/2018-TCU-2ª Câmara-AA, os quais estabelecem não existir rateio de débito solidário, 
já que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que 

pode exigir de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida. 
12. Em razão do evidenciado nos itens 10 e 11 acima, proporemos que o processo seja encaminhado 

ao Relator, via MPTCU, com proposta de seja informado ao responsável o seguinte: não existe rateio de 

débito solidário, já que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário 
ao credor, que pode exigir de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida. Após a 

notificação que vier a ser expedida ao responsável, tramitar os autos à Secretaria de Gestão de Processos 
para que adote as providências a seu cargo. 

13. Em face do exposto, submetemos o presente processo à consideração superior, para posterior 

envio ao Relator, via MPTCU, com as seguintes propostas: 
a) informar ao Sr. Luiz Francisco Silva Marcos que não existe rateio de débito solidário, já que o 

instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir 
de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida; e 

b) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que adote as providências a seu cargo.” 

Acolho a proposta da unidade e o parecer do Ministério Público nos termos do seguinte acórdão: 
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ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 

do Regimento Interno/TCU, em: 
a) informar ao Sr. Luiz Francisco Silva Marcos que não existe rateio de débito solidário, já que o 

instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir 
de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida; e 

b) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que adote as providências a seu cargo. 

1. Processo TC-037.097/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 014.663/2009-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.2. Responsáveis: Encomind/ Engenharia Comércio e Indústria (14.915.029/0001-08); Genésio 
Bernardino de Souza (001.702.916-34); Heda de Lourdes Gutierrez (023.357.861-72); Luiz Francisco Silva 
Marcos (269.130.547-34); Rodolfo Aurélio Borges de Campos (040.782.921-00); Rogério Gonzales Alves 

(553.259.397-34) 
1.3. Recorrente: Luiz Francisco Silva Marcos (269.130.547-34) 

1.4. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 
1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 
1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 
1.9. Representação legal: Marcelo Aparecido Batista Seba (15.816/OAB-DF) e outros, representando 

Encomind/ Engenharia Comércio e Indústria; Jéssica de Oliveira Amaral (48386/OAB-DF) e outros, 

representando Heda de Lourdes Gutierrez. 
1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 662/2021 - TCU - Plenário 
VISTO e relacionado este processo que cuida de Acompanhamento, decorrente do Acórdão 

2.799/2013 - Plenário, de relatoria do Ministro José Múcio, dos certames RDC Presencial 2013/10406, 

11190, 11192, 11193 e 11194, publicados pelo Banco do Brasil S.A. (BB), relacionados a investimentos 
em aeródromos regionais integrantes do “Programa de Investimento em Logística: Aeroportos” do Governo 

Federal. 
Considerando que os estudos preliminares do aeroporto de Balsas/MA e o anteprojeto do aeroporto 

de Porto Seguro/BA foram entregues pelo Banco do Brasil no dia 16 de julho de 2019, por intermédio do 

Ofício Disec/Cesup Governo — 2019/0402 (peça 90, p. 27-28); que o anteprojeto de Linhares/ES foi 
entregue pelo Banco do Brasil em 28 de junho de 2019, por meio do Ofício Disec/Cesup Governo — 

2019/0387 (peça 90, p. 25-26); e que o anteprojeto do Aeroporto de Patos de Minas/MG foi entregue no 
dia 26 de julho de 2019, através do Ofício Disec/Cesup Governo — 2019/0422 (peça 90, p. 5-6). 

Considerando, assim, que os referidos produtos já foram entregues no âmbito dos respectivos 

contratos, restando apenas a análise dos referidos estudos e anteprojetos por parte da SAC, avalia-se que o 
presente processo já cumpriu o seu objetivo, que foi de acompanhar os certames licitatórios realizados pelo 

Banco do Brasil. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com 

fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento 

Interno, em: 
arquivar os presentes autos; 

autorizar a Secretaria de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil a autuar processo autônomo 
para monitorar os procedimentos de investimentos em aeródromos regionais integrantes do “Programa de 
Investimento em Logística: Aeroportos” do Governo Federal; 

dar ciência sobre o presente Acórdão para o Banco do Brasil e para Secretaria Nacional de Aviação 
Civil. 

1. Processo TC-029.107/2014-8 (ACOMPANHAMENTO) 
1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A; Secretaria de Aviação Civil (extinta) 
1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
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1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRod). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 663/2021 - TCU - Plenário 
Vistos e relacionados este processo administrativo de interesse do Sr. Luiz Wagner Mazzaro Almeida 

Santos. 
Considerando que por meio do Acórdão 1.455/2020 - Plenário, de minha relatoria, proferido na 

Sessão Plenária de 10/6/2020 (Ata nº 21/2020 - Plenário), o Tribunal não conheceu dos embargos de 
declaração interpostos pelo Sr. Luiz Wagner Mazzaro Almeida Santos em face do Acórdão 526/2020 - 
Plenário, também de minha relatoria, proferido na Sessão Plenária de 11/3/2020 (Ata nº 7/2020 - Plenário), 

por serem intempestivos. 
Considerando, no entanto, as Portarias TCU nºs 61/2020 e 71/2020, que suspenderam os prazos 

processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União durante o período de 23/3/2020 a 20/5/2020. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro 

no art. 174 do Regimento Interno do TCU, em: 

tornar insubsistente o Acórdão 1455/2020 - Plenário, de minha relatoria, proferido na Sessão Plenária 
de 10/6/2020 (Ata nº 21/2020 - Plenário); 

considerar prejudicada a análise dos embargos interpostos pelo Sr. Luiz Wagner Mazzaro Almeida 
Santos (peça 107) em face do referido Acórdão 1.455/2020 - Plenário, ante a perda de seu objeto; 

restituir os autos ao Gabinete do Relator. 

1. Processo TC-028.360/2011-7 (ADMINISTRATIVO) 
1.1. Interessado: Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos (371.926.207-34) 

1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Rio de Janeiro (SEC-RJ). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 664/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS, discutidos e relacionados os presentes autos de monitoramento de determinação endereçada 

ao Ministério de Minas e Energia (MME), no subitem 9.3.1 do Acórdão 1.836/2013-TCU-Plenário (relator 

Ministro José Múcio), para que apresentasse plano de ações destinadas ao cumprimento do art. 8º da Lei 
12.783/2013, quanto à necessidade de realização de licitação das concessões de geração de energia elétrica 

não renovadas e vincendas, assim como as ações executadas relativas às concessões não renovadas, mas já 
vencidas; 

Considerando que o plano de ações foi implementado por meio da realização do Leilão Aneel 

12/2015; 
Considerando que 66 das 80 usinas indicadas na Nota Informativa 004/2015/DOC/SPE-MME já 

foram regularizadas, e 14 estão em regularização; 
Considerando que, quanto às usinas que ainda se encontram pendentes de regularização, foram 

apresentadas as devidas justificativas para a demora na regularização; e 

Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura de Energia Elétrica às peças 82 a 84; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 243 do 
Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 1.836/2013-TCU-

Plenário, relator Ministro José Múcio; 
b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 82 ao Ministério de Minas e Energia, para ciência; 

e 
c) arquivar os presentes autos nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-013.038/2016-8 (MONITORAMENTO) 
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1.1. Apensos: 033.107/2016-5 (DENÚNCIA) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle).  
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 665/2021 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento do cumprimento da determinação 
constante do item 1.8.1 do Acórdão 2.178/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), 
proferido no âmbito do TC 013.070/2012-6, cujo objetivo era monitorar o cumprimento das determinações 

exaradas por meio do Acórdão 3.260/2011-TCU-Plenário, proferido no âmbito do processo 
TC 008.979/2011-1, também de relatoria do Exmo. Ministro José Múcio Monteiro. 

Considerando que no âmbito de auditoria realizada no Dnit (TC 008.979/2011-1), cujo objetivo era 
avaliar a conformidade de projeto, editais, atos e contratos concernentes ao Programa de Restauração, 
Manutenção e Conservação de Rodovias (CREMA) 2ª etapa, foi proferido o Acórdão 3.260/2011-TCU-

Plenário contendo determinações ao Dnit, conforme excerto a seguir: 
9.1. determinar ao Dnit que: 

9.1.1. se abstenha de incluir nos editais das licitações para obras de manutenção rodoviária objeto do 
programa CREMA 2ª etapa, sob pena da nulidade do certame licitatório: 

a) cláusulas que impeçam a formalização de termos aditivos aos contratos para alteração quantitat iva 

ou qualitativa das soluções de projeto; 
b) cláusulas com previsão de visita e de reunião técnicas obrigatórias aos licitantes, com data e hora 

marcada, que não resguardam os termos do art. 3º, caput, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93; 
c) cláusulas que vedem o somatório de atestados para qualificação técnica dos licitantes, em razão do 

que prescreve o art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666/93 e o disposto nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2.150/2008-

P; 
9.1.2. realize ensaios, cálculos e laudos conclusivos acerca da viabilidade técnico/econômica da 

utilização de pedreiras, areais e cascalheiras circunvizinhas aos trechos de realização das obras e que não 
possuam licenciamento ou lavra concedida, identificados no site do Departamento Nacional de Produção 
Mineral, mas possam ser objeto de prévio bloqueio das jazidas junto ao DNPM, ou que possuam menor 

distância de transporte; 
9.1.3. caso existam segmentos rodoviários cujos projetos de restauração e manutenção para o 

CREMA 2ª Etapa já estejam aprovados e não seja viável a adoção das medidas indicadas no subitem 
anterior (9.1.2), previamente ao lançamento dos editais de licitação, consigne nos respectivos editais e 
minutas de contrato que tais medidas serão adotadas no prazo de até 90 (noventa) dias após a emissão das 

ordens de serviço e, se for a hipótese, serão adotadas as providências necessárias para reestabelecer o 
equilíbrio econômico/financeiro dos contratos eventualmente celebrados, modificando-se as fontes de 

aquisição dos insumos previstas originalmente no projeto, bem como alterando-se os respectivos preços 
dos serviços envolvidos; 

9.1.4. revise a distribuição das instalações industriais, considerando a possibilidade de adoção de duas 

ou mais unidades de produção para cada lote, mediante a confirmação da viabilidade técnica das ocorrências 
de materiais para pavimentação (pedreiras e areais) disponíveis nos segmentos projetados; 

9.1.5. caso não utilize base e/ou sub-base estabilizada granulometricamente com insumos 
provenientes das jazidas identificadas na região, demonstre a inviabilidade técnica e/ou econômica da 
adoção dessa alternativa; 

9.1.6. revise os quantitativos de fresagem contínua e descontínua nos projetos eventualmente já 
aprovados, tomando por base a metodologia proposta pela Coordenação de Projetos de Infraestrutura, 

consubstanciada na sua Nota Técnica nº 34/2011; 
9.1.7. se abstenha de licitar obras no âmbito do CREMA 2ª Etapa (contratos de restauração e 

manutenção) com base em projetos fundamentados em levantamentos de campo das condições estrutura is 

do pavimento realizados há mais de dois anos ou que não tenham considerado as contribuições relativas às 
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eventuais intervenções realizadas no pavimento após a conclusão dos levantamentos de campo efetuados 

originalmente para alicerçar o desenvolvimento dos projetos; (tornado insubsistente por meio do Acórdão 
507/2012-TCU-Plenário - Relator: Min. José Múcio) 

9.1.8. reavalie, após inspeção em campo, antes da publicação dos editais de licitação, a ocorrência de 
eventual evolução das trincas (FC1, FC2, FC3 e panelas), de modo que tanto o projeto quanto o respectivo 
orçamento base reflitam de modo fidedigno as atuais condições funcionais do pavimento a ser restaurado; 

(tornado insubsistente por meio do Acórdão 507/2012-TCU-Plenário - Relator: Min. José Múcio) 
9.1.9. adote como data base dos orçamentos das obras do programa CREMA 2ª Etapa o Sicro 2 a 

partir de janeiro/2011, inclusive; 
9.1.10. corrija as composições de custos unitários relativas aos serviços de reciclagem de pavimentos, 

utilizando 82 m³/h de produtividade da recicladora e 0,1000 un/m³ de consumo de bits de corte, até que 

sejam realizados novos e conclusivos estudos sobre o assunto; 
9.1.11. adote os custos de transporte de materiais betuminosos decorrentes da aplicação das novas 

equações tarifárias definidas conforme Acórdão 3402/2010-TCU; 
9.1.12. promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência, estudos e pesquisas com 

a participação do seu Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), com o objetivo de: 

a) estabelecer normatização acerca da diferenciação dos esforços de roçada e de limpeza dos 
dispositivos de drenagem de acordo com a as respectivas isocurvas de precipitação (isoietas), associadas à 

temperatura e evapotranspiração, ou qualquer outro elemento que melhor reflita o crescimento das 
gramíneas e leguminosas; 

b) estabelecer normatização referente ao dimensionamento dos canteiros de obras e dos respectivos 

custos para sua instalação e manutenção, observando que tais custos devem, quando aplicável, referenciar -
se pelo Sinapi, e que as instalações devem corresponder ao estritamente necessário para a execução de cada 

obra, podendo para este fim desenvolver canteiros-tipo, em função dos diversos portes de obras, em que as 
edificações e seus respectivos custos de manutenção estejam pré-dimensionados; 

c) avaliar a adequação dos critérios para a previsão de evolução de trincas e para a respectiva 

quantificação de fresagem contínua e descontínua em contratos de obras de restauração e manutenção 
(CREMA 2ª Etapa) normatizados por intermédio da Nota Técnica nº 34/2011, considerando a possibilidade 

de adaptação de modelos matemáticos existentes ou a concepção de novos modelos que melhor representem 
a evolução de trincas entre a data da inspeção em campo e a data prevista para o início das obras; 

9.1.13. nos editais das licitações para obras objeto do programa CREMA 2ª etapa, detalhe os serviços 

constituintes da solução por quilômetro das obras de restauração, viabilizando a identificação das unidades 
de serviços realizadas e a formalização de aditivos contratuais que reflitam adequadamente alterações 

quantitativas e qualitativas das soluções de projeto; (redação dada pelo Acórdão 507/2012-TCU-Plenário - 
Relator: Min. José Múcio) 

Considerando que o Dnit, por do Memorando 88961/2018/IPR/DPP/DNIT SEDE (peça 6, p. 10), 

informou que o Software MeDiNa poder ser utilizado para atender à determinação do acórdão, bem como 
foi constituído Grupo de trabalho para tratar da forma de quantificação de fresagem contínua e descontínua 

em contratos de obras de restauração e manutenção (CREMA) 2º Etapa. 
Considerando que a manifestação do Dnit atende ao disposto no item 1.8.1 do Acórdão 2.178/2018-

TCU-Plenário, propondo-se considerar cumprida essa determinação e, por consequência, a determinação 

constante do item 9.1.12 “c” do Acórdão 3.260/2011-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio 
Monteiro), sem prejuízo de, autorizar a SeinfraRodoviaAviação a incluir em seu planejamento de auditoria 

procedimento para avaliar a adequação da metodologia de previsão de evolução de trincas e para a 
respectiva quantificação de fresagem contínua e descontínua em contratos de obras de restauração e 
manutenção (CREMA), conforme proposto a seguir. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 
considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 2.178/2018-TCU-Plenário, 

e, por consequência do item 9.1.12 “c” do Acórdão 3.260/2011-TCU-Plenário; 
autorizar a SeinfraRodoviaAviação a incluir em seu planejamento de auditoria, procedimento para 

avaliar a adequação da metodologia de previsão de evolução de trincas e para a respectiva quantificação de 

fresagem contínua e descontínua em contratos de obras de restauração e manutenção (CREMA); 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 65 | Segunda-feira, 12/04/2021 88 

encaminhar cópia do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), informando que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no 
endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

arquivar os presentes autos, nos termos do inciso V do art. 169 do RI/TCU. 
1. Processo TC-045.637/2020-2 (MONITORAMENTO) 
1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
(SeinfraRod). 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 666/2021 - TCU - Plenário 

VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria de conformidade realizada 
em Municípios do Estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 

e em que, nessa fase, trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil contra o Acórdão 2.819/2020-TCU-Plenário - (Peça 65) (Relator: Ministro Walton 

Alencar Rodrigues), proferido na Sessão Plenária Telepresencial de 21/10/2020 nos seguintes termos: 
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municíp ios 

do Estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), 
abrangendo o período de 12/12/2014 a 21/06/2018; 

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

9.1. ordenar à unidade técnica que: 

9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas 
Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5º e 6º, do Regimento 

Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos 
escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários 
advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef as 
quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos 

efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da 
legislação em vigor: 
  

Município Advogado Valor Sacado Data Saque Gestor 

ALAGOA GRANDE RAIMUNDO & CAPELA - 

JURÍDICO ESTRATÉGICO 

2.638.378,09 14/05/2018 Hildon Régis Navarro 

Filho (ex-prefeito) 

ALAGOA NOVA MARIA SONJA PONTE 

GUIMARAES FIALHO 

202.115,90 03/03/2016 Kleber Herculano de 

Moraes (ex-prefeito) 

MARCIO ZIULKOSKI 22.909,77 03/03/2016 Kleber Herculano de 

Moraes (ex-prefeito) 

AMPARO GUSTAVO BRAGA LOPES 122.247,46 11/12/2015 João Luiz de Lacerda 

(ex-prefeito) 

FABIO ROMERO DE 

CARVALHO 

122.247,46 11/12/2015 João Luiz de Lacerda 

(ex-prefeito) 

CUITÉ MEDEIROS SAMPAIO 

ADVOCACIA S C LTDA   ME 

242.633,97 21/05/2018 Antônio Medeiros 

Dantas (ex-prefeito) 

E S INFORMATICA 

LTDA   ME 

76.120,45 11/05/2018 Antônio Medeiros 

Dantas (ex-prefeito) 

DAVI LIMA ADVOCACIA 242.633,97 14/05/2018 Antônio Medeiros 

Dantas (ex-prefeito) 

BORGES E RENOVATO 

ADVOGADOS S C   EPP 

763.225,60 18/05/2018 Antônio Medeiros 

Dantas (ex-prefeito) 
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Município Advogado Valor Sacado Data Saque Gestor 

HENRIQUE CARVALHO 

ADVOGADOS 

486.323,57 14/05/2018 Antônio Medeiros 

Dantas (ex-prefeito) 

ITABAIANA CARVALHO E BRAGA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

759.141,60 11/12/2014 Eurídice Moreira da 

Silva (ex-prefeita) 

MANAIRA GONÇALVES, BONIFACIO E 

BRITO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS 

439.560,43 18/07/2017 José Simão de Sousa (ex-

prefeito) 

MASSARANDUBA EDGAR TAVARES DE MELO 

DE SA PEREIRA 

686.748,71 13/12/2016 Paulo Fracinette de 

Oliveira (ex-prefeito) 

NOVA OLINDA EDGAR TAVARES DE MELO 

DE SA PEREIRA 

329.164,17 09/06/2017  Francisco Cipriano dos 

Santos (ex-prefeito) 

PATOS GEORGE LUCENA BARBOSA 

DE LIMA 

3.497.217,93 12/12/2016 Nabor Wanderley da 

Nóbrega Filho (ex-

prefeito) 

PEDRA LAVRADA JOSE MAVIAEL ELDER 

FERNANDES DE SOUSA 

247.805,66 24/05/2017 José Antonio 

Vasconcelos da Costa 

(ex-prefeito) 

RAQUEL BEATRIZ VALENTE 

DE OLIVEIRA LACER 

240.371,54 24/05/2017 José Antonio 

Vasconcelos da Costa 

(ex-prefeito) 

RODRIGO LUIS DE ARAUJO 

CAVALCANTE 

240.371,54 24/05/2017 José Antonio 

Vasconcelos da Costa 

(ex-prefeito) 

SOBRADO PEIXOTO ADVOCACIA E 

CONSULTORIA 

1.021.854,48 17/07/2017 Célia Maria de Oliveira 

Melo (ex-prefeita) 

TAVARES GUSTAVO BRAGA LOPES 582.863,18 11/12/2015 José Severiano de Paulo 

Bezerra da Silva (ex-

prefeito) 

FABIO ROMERO DE 

CARVALHO 

582.863,18 11/12/2015 José Severiano de Paulo 

Bezerra da Silva (ex-

prefeito) 

LIVRAMENTO CELSO TADEU LUSTOSA 

PIRES SEGUNDO 

97.518,25 12/07/2017  Jarbas Correia Bezerra 

(ex-prefeito) 

9.1.2. as citações previstas no subitem anterior devem atender às orientações do item 9.2, do Acórdão 
2.093/2020-Plenário; 

9.1.3. comunique aos 21 Municípios que realizaram gastos com os recursos dos precatórios do Fundef 
em despesas distintas da manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) (tabela 4, do Relatório de 
Auditoria) acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, 

dos valores indevidamente gastos, atualizados monetariamente a partir da data da ocorrência, sob pena de 
instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos itens 9.2.3 e 9.4.2, do Acórdão 1.824/2017 - 

Plenário; 
9.1.3.1. na comunicação deverá ser informado que, na hipótese de o gasto ter ocorrido com 

fundamento em decisão judicial, esta deverá ser apresentada em resposta à comunicação; 

9.1.4. promova diligências e aprofunde a análise dos pagamentos de remunerações aos profissiona is 
da educação com os recursos dos precatórios do Fundef, em relação aos Municípios auditados, devendo 

identificar: sua natureza (remuneração ordinária, rateios, passivos previdenciários, etc), os respectivos 
valores, datas, responsáveis, se decorreram de decisão judicial, o conteúdo e circunstância dessa decisão 
(se homologou acordo ou se o magistrado determinou solução própria), após o que deverá propor 

encaminhamento compatível com a presente deliberação; 
9.1.5. comunique aos Municípios de Massaranduba (R$ 784.925,76), Pilões (R$ 78.596,43) e de 

Alagoa Nova (R$ 60.197,20) acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos 
precatórios do Fundef, dos valores cujas despesas, realizadas com recursos dos precatórios do Fundef, não 
foram comprovadas, devidamente atualizados, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos 

termos dos itens 9.2.2.2; 9.2.3; 9.4.2 e 9.4.3, do Acórdão 1.824/2017- Plenário; 
9.1.6. dê ciência da presente deliberação: 
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9.1.6.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla 

divulgação; 
9.1.6.2. ao Ministério Público Federal no Estado da Paraíba, ao Ministério Público Estadual da 

Paraíba, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba e aos Municípios auditados nos presentes autos. 

9.2. indeferir o pedido de ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) 

como interessado, porquanto não demonstrou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §2º, do 
RI/TCU).” 

Considerando a ausência de legitimidade recursal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (CFOAB), por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade 
concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e 

art. 2º, § 2º, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1º da Resolução-TCU 213/2008. 
Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 182 a 184); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no 
artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; em: 

a) não conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil contra o Acórdão 2.819/2020-TCU-Plenário - (Peça 65) (Relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal. 

b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. 
c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-020.046/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
1.1. Apensos: 031.932/2017-7 (MONITORAMENTO) 

1.2. Responsáveis: Antônio Medeiros Dantas (003.818.614-49); Bonifacio Rocha de Medeiros 
(044.766.464-68); Borges e Renovato Advogados S/c (06.925.876/0001-25); Carvalho e Braga Advogados 
Associados (09.005.770/0001-00); Célia Maria de Oliveira Melo (007.513.554-02); Davi Lima Advocacia 

(06.014.214/0001-01); Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira (010.579.064-84); Eurídice Moreira da Silva 
(122.736.784-87); Fabio Romero de Carvalho (770.237.814-04); Francisco Cipriano dos Santos 

(690.483.984-87); Genoilton João de Carvalho Almeida (078.580.514-15); George Jose Porciuncula 
Pereira Coelho (618.167.524-87); George Lucena Barbosa de Lima (608.602.514-20); Goncalves,bonifac io 
e Brito Sociedade de Advogados (11.477.143/0001-05); Gustavo Braga Lopes (007.488.564-20); Henrique 

Carvalho Advogados (10.833.351/0001-37); Hildon Régis Navarro Filho (421.603.164-15); Joao Luis de 
Lacerda Junior (103.899.034-34); Jose Leite Sobrinho (165.541.751-72); José Antônio Vasconcelos da 

Costa (436.941.444-04); José Maviael Elder Fernandes de Sousa (028.717.674-67); José Severiano de 
Paulo Bezerra da Silva (788.386.734-20); José Simão de Sousa (287.711.504-63); Kleber Herculano de 
Moraes (714.424.564-34); Marcio Ziulkoski (946.819.960-68); Maria Sonja Ponte Guimaraes Fialho 

(002.074.541-91); Maria do Socorro Santos Brilhante (267.997.074-87); Medeiros Sampaio Advocacia S/c 
Ltda (01.717.055/0001-80); Nabor Wanderley da Nóbrega Filho (460.798.404-30); Paulo Fracinette de 

Oliveira (503.804.194-91); Peixoto Advocacia & Consultoria (07.619.813/0001-03); Prefeitura Municipa l 
de Alagoa Nova - PB (08.700.684/0001-46); Prefeitura Municipal de Amparo - PB (01.612.473/0001-02); 
Prefeitura Municipal de Camalaú - PB (09.073.271/0001-41); Prefeitura Municipal de Campina Grande - 

PB (08.993.917/0001-46); Prefeitura Municipal de Cuité - PB (08.732.174/0001-50); Prefeitura Municipa l 
de Itabaiana - PB (09.072.430/0001-93); Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56); 

Prefeitura Municipal de Manaíra - PB (09.148.131/0001-95); Prefeitura Municipal de Massaranduba - PB 
(08.739.138/0001-19); Prefeitura Municipal de Nova Palmeira - PB (08.739.930/0001-73); Prefeitura 
Municipal de Olho D'água - PB (08.944.076/0001-87); Prefeitura Municipal de Patos - PB 

(09.084.815/0001-70); Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB (08.740.466/0001-35); Prefeitura 
Municipal de Pilões - PB (08.786.626/0001-87); Prefeitura Municipal de Santa Cecília - PB 

(01.612.643/0001-59); Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB (01.612.693/0001-36); Prefeitura Municipa l 
de Santa Rita - PB (09.159.666/0001-61); Prefeitura Municipal de Seridó - PB (08.916.124/0001-23); 
Prefeitura Municipal de Sobrado - PB (01.612.553/0001-68); Prefeitura Municipal de São José de Caiana - 

PB (08.891.541/0001-69); Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB (08.882.730/0001-75); 
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Prefeitura Municipal de São João do Cariri - PB (09.074.345/0001-64); Prefeitura Municipal de Tavares - 

PB (08.944.092/0001-70); Prefeitura Municipal de Uiraúna - PB (08.924.078/0001-04); Raimundo & 
Capela - Juridico Estrategico (07.038.997/0001-18); Raquel Beatriz Valente de Oliveira Lacerda Martins 

(013.358.544-10); Rodrigo Luis de Araujo Cavalcante (055.523.764-80); e S Informatica Ltda 
(02.093.296/0001-68) 

1.3. Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal (33.205.451/0001-14) 

1.4. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado da Paraíba (223 Municípios) 
1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, 

da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 
1.9. Representação legal: Pedro Filype Pessoa Ferreira Oliveira (22.033/OAB-PB) e outros, 

representando Prefeitura Municipal de Cuité - PB; Adilson Alves da Costa (18400/OAB-PB), 
representando Prefeitura Municipal de Pilões - PB; Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF) e 
outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Gessica Fernanda Borges 

Miotto (43.775/OAB-DF), representando Henrique Carvalho Advogados e Davi Lima Advocacia; André 
Luiz de Oliveira Escorel (20672/OAB-PB), representando José Severiano de Paulo Bezerra da Silva. 

1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 667/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação oferecida pelo Ministério Público 

junto ao TCU (MP/TCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com fundamento 
no art. 81, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e no art. 237, inciso I, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União (RI/TCU), com o intuito de que este Tribunal adote medidas de sua 
competência com vistas a (peça 1): 

averiguar a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com vistas a avaliar como 

o tratamento de dados é fiscalizado pela autoridade nacional, objetivando garantir o cumprimento da Lei 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) pelo setor privado, notadamente em relação ao 

megavazamento de dados referentes a mais de 220 milhões de brasileiros, o qual constitui grave violação 
aos direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, assegurados pelo art. 17 da LGPD; 
e 

dentro do conceito de Estado Cooperativo, atuar em parceria com os mecanismos privados existentes, 
notadamente junto às empresas de segurança que detectaram os vazamentos e que já estão empreendendo 

investigação com vistas à identificação das fontes de vazamento. 
Considerando que o MP/TCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto 

no art. 237, inciso I, do RI/TCU. 

Considerando, todavia, que representações relatando fatos noticiados em jornais e sites da internet, 
por si só, não atendem aos requisitos para conhecimento pelo Tribunal, especialmente no que diz respeito 

à presença de indícios concernentes a irregularidade ou ilegalidade. 
Considerando o fato de não ter sido indicado o responsável sujeito à jurisdição do Tribunal, uma vez 

que não se sabe a origem do vazamento de dados, conforme teor das notícias encaminhadas pelo 

representante, nas quais não foram citadas vulnerabilidades, descumprimento de normas ou situação de 
exposição de dados sensíveis que pudessem estar associadas a organizações públicas. 

Considerando que o teor da representação, em consonância com o pedido apresentado pelo 
representante, configura-se como um requerimento de auditoria para que a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados Pessoais da Presidência da República seja fiscalizada, não se coadunando com o previsto pelo 

RI/TCU no caput do art. 234 c/c o parágrafo único do art. 237. 
Considerando que que o Tribunal iniciou auditoria de tema correlato, sob responsabilidade da 

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) e relatoria do Ministro Augusto Nardes (TC 
039.606/2020-1), com vistas a avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais, 
com o objetivo de elaborar diagnóstico acerca dos controles implementados pelas organizações públicas 
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federais para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, bem como induzir essas organizações a 

conduzirem iniciativas para providenciar o pleno cumprimento dessa legislação. 
Considerando a proposta uníssona da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (peças 

14 e 15). 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 
a) não conhecer da presente representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos 

no art. 234, § 2º, segunda parte, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) c/c parágrafo único do art. 237 
do mesmo RI/TCU; 

b) dar ciência do presente Acórdão ao representante, destacando que o relatório e o voto que 
fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos; 

c) apensar, em definitivo, o presente processo ao TC 039.606/2020-1 (Relator: Ministro Augusto 
Nardes), tendo em vista o disposto no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 

1. Processo TC-005.267/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Presidência da 

República (ANDP/PR) 

1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 668/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação, com pedido de cautelar, formulada 

pelo Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), requerendo ao TCU que adote providências no sentido de 
apurar potencial ilegalidade dos gastos públicos destinados ao custeio de eventos públicos realizados pela 
Presidência da República e demais órgãos da União, por entender contrários às orientações de órgãos 

técnicos de saúde e contribuírem para a disseminação da Covid-19. 
Considerando que os Senadores da República têm legitimidade para representar ao Tribunal de 

Contas da União, nos termos do art. 237, inciso III, do RI/TCU. 
Considerando, no entanto, que a presente representação não satisfaz os requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 235 do RITCU e/ou no art. 103, § 1º da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não restar 

comprovada a prática de irregularidade ou ilegalidade configuradas na realização de eventos públicos de 
que tenha participado o Presidência da República, descaracterizada, portanto, ilegalidade na aplicação de 

recursos públicos destinados ao custeio destes eventos. 
Considerando eventual transgressão às normas sanitárias da esfera estadual ou municipal, não 

compete ao Tribunal de Contas da União atuar em tal seara. 

Considerando que à vista do disposto no parágrafo único do art. 235 do RITCU, não é possível 
conhecer da presente representação, face à não comprovação de ilegalidade praticada pelo Presidente da 

República, ao participar de eventos públicos, realizados no período da pandemia da Covid-19, destinados 
à inauguração de obras públicas, não satisfeito, portanto, o requisito de admissibilidade previsto no 
mencionado artigo. 

Considerando a inexistêbcia de ilegalidade praticada pelo Presidente da República, ao participar de 
eventos públicos destinados à entrega de obras públicas à comunidade, como mencionado anteriormente, 

não resta demonstrada, portanto, a aplicação irregular de recursos públicos no custeio destes eventos, 
motivo pelo qual se conclui pela negativa de admissibilidade da presente representação. 

Considerando a proposta uníssona da unidade técnica (peças 6 a 8). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 
a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de 

admissibilidade previstos no parágrafo único do art. 235, do RITCU e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 
259/2014; 

b) informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço 

www.tcu.gov.br/acordaos; 
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c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único 

do art. 235, do RITCU, e no art. 105 da Resolução -TCU 259/2014. 
1. Processo TC-006.864/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 
1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 669/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público 

junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, requerendo que o Tribuna l 
adote as medidas necessárias a apurar a suficiência e pertinência da motivação dos atos administrativos 

relativos à decisão de enviar uma equipe de dez agentes públicos - incluindo o Ministro das Relações 
Exteriores - a Israel, para conhecer um suposto medicamento para tratamento da covid-19, produto ainda 
em fase incipiente de testes e aparentemente sem os rigores de uma pesquisa científica usual, o que ofende 

o princípio constitucional da eficiência a que se vincula a Administração Pública e pode resultar em 
dispêndio injustificado de recursos públicos. 

Considerando que a presente representação não satisfaz os requisitos de admissibilidade previstos no 
art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1º da Resolução TCU 259/2014, por não se fazer acompanhar de 
suficientes indícios de irregularidade ou ilegalidade. 

Considerando que o elemento essencial para o conhecimento da representação o apensamento de 
indícios que comprovem a irregularidade apontada. 

Considerando que, não obstante, via de regra, o representante estar, à luz do art. 237 do RITCU, 
legitimado a representar ao Tribunal sobre ilegalidades ou irregularidades de que tenha conhecimento, a 
demanda sob análise não está acompanhada dos indícios necessários de forma a ensejar que o Tribuna l 

venha a determinar a adoção de medidas face aos motivos alegados na representação. 
Considerando a proposta uníssona da unidade técnica (peças 6 e 7). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 
a) não conhecer a presente documentação como representação, por não estarem presentes os 

requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 

b) informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; 

c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único 
do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 

1. Processo TC-007.579/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 
1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 670/2021 - TCU - Plenário 

VISTOS, relacionados e discutidos os presentes autos de monitoramento do cumprimento das 
deliberações proferidas no Acórdão 2.645/2017-TCU-Plenário, de 29/11/2017, Relator Ministro José 
Múcio Monteiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Caixa Econômica Federal a adoção de 

medidas conducentes a “9.2.1. impedir novas contratações diretas com a CPM Braxis com base no art. 24, 
inciso XXIII, e no art. 25, caput, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. impedir novos aditamentos referentes a aumentos 

de quantitativos ou de valores aos contratos que tenham sido celebrados com a CPM Braxis com base no 
art. 24, inciso XXIII, e no art. 25, caput, da Lei 8.666/1993, salvo para alterações pontuais de adequação 
que, justificadamente, sejam necessárias à conclusão dos serviços; 9.2.3. impedir novas prorrogações dos 
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contratos de serviços contínuos que tenham sido celebrados com a CPM Braxis com fundamento no art. 24, 

inciso XXIII, e no art. 25, caput, da Lei 8.666/1993, salvo se for indispensável à continuidade desses 
serviços até que se conclua licitação para nova contratação dos mesmos objetos”; 

Considerando as conclusões exaradas pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação 
insertas às peças 429 e 430, dando conta de que: 

A Caixa não celebrou nenhum contrato por meio de contratação direta após a publicação do Acórdão 

ora monitorado; 
Não foram evidenciadas nos autos alterações contratuais nos contratos firmados via contratação direta 

entre a Caixa e a CPM Braxis que estivessem em desacordo com o disposto no Acórdão ora monitorado; 
A Caixa adotou providências visando ao encerramento de sua participação societária na empresa 

CPM Braxis S.A.; 

Todos os contratos de serviços continuados entre a Caixa e a CPM Braxis se encerraram e foram 
substituídos por novos decorrentes de pregões eletrônicos; e 

A Caixa promoveu iniciativas administrativas internas que visaram evitar novas contratações diretas 
junto à empresa CPM Braxis S.A., 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 

do RI/TCU, em: 
a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 1.836/2013-TCU-

Plenário, relator Ministro José Múcio; 
b) informar à Caixa Econômica Federal que o presente Acórdão pode ser acessado pela plataforma 

Conecta-TCU e pelo portal do TCU na internet; e 

c) arquivar os presentes autos nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-008.837/2013-9 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Apensos: 033.562/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 
1.2. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Capgemini Brasil S/A 

(65.599.953/0001-63) 

1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 
1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 
1.7. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando 

Caixa Econômica Federal; Daniela Serra de Mello Martins e outros, representando Capgemini Brasil S/A. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 671/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação formulada pela Controladoria-Gera l 

do Estado de Roraima a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos destinados 

a obras em estradas vicinais em diversos municípios do Estado de Roraima; 
Considerando que, por meio do Acórdão 2.448/2020 - TCU - Plenário, relator Ministro Raimundo 

Carreiro, o Colegiado conheceu da representação, considerou-a procedente e determinou à 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com fundamento no art. 2º c/c art. 4º, inciso I, da 
Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, informasse ao TCU as providências adotadas com a 

finalidade de prevenir ou corrigir e, se confirmadas, remover os efeitos das irregularidades relatadas pela 
Controladoria-Geral de Roraima, que os recursos dos convênios 868018/2018, 828115/2016, 835060/2016, 

846603/2017 e 859621/2017 podem ter sido destinados à empresa que não executara os serviços 
correspondentes; 

Considerando que a notificação da Deliberação ocorreu em 10/2/2021 (peça 35); 

Considerando o pedido de concessão de prazo acional (120 dias) formulado pela Superintendênc ia 
do Desenvolvimento da Amazônia (peça 37, de 12/2/2021) para completo atendimento do Acórdão; 

Considerando a proposta da SeinfraUrbana para conceder prazo adicional de 15 dias à unidade 
jurisdicionada (peças 38 e 39); e 

Considerando, por fim, a razoabilidade do pedido; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea 

“e”, do Regimento Interno do TCU, em conceder à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
prazo adicional de 120 dias para o atendimento do item “b” do Acórdão 2.448/2020 - TCU - Plenário, 

relator Ministro Raimundo Carreiro, contados do término do prazo anteriormente fixado. 
1. Processo TC-015.799/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima; Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR 

1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 672/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata-se de Pedido de Reexame 

interposto por Orbenk Administração e Serviços Ltda contra o 2.791/2020-TCU-Plenário (Peça 17) 
(Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Plenária Telepresencial de 21/10/2020, nos 
seguintes termos: 

“ACÓRDÃO Nº 2791/2020 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 
1º, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2º, 2ª parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, 
em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la parcialmente procedentes; indeferir o 

pedido de medida cautelar formulado pela empresa Orbenk Administração e Serviços Ltda 
(79.283.065/0001-41), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão;  encaminhar cópia 

desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 15, que fundamentou este Acórdão, à 
Universidade Federal do Paraná e ao representante, informando- lhes que o conteúdo desta deliberação 
poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, 

de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do 
Regimento Interno deste Tribunal. 

1. Processo TC-033.693/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Dar ciência à Universidade Federal do Paraná, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução 

- TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 96/2020, para que 

sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 
1.6.1.  o  percentual de 20% estabelecido nos subitens 21.1.2, a e b, 21.1.4.1, 21.1.5.2 e 21.1.6.1, 

do  item 21 - Das Sansões Administrativas do Edital, pode resultar um ônus desproporcional para a 
contratada, o que pode frustar o caráter competitivo do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade e 
à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 145/2004, 597/2008,  1.449/2020 e 2.274/2020, todos 

do Plenário, de relatoria, respectivamente, dos Ministros Marcos Bemquerer, Guilherme Palmeira, Augusto 
Nardes e Raimundo Carrero, que se baseiam no art. 9º da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933, revigorado 

pelo Decreto sem número de 29/11/1991).” 
Considerando que a empresa recorrente não é parte nos presentes autos, nos termos do art. 146 do 

RI/TCU. 

Considerando a pacífica jurisprudência do TCU no sentido de que o reconhecimento como parte 
interessada depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legít ima 

e comprovada razão para intervir no processo. 
Considerando que não prosperam os argumentos da empresa recorrente de que possui legitimidade 

para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a 

possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c 
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o art. 146 e art. 2º, § 2º, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1º da Resolução-TCU 

213/2008. 
Considerando que a empresa recorrente não figura nos autos como responsável nem como 

interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos 
processuais (arts. 144, §§1º e 2º, e 145, caput, do Regimento Interno/TCU). 

Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 25 e 26); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: 
a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Orbenk Administração e Serviços 

Ltda., em razão da ausência de legitimidade, nos termos do artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 
do Regimento Interno/TCU 

b) dar ciência deste Acórdão à empresa recorrente. 

c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-033.693/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Recorrente: Orbenk Administração e Serviços Ltda. (79.283.065/0001-41) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 
1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas (Selog). 

1.7. Representação legal: 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 673/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por 

erro material, o Acórdão 495/2021-TCU-Plenário, de forma que, no subitem 9.1 daquela decisão, onde se 
lê “aprovar o projeto de alteração da Resolução-TCU 160/2003”, leia-se “aprovar o projeto de alteração 

das Resoluções-TCU 233/2010, 259/2014 e 276/2016”. 
1. Processo TC-029.433/2017-7 (ADMINISTRATIVO) 
1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18) 

1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Representação legal: não há. 
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 674/2021 - TCU - Plenário 

Considerando tratar-se de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, 
de terminal voltado à movimentação e armazenagem de cavacos de madeira a granel para exportação no 

Porto de Santana/AP, intitulado MCP01, pelo período de 25 anos, conforme o Aviso 64/2017/MTPA, de 
21/9/2017; 

Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 124/2018-TCU-Plenário, informou ao 

extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (sucedido pelo Ministério da Infraestrutura) e à 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que, dentro do escopo delimitado para análise de 

primeiro estágio de desestatização nos moldes da Instrução Normativa-TCU 27/1998, não foram detectadas 
irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem o regular prosseguimento do processo 
concessório do terminal MCP01; 

Considerando que não acudiram interessados no certame licitatório realizado para o arrendamento 
em questão (Leilão 4/2018), realizado em 25/9/2018, motivo pelo qual o Poder Concedente pretende 

remodelar o projeto, sem que haja informação acerca de previsão de retomada do arrendamento; 
Considerado a superveniência da Instrução Normativa-TCU 81/2018, a qual alterou a sistemática de 

fiscalização dos processos de desestatização, e que os estudos apresentados a esta Corte de Contas deverão 
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ser revistos por ocasião da eventual retomada do empreendimento, oportunidade em que o Tribunal poderá 

deliberar pela necessidade de realizar ou não fiscalização sobre o processo concessório do Termina l 
Portuário MCP01, com base nas regras contidas na nova instrução normativa; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inc. II, e 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea “a”, e 169, inciso V, 
do Regimento Interno do TCU, em autorizar o arquivamento do processo e remeter cópia deste acordão à 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e ao Ministério da Infraestrutura. 
1. Processo TC-029.910/2017-0 (DESESTATIZAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil (extinta) 

1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPortoFerrovia). 
1.5. Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil (extinto); Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 675/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de processo que cuida do acompanhamento da desestatização, por meio de 

arrendamento portuário, do Terminal Salineiro de Areia Branca (Tersab), no município de Areia Branca-

RN, sob administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), utilizado para 
movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente sal marinho; 

Considerando que estes autos se destinam exclusivamente à análise da viabilidade técnica e 
econômico-financeira do arrendamento, bem como da adequação de suas respectivas minutas jurídicas ao 
ordenamento vigente e ao estudo de viabilidade; 

Considerando que, no que tange à viabilidade econômico-financeira, não se identificaram 
irregularidades ou oportunidades de melhoria quanto às premissas utilizadas, as quais se encontram em 

linha com a jurisprudência desta Corte; 
Considerando que, quanto à viabilidade técnica, as inconsistências identificadas pela secretaria 

especializada foram devidamente sanadas pelos gestores, após a reunião de apresentação do relatório 

preliminar; 
Considerando que as minutas jurídicas se alinham, em grande parte, à jurisprudência do TCU, e que 

os gestores se comprometeram a sanar o risco de que, por falha contratual, eventual morosidade ou 
inexecução por parte da Codern venha a trazer a possibilidade de que o contrato do futuro arrendatário 
tenha de ser reequilibrado antes mesmo de a operação do parceiro privado ter se iniciado; 

Considerando que as manifestações apresentadas nos autos (peças 55 a 57) pelo Sindicato das 
Indústrias de Extração do Sal do Estado do Rio Grande do Norte (Siesal) não modificam as conclusões dos 

exames empreendidos pela unidade instrutora, a qual reiterou sua proposta de encaminhamento de peças 
53-54, conforme tratativas entre o Gabinete deste relator e a SeinfraPortoFerrovia, visto que os pontos 
apresentados cuidam de questões discricionárias e/ou relacionadas a aspectos concorrenciais e 

mercadológicos, os quais extrapolam o escopo da análise e das competências desta Corte, mas que podem 
ser avaliadas e decididas pelo Poder Público previamente ao certame concessório; 

Considerando que, em caso similar, por meio do Acórdão 608/2021-TCU-Plenário, este Tribuna l 
recomendou ao Poder Concedente que elaborasse nota técnica ou instrumento que defina claramente o 
objetivo e a metodologia de cálculo da Movimentação Mínima Exigida e de seu fator redutor “alpha” como 

forma de embasar, explícita e congruentemente, as decisões regulatórias atinentes ao modelo concessório 
de terminais portuários, nos termos da lei de procedimento administrativo (Lei 9.784/1999, art. 50, § 1º); 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inc. XV, 143, inc. III, 169, inc. V, 250, inc. I, e 258, inc. II, do Regimento Interno, c/c as disposições 
da Instrução Normativa-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em informar aos 

órgãos responsáveis que, dentro do escopo delimitado na fiscalização, não foi detectada inconsistência que 
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obste o regular prosseguimento do processo concessório do termina l portuário do Tersab, e adotar as 

providências indicadas neste acórdão. 
1. Processo TC-039.471/2020-9 (DESESTATIZAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura 
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 
(SeinfraPortoFerrovia). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 53) e das manifestações do 

Siesal (peças 55 a 57), ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviár ios 
para que avaliem a pertinência ou inadequação, conforme o caso, das sugestões e possíveis riscos apontados 

pela entidade em relação ao impacto das premissas do modelo concessório do Tersab no mercado local de 
sal; 

1.6.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 53) ao Sindicato das Indústrias de Extração 

do Sal do Estado do Rio Grande do Norte (Siesal); 
1.6.3. autorizar o arquivamento do processo. 

ACÓRDÃO Nº 676/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 1.975/2019-TCU-Plenário, por meio do qual 

esta Corte expediu recomendações direcionadas ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) no sentido de os induzir a adotar medidas para assegurar o bom 
uso público da área inicialmente prevista para o projeto do Campus do Cérebro; 

Considerando que as recomendações ainda não foram completamente adotadas; 
Considerando, no entanto, a complexidade da questão, bem como a atual situação da pandemia 

causada pela Covid-19, que interfere nas ações administrativas dos órgãos; 

Considerando a materialidade do investimento de recursos públicos já feito no empreendimento, sua 
relevância à sociedade e a decorrente necessidade de se manter o presente monitoramento; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso III, e 201, § 1º, do Regimento Interno/TCU, de acordo com 
os pareceres emitidos nos autos, em considerar não implementadas as recomendações expedidas ao MEC 

e ao MCTI por meio do Acórdão 1.975/2019-TCU-Plenário, e adotar as medidas constantes do subitem 1.7 
desta deliberação. 

1. Processo TC-015.677/2019-2 (MONITORAMENTO) 
1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEducação). 

1.6. Representação legal: Severino Cesário de Lima, representando Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte; Rubens Naves (19379/OAB-SP) e outros, representando Instituto de Ensino e Pesquisa 
Alberto Santos Dumont. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. Sobrestar este processo pelo prazo de um ano, quando a SecexEducação deverá reanalisar a 

situação e apresentar informações atualizadas ao relator; 

1.7.2. Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 84), ao MEC, ao MCTI 
e às Universidades Federais do Rio Grande do Norte (UFRN) e Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

ACÓRDÃO Nº 677/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de relatório de auditoria realizada na Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) e na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com o objetivo de fiscalizar o 
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projeto das obras de construção da EF-354, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), no trecho 

compreendido entre Mara Rosa-GO e Água Boa-MT; 
Considerando que, em atendimento à recomendação constante do subitem 9.1 do Acórdão 

1.948/2020-TCU-Plenário, o Ministério da Infraestrutura encaminhou a Nota Informativa Conjunta 
02/2020/CGOFER/DTFER/SNTT-MINFRA, justificando não ser oportuno o atendimento da 
recomendação no presente caso, sem prejuízo de adotar a proposição nos próximos projetos de investimento 

cruzado similares ao da Fico; 
Considerando que a recomendação deixava a cargo do MInfra e da ANTT avaliar a conveniência e a 

oportunidade de promover o detalhamento dos elementos de projetos básicos das obras de artes especiais e 
das obras complementares tipo passagens inferiores, ponderando os custos e benefícios desta solução, dada 
a representatividade dessa parcela do obra e o estágio do processo de prorrogação antecipada da Estrada de 

Ferro Vitória a Minas (EFVM); 
Considerando que a recomendação não possui caráter cogente; 

Considerando que este processo já foi submetido à apreciação de forma unitária pelo Plenário, na 
forma prevista no art. 39 da Resolução-TCU 280/2016, ocasião em que foi proferido o Acórdão 1.948/2020-
TCU-Plenário; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso V, “a”, do Regimento Interno/TCU, em apensar definitivamente este processo ao TC 

018.842/2019-4, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e em encaminhar cópia desta deliberação 
e instrução (peça 120) ao Ministério da Infraestrutura. 

1. Processo TC-025.638/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 

1.1. Responsáveis: Marcio Velloso Guimaraes (569.159.507-53); Mario Rodrigues Junior 
(022.388.828-12). 

1.2. Interessado: Vale S.A. (33.592.510/0001-54). 
1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura; Valec 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 
(SeinfraPortoFerrovia). 

1.7. Representação legal: Larissa Carvalho Gersanti (60699/OAB-DF) e outros, representando Vale 

S.A.; Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF), representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 
S.A. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 678/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de representação acerca de impropriedades/falhas no Pregão Eletrônico 

50/2018, promovido pelo Senado Federal, que resultou no Contrato 66/2018; 
Considerando que, por meio do Acórdão 2.758/2018-TCU-Plenário, esta Corte conheceu da 

representação, considerando-a parcialmente procedente, e, pelos subitem 9.3.1 daquela decisão, determinou 
ao Senado Federal que se abstivesse de prorrogar o contrato decorrente do certame e adotasse as medidas 
necessárias à realização de novo certame licitatório; 

Considerando que a determinação foi atendida, uma vez que o Senado Federal instaurou o Pregão 
84/2020, com o objetivo de substituir o Contrato 66/2018, e que o TCU o acompanha por meio do processo 

TC 029.666/2020-1; 
Considerando que as prorrogações contratuais efetuadas pelo Senado Federal não podem ser 

consideradas irregulares, visto que a decisão do Tribunal se encontrava sob efeito suspensivo; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 c/c o art. 237, VII, todos 

do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres nos autos, em considerar atendida a medida 
elencada no subitem 9.3.1 do Acórdão 2.758/2018-TCU-Plenário; encaminhar cópia deste acórdão ao 
Senado Federal, acompanhada da instrução (peça 125); e arquivar o processo. 

1. Processo TC-017.172/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 
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1.1. Órgão: Senado Federal 

1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: Ana Luiza Nicolini de Castro David (63.205/OAB-DF) e outros, 

representando El Dorado Serviços Profissionais Eireli; Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF), 

representando Senado Federal; Heyrovsky Torres Rodrigues (33.838/OAB-DF) e outros, representando 
Intelit Service Ltda. 

ACÓRDÃO Nº 679/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de representação formulada pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão 

acerca de supostas irregularidades praticadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativas 

ao desembaraço de 107 (cento e sete) ventiladores respiratórios no Aeroporto Internacional Cunha 
Machado, equipamentos importados com recursos privados de empresários maranhenses para posterior 

doação ao Estado, em auxílio ao tratamento das pessoas internadas com o novo coronavírus (COVID-19) 
na rede pública de saúde; 

Considerando que, diante da ausência de autoridade aduaneira no Aeroporto Internacional Cunha 

Machado de São Luís/MA no momento da chegada dos equipamentos, o material foi retirado pelo 
Secretário de Indústria e Comércio do Estado mediante assinatura de termo de responsabilidade perante o 

representante da Infraero, por entender que não se tratava de contrabando ou descaminho; 
Considerando que a RFB teria emitido nota informando que, diante do flagrante descumprimento da 

legislação aduaneira (arts. 23 e 27 do Decreto-Lei 1.455/1976), tomaria as providências legais cabíveis 

contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, promovendo os competentes procedimentos fiscais, além 
de representação aos órgãos de persecução penal; 

Considerando que a atuação do Tribunal de Contas da União não se limita às hipóteses em que se 
verifica prejuízo ao erário federal, possuindo também competência para realizar fiscalizações de natureza 
operacional, por meio das quais busca aferir a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade dos 

atos da administração pública federal, bem como o respectivo impacto destes na execução de políticas 
públicas, tal como ações que estão sendo adotadas no combate ao novo coronavírus; 

Considerando que é ônus do importador e do estado que pretende receber os equipamentos por meio 
de doação providenciar a documentação exigida pelo fisco, podendo, a depender da emergência, fazer 
gestão junto aos órgãos federais para que haja a pronta liberação dos insumos importados para o combate 

do coronavírus; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do 
Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente 
representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente ; 

encaminhar cópia deste acordão, acompanhada da instrução (peça 34), à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e à representante; e arquivar o processo. 

1. Processo TC-017.670/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Interessado: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23) 
1.2. Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas 
(SecexTrib). 

1.6. Representação legal: Irma Claudia do Nascimento Morais (48255/OAB-DF) e outros, 

representando Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 680/2021 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco (TCE/PB) acerca de possíveis irregularidades ocorridas na gestão dos recursos federais 
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repassados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional ao 

Município de Uiraúna/PB (Transferência Legal nº 24/2017 - SIAFI 692102) com vistas à construção da 1ª 
etapa do Sistema Adutor Extremo Oeste-Capivara, estação de tratamento que vai da cidade de São João do 

Rio do Peixe/PB até a barragem Capivara; 
Considerando que, dada a conexão entre as evidências contidas no relatório do TCE/PB e o processo 

418811/2019/SFPOSTF/VPGR - inquérito N. 4800, da Procuradoria Geral da República/MPF, que apura 

o pagamento de propina em contratos de construção do sistema adutor Extremo Oeste-Capivara, esta Corte 
buscou interlocução com as instituições que de alguma forma participam ou participaram da fiscalização 

das obras da adutora, tais como o Departamento de Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a 
Controladoria-Geral da União (CGU) para que pudessem informar sobre as irregularidades identificadas e 
as medidas tomadas em razão delas; 

Considerando que a CGU encaminhou a esta Corte resultado de fiscalização promovida por aquela 
controladoria nas obras de construção do Sistema Adutor Extremo Oeste-Capivara, a qual explicita 

irregularidades que remanesceram não sanadas após a análise da manifestação do responsável, e que aponta 
possíveis danos no valor de R$ 2.888.600,69; 

Considerando que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) tomou ciência dos 

apontamentos efetuados pela CGU; 
Considerando que o art. 3° da Instrução Normativa-TCU 71/2012 preconiza que, diante da prática de 

ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade competente deve 
imediatamente, antes da instauração da tomada de contas especial, adotar medidas administrativas para 
caracterização ou elisão do dano; 

Considerando que, na hipótese de esgotadas as medidas administrativas indicadas acima, a autoridade 
competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, mediante a autuação 

de processo específico, sob pena de responsabilidade solidária; 
Considerando a necessidade de otimizar a atividade administrativa, evitando a superposição da 

atuação dos órgãos de controle; 

Considerando a necessidade de fixação de prazo para que o MDR comprove a este Tribunal as 
medidas adotadas em face dos apontamentos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 143, inciso III, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso II, todos do Regimento Interno/TCU, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, porquanto preenchidos os 

requisitos de admissibilidade; considerá-la procedente; adotar as medidas indicadas no subitem 1.6 deste 
acórdão; e encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Municíp io 

de Uiraúna-PB, acompanhada da instrução (peça 36). 
1. Processo TC-024.913/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Entidade: Município de Uiraúna - PB. 

1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/recomendações/orientações: 

1.6.1. determinar  ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que comprove, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, as medidas administrativas adotadas visando a caracterização ou elisão do dano 

revelado em fiscalização da CGU, nas obras de construção da 1ª etapa do Sistema Adutor Extremo Oeste-
Capivara, da cidade de São João do Rio do Peixe/PB até a barragem Capivara, no município de Uiraúna/P B 
(Transferência Legal nº 24/2017 - SIAFI 692102), conforme preconiza o art. 3° da Instrução Normativa-

TCU 71/2012, ou as providências com vistas à instauração da tomada de contas especial, nos termos do art. 
8° da Lei 8.443/1992; e 

1.6.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) que monitore o 
cumprimento do item 1.6.1 nestes autos. 
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ACÓRDÃO Nº 681/2021 - TCU - Plenário 

Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de 
possíveis irregularidades na Concorrência 1/2020, promovida pela Comissão Regional de Obras da 2ª 

Região Militar do Exército Brasileiro, com vistas a contratar empresa para a realização de obra de reforma 
da cobertura do quartel general do Ibirapuera (São Paulo/SP); 

Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra o fato de que, apesar de oferecido o 

menor preço, teve sua proposta desclassificada por erro formal, não tendo a comissão de licitação adotado 
as devidas diligências de modo a permitir a correção da falha, mesmo após a representante, em fase recursal, 

ter apresentado recurso com planilhas corrigidas e sem alteração no preço global proposto; 
Considerando que o contrato já foi assinado pelo valor de R$ 4.931.726,90, ou seja, R$ 557.628,24 

superior ao valor da proposta indevidamente desclassificada; 

Considerando que não resta possibilidade de correção da situação verificada ou remoção dos seus 
efeitos, porém remanesce a irregularidade, consistente na desclassificação da proposta da representante por 

erro em sua planilha orçamentária sem a realização de diligência destinada à correção das falhas 
identificadas; 

Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, 

nos termos da análise empreendida na peça 46; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 
235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: 

conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, 

considerá-la parcialmente procedente; 
indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 

adotar a medida elencada no subitem 1.7 deste acórdão; 
encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Regional de Obras da 2ª Região Militar do Exército 

Brasileiro e à representante, juntamente com a instrução (peça 46). 

1. Processo TC-028.152/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Interessado: Scopus Construtora & Incorporadora Ltda. (49.723.802/0001-19) 

1.2. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 2ª Região Militar 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Paulo Sergio Mendonca Cruz (67.691/OAB-SP) e outros, representando 

Scopus Construtora & Incorporadora Ltda.; Joao de Freitas Junior (121.572/OAB-SP), representando Emr 
Construções e Instalações Industriais Ltda. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. dar ciência à Comissão Regional de Obras da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro, com 
fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas 

com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que foi identificada falha na Concorrência 
1/2020, relacionada à desclassificação da proposta da licitante EMR Construções e Instalações Industria is 
Ltda. por erro em sua planilha orçamentária, sem a realização de diligência destinada à correção das falhas 

identificadas, mantido o valor global inicialmente proposto, contrariando o art. 43, § 3º da Lei 8.666/1993, 
os itens 8.7 e 10.16.4 do edital da Concorrência 1/2020, o princípis da obtenção da proposta mais vantajosa 

e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.239/2018, 898/2019, 2.546/2015, 830/2018, 1.487/2019 e 
370/2020, todos do Plenário). 

ACÓRDÃO Nº 682/2021 - TCU - Plenário 

Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de 
possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 75/2018, promovido pelo município de Macapá/AP, com 

vistas a formar registro de preços para contratação de empresa executora de serviços de processamento de 
roupas de serviços de saúde sob situações higiênico-sanitárias adequadas; 
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Considerando que o processo licitatório resultou na adjudicação do objeto à empresa que atualmente 

executa os serviços, com o valor R$ 3.375.120,00, e que não foi verificado prejuízo ou sobrepreço no 
processo licitatório; 

Considerando que a ata de registro de preços decorrente do certame expirou em fevereiro de 2020, 
que o contrato dela decorrente foi assinado em 27/3/2019 e que os serviços são imprescindíveis e não devem 
ser suspensos, sob risco de causar danos aos pacientes que estão internados nas unidades hospitalares do 

município; 
Considerando que, após as diligências e oitivas realizadas pelo Tribunal, identificaram-se 

impropriedades no procedimento licitatório, relacionadas à ausência de parâmetros objetivos para avaliar a 
capacidade técnica-operacional dos licitantes, e à falta de justificativa para permitir adesões de outros 
órgãos não participantes do registro de preços; 

Considerando que, em novo edital realizado pela entidade municipal para contratação do mesmo 
objeto, foi incluída cláusula estabelecendo parâmetros mais adequados de avaliação da capacidade técnica -

operacional das licitantes; 
Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, 

nos termos da análise empreendida na peça 56; 

Considerando, por fim, que o pedido de ingresso nos autos formulado pelo representante não está 
acompanhado de razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo 

próprio; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 

235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: 
a) conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 

b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 
c) indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo representante; 
d) adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 deste acórdão; 

e) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Macapá e 
ao representante, acompanhada da instrução (peça 56). 

1. Processo TC-030.719/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Entidade: Município de Macapá - AP 
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, 
representando Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6.1. dar ciência à Subsecretaria de Compras e Contratações do Município de Macapá, com 
fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de justificativa para a 

possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, prevista no 
edital do Pregão Eletrônico SRP 75/2018, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, a exemplo 
dos Acórdãos 757/2015, 2.037/2019, 224/2020, todos do Plenário. 

ACÓRDÃO Nº 683/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que o interessado se limitou a invocar hipóteses para a admissibilidade do recurso de 

revisão, sem, contudo, satisfazê-las materialmente; 
Considerando que argumentos e teses jurídicas são questões que justificam seu exame em outras 

espécies recursais; 

Considerando que mesmo que sejam aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 
1.441/2016-TCU-Plenário ou pela Lei 9.873/1999, não ocorreu a prescrição do débito e, consequentemente, 

da multa proporcional no caso em exame; 
Considerando que, assim, deve ser rejeitada a arguição de prescrição suscitada pelo interessado, e 

que, por outra perspectiva, os elementos fáticos para a sua condenação persistem; e 
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Considerando as proposições, tanto da unidade técnica como do Ministério Público junto ao TCU, 

que pugnam pelo não conhecimento deste recurso de revisão. 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigo 32, III, e 35 da Lei 8443/1992 c/c os artigos 143, IV, alínea ‘b’, 
e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer deste recurso de revisão, por não atender aos requisitos 
legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Ministér io 

do Turismo, e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 
1. Processo TC-019.311/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Ildeu Oliveira e Silva (139.811.616-53) e In Market Instituto Mineiro de 
Marketing Ltda (05.566.407/0001-02) 

1.2. Interessado: Ildeu Oliveira e Silva (139.811.616-53) 

1.3. Órgão: Ministério do Turismo 
1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 

1.8. Representação legal: Mauro Jorge de Paula Bomfim (43.712/OAB-MG) 
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 684/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

artigos 243, 250, I, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 36 da Resolução -

TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.4 do Acórdão 4.069/2020-
Plenário, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao 54º Batalhão de Infantaria de 

Selva e adotar a providência a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-000.066/2021-4 (MONITORAMENTO) 
1.1. Unidade: 54º Batalhão de Infantaria de Selva 

1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.6.1. determinar o apensamento destes autos ao processo TC 033.726/2020- 5. 

ACÓRDÃO Nº 685/2021 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação da 
Decisão 534/2002-TCU-Plenário (peça 2, p. 40-41), prolatada no âmbito do processo TC-008.148/1999-6, 
no qual foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais transferidos ao 

Município de Pirapemas/MA por meio de diversos convênios e contratos de repasse. 
Considerando que, por meio do Acórdão 1619/2010-TCU-Plenário, as contas de Carmina Carmen 

Lima Barroso Moura e de outros responsáveis foram julgadas irregulares, com imputação de débito (item 
9.3), aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (item 9.4), e inabilitação para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de oito anos (item 9.8); 

Considerando que, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, que ocorreu em 22/7/2014 
(peça 240), sobreveio o falecimento de Carmina Carmen Lima Barroso Moura, ocorrido em 12/7/2013 

(peça 252); 
Considerando o caráter personalíssimo das apenações constantes dos itens 9.4 e 9.8 do Acórdão 

1619/2010-TCU-Plenário; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 3º, § 2º, da Resolução/TCU 178/2005, em tornar, de ofício, no que 

tange à Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura, insubsistentes as penalidades aplicadas por meio dos 
itens 9.4 e 9.8 do Acórdão 1619/2010-TCU-Plenário. 

1. Processo TC-020.595/2004-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
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1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: Melissa Lima Barroso Moura. 

ACÓRDÃO Nº 686/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 

2.645/2015-TCU-Plenário, constituído por força do subitem 9.4.2 do mesmo acórdão, proferido no 
TC 008.290/2015-6 relativo à auditoria realizada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 
Portuária, Hídrica e Ferroviária, no âmbito do Fiscobras/2015, nas obras da construção da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (Fiol) no segmento entre Ilhéus/BA e Caetité/BA (Relatório de Fiscalização 

9/2015). 
Considerando que o referido item 9.3 do Acórdão 2.645/2015-Plenário assim dispôs: 
“9.3. determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com fundamento no art. 43, I, da 

Lei 8.443/1992 c/c art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de trinta dias, apresente ao 

Tribunal: 
9.3.1. o caminho crítico das obras com base no real cronograma de execução no âmbito dos lotes 1 a 

4 da Fiol; 
9.3.2. as medidas adotadas com vistas a coibir a fabricação de dormentes de concreto e de brita para 

lastro, bem como de qualquer outro produto intermediário, de forma antecipada, no âmbito dos lotes 1 a 4 
da Fiol, em observância ao disposto no item 9.2.3 do Acórdão 1712/2012 - Plenário; 

9.3.3. as medidas adotadas com vistas a evitar que a baixa execução física do lote 1, bem como a 
inexecução do segmento de 17 km excluído do lote 2, ainda sem contratação, atrasem ainda mais a liberação 

da ferrovia ao tráfego, uma vez que, enquanto essas obras não estiverem concluídas, os demais trechos 
permanecerão sem utilidade”; 

Considerando que, por meio de despacho do relator datado de 25/03/2019, foi determinado à unidade 
técnica que levantasse informações constantes de outros processos em andamento nesta Corte, relacionadas 
às determinações retro referidas, como forma de subsidiar a análise do cumprimento das mesmas (peça 11); 

Considerando que, dando cumprimento ao despacho do Relator, a unidade técnica procedeu a 
levantamento das informações constantes dos TC’s 015.088/2017-0, 008.290/2015-6 e 039.356/2019-1, as 
quais foram sumarizadas em sua instrução (§§ 13 a 33); 

Considerando que, relativamente à determinação constante do subitem 9.3.1 do referido acórdão, a 

unidade técnica registra que foram apresentadas as informações requeridas, ainda que de forma 
extemporânea e merecedora de atualizações, uma vez que abrangido o período até dezembro de 2019 (§§ 
36 a 38 da instrução); 

Considerando, entretanto, que as questões relacionadas à reavaliação de custo/beneficio das 

alternativas de viabilidade da conclusão dos trechos da FIOL foram tratadas no TC 015.088/2017-0 (§ 39 
e 40 da instrução); e que, após ajustes nas informações e documentos em razão da realização de audiênc ia 
e de determinações da Corte de Contas, o Edital de Subconcessão da Fiol, lotes 1 a 4, foi publicado no dia 
16/12/2020, com expectativa de assinatura do contrato em 23/07/2021 (§§ 41 a 43 da instrução); o que 

desaconselha se prossiga na análise do referido caminho crítico nestes autos (§ 44 da instrução); 
Considerando que, com relação à determinação constante do subitem 9.3.2 do referido acórdão, a 

Valec, além de justificar a inclusão da fabricação de dormentes nos editais, informou que os dormentes a 
serem utilizados no lote 1F já se encontram 50% produzidos e os demais deverão ser regularmente 

produzidos até final da obra, ressalvada a já prevista retenção de pagamentos para ajustes nas 
medições;  que os dormentes a serem utilizados nos lotes 2F, 3F e 4F serão fornecidos e aplicados de acordo 
com o termo aditivo firmado; e que ajustes na estratégia de produção e aplicação de dormentes, como 
algumas que oferece, poderão ser analisados em projeto futuros (§§ 45 a 54 da instrução); 

Considerando que, em vista dessas informações e de que o Tribunal já reconheceu os esforços da 
administração da Valec no sentido de dar cumprimento à determinação, associado ao fato de já ter sido 
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lançado o edital de subconcessão dos Lotes 1 a 4, conforme já salientado, a unidade técnica propõe seja 

considerada cumprida a determinação (§§ 63 a 65 da instrução); 
Considerando que, quanto à determinação contida no subitem 9.3.3 do referido acórdão, a Valec 

informou não vislumbrar qualquer dificuldade de ordem técnica para a conclusão das obras relativas aos 
quatro lotes e que recursos financeiros em montante adequado seriam alocados para conclusão das obras (§ 

66 da instrução); 
Considerando que, em relação a isso, a SeinfraPortoFerrovia apontou que a viabilidade técnica e 

econômico/financeira e a transferência dos referidos lotes à iniciativa privada já foram tratados nos TC’s 
015.088/2017-0 e 039.356/2019-1, respectivamente, o que desaconselha se prossiga na análise das medidas 

relacionadas à execução das obras nestes autos (§ 67 da instrução); 
Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de considerar cumprida a 

determinação contida no subitem 9.3.2, e não mais aplicáveis as determinações contidas nos subitens 9.3.1 
e 9.3.3, todos do referido Acórdão 2.645/2015-Plenário; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 
fundamento no art. 243 do Regimento Interno, por unanimidade, em: 

a) considerar cumprida a determinação constantes do subitem 9.3.2 do Acórdão 2.645/2015-TCU-
Plenário; 

b) considerar não mais aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 
2.645/2015-TCU-Plenário; 

c) dar ciência deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; 
d) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU, dispensando-se o seu apensamento ao processo originador da deliberação ora monitorada (TC 
008.290/2015-6), prescrito no art. 5º, inciso II, da Portaria Portaria-Segecex 27/2009, em face do disposto 
no item 9.3 do Acórdão 3.062/2020-TCU-Plenário proferido naqueles autos. 

1. Processo TC-013.559/2016-8 (MONITORAMENTO) 

1.1. Apensos: 008.290/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 
(SeinfraPor). 

1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF) e outros, representando Valec 
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 687/2021 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos de novo monitoramento do Acórdão 3.031/2015-TCU-Plenário, 

proferido no bojo do TC 024.197/2014-9, o qual tratou de auditoria integrante dos trabalhos de Fiscalização 

de Orientação Centralizada (FOC) a respeito da Governança e Gestão das Aquisições Públicas - Ciclo 2014, 
realizada com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições no Instituto 
Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) estavam de acordo com a legislação pertinente e aderentes às 
boas práticas. 

Considerando que o primeiro monitoramento resultou na prolação do Acórdão 2.889/2018-Plenário 
(peça 9), tendo-se fixado novo prazo para cumprimento dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do acordão origina l 
(item 9.1 do Acórdão 2.889/2018-Plenário); 

Considerando, posteriormente, a prolação do Acórdão 1.992/2020-Plenário (peça 5), relativo a um 
segundo ciclo de monitoramento do Acórdão 3.031/2015-Plenário, por meio do qual foi dada ciência ao 

Inpa de que não houve o cumprimento pleno das determinações constantes dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 
do Acórdão 3.031/2015-TCU-Plenário; 

Considerando a realização de diligência ao Inpa, pela Selog (peça 12), com vistas a conhecer medidas 
eventualmente adotadas para dar integral atendimento dos subitens 9.1.1.2 (em relação à exclusão das 

parcelas referentes ao aviso prévio da planilha de custos e formação de preços do Contrato 16/2013) e 
9.1.1.3 (concernente à recuperação dos valores pagos indevidamente em decorrência da não exclusão das 
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parcelas referentes ao aviso prévio, da planilha de custos e formação de preços do Contrato 16/2013) do 

Acórdão 3.031/2015-TCU-Plenário; 
Considerando que restou assente que o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia apurou os valores 

que deveriam ser recuperados da contratada e procedeu à anulação do valor no crédito que a empresa ainda 
possuía pendente de quitação (peça 16, p. 112-124), bem como já havia glosado os valores em questão a 

partir do segundo ano do contrato (peça 63 do TC 024.197/2014-9); 
Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 18-19, 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a 

seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea “s”, 143, inciso III, 234 e 235, todos do 

Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: 
a) considerar atendidas as deliberações constantes dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 

3.031/2015-TCU-Plenário; 
b) dar ciência deste Acórdão e da instrução de peça 18 ao Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia - Inpa; e 
c) determinar o apensamento dos autos ao processo originador (TC 024.197/2014-9), nos termos do 

art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 
1. Processo TC-029.599/2020-2 (MONITORAMENTO) 

1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 688/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do 

Regimento Interno, em considerar atendida a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 2.355/2020-
TCU-Plenário e apensar os autos ao TC 022.392/2014-9, conforme proposto pela Selog (peças 12 e 13). 

1. Processo TC-044.980/2020-5 (MONITORAMENTO) 
1.1. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Pará (UFPA) 

1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Pará (UFPA). 

ACÓRDÃO Nº 689/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no 

art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, 
por unanimidade, em expedir certificado de quitação à empresa Kamustra Produções Artísticas Ltda. ante 
o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2204/2010-TCU-Plenário, 
conforme demonstrativo de débito consignado à peça 148, de acordo com os pareceres da Seproc e do 

MP/TCU emitidos nos autos (peças 150/152). 
1. Processo TC-013.211/2005-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
1.1. Responsável: Kamustra Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 04.857.175/0001-70) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesen). 
1.6. Representação legal: Bruno de Siqueira Pereira (20601/OAB-DF) e outros, representando 

Ministério da Cultura (extinta); Raphael Ribeiro Bertoni (259.898/OAB-SP) e outros, representando 
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Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Brasília ; 

Leonardo Lopes Soares e outros, representando Mc Cann Erickson Publicidade Limitada. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 690/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no 

art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir 
certificado de quitação ao Sr. Francisco Humberto de Carvalho Júnior ante o recolhimento integral da multa 
aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2860/2016-TCU-Plenário, consoante Demonstrativo de 
Débito (peça 192), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo MP/TCU (peças 

194/196). 
1. Processo TC-046.095/2012-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
1.1. Responsável: Francisco Humberto de Carvalho Júnior (CPF 135.713.383-91) 
1.2. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Ministério do Turismo; Prefeitura Municipal de 

Fortaleza/CE 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair e outros, representando Caixa Econômica Federal; 
Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE) e outros, representando Geraldo Bandeira Accioly e 
Francisco Humberto de Carvalho Júnior. 

ACÓRDÃO Nº 691/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a, 208 
e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9º, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em julgar 
as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, 

em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades e de 
encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Habitacional do Exército, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos: 

1. Processo TC-029.396/2011-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 

1.1. Apenso: TC-016.824/2012-1 (Representação). 
1.2. Responsáveis: Gilberto Arantes Barbosa, (039.492.491-68), Clovis Jacy Burmann, 

(042.202.347-72), José Antonio Nogueira Belham, (027.066.877-20), Antonio Cássio Segura, 
(060.466.238-63), Ricardo Barbalho Lamellas, (050.389.107-00), Jorge Lúcio Andrade de Castro, 

(300.727.606-30), Jorge Ernesto Pinto Fraxe, (108.617.424-00), Leticio de Campos Dantas Filho, 
(042.910.777-34), Rubens Silveira Brochado, (055.123.100-97). 

1.3. Órgão/Entidade: Fundação Habitacional do Exército - MD/CE. 
1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 

(SecexDefes). 
1.7. Representação legal: Maria Beatriz Castilho da Silva (12839/OAB-DF) e outros, representando 

Fundação Habitacional do Exército. 
1.8. Ciência: 
1.8.1. à Fundação Habitacional do Exército sobre as seguintes impropriedades: 
1.8.1.1. ausência de concurso público para contratação de pessoal, em afronta ao art. 20 da Lei 

6.855/1980 e ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal; 

1.8.1.2. deficiência nos critérios adotados para pagamentos dos empregados da APE/Poupex que 
prestaram serviços à Fundação Habitacional do Exército; 

1.8.1.3. lançamentos contábeis de transações imobiliárias realizadas com o Comando do Exército 
intempestivos, em desacordo com os arts. 83, 85, 87 e 89 da Lei 4.320/1964; 

1.8.1.4. utilização de regulamento de licitações e contratos com dispositivos contrários à Lei 
8.666/1993; 
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1.8.1.5. manter em vigência contratação de empréstimo ilegal junto à APE/Poupex, em inobservânc ia 

ao 29 da Lei 6.855/1980; e 
1.8.1.6. promover empreendimento imobiliário, no setor Noroeste em Brasília/DF, a um grupo 

específico de militares em condições mais vantajosas do que as praticadas normalmente, violando os 
princípios da moralidade e da impessoalidade. 

ACÓRDÃO Nº 692/2021 - TCU - Plenário 
Atuo nos presentes autos com fundamento no art. 27-A da Resolução-TCU 175/2005, tendo em vista 

haver sido designado, por meio da Portaria-TCU 18-GAPES, de 25/3/2021, substituto do eminente Ministro 
Vital do Rêgo. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, e 169, inciso V, do Regimento 
Interno, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-039.940/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 

1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
1.2. Relator: Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 

(SeinfraOperações). 
1.5. Representação legal: Viviane do Nascimento Pereira Sá (OAB/RJ 130.645) e outros. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 693/2021 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, incisos III e V, alínea a, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resoluçã o 
TCU 259/2014, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 
9.1.3, bem como a recomendação contida no subitem 9.2.2.3, e, em implementação, as recomendações 

constantes dos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2.1, 9.2.2.2 e 9.2.2.4, todos do Acórdão 1.277/2020 - Plenário, 
em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC-022.523/2019-7 (Relatório de Auditoria), sem 
prejuízo de juntar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e do presente decisum ao TC-
034.018/2019-0 (Relatório de Acompanhamento), com vistas à continuidade do acompanhamento de 

indicadores de desempenho do Sistema Senai, e de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento 
Nacional e aos Departamentos Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, de acordo com 
o parecer da unidade técnica: 

1. Processo TC-024.781/2020-7 (MONITORAMENTO) 

1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 
1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 
(SecexDesen). 

1.6. Representação legal: Cassio Augusto Muniz Borges - OAB/RJ 91.152 e OAB/DF 20.016-A, 
Francisco de Paula Filho - OAB/DF 7.530, Leticia de Oliveira Lourenço - OAB/MG 104.144 e Aurélio 

Rodrigues de Souza Neto - OAB/DF 17926/E. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 694/2021 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Ana Cristina 

Abdallah, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos: 

1. Processo TC-012.496/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Apensos: TC-023.184/2018-3 (Monitoramento); TC-011.530/2018-9 (Cobrança Executiva). 
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1.2. Responsáveis: Ana Cristina Abdallah (310.565.711-87); Marise Fernandes de Araujo 

(193.513.131-15); Paulo de Siqueira Garcia (335.382.551-72); Renor Juriti Sampaio (094.349.686-15). 
1.3. Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás - Secex/GO. 
1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goiânia/GO. 
1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 
1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 
1.8. Representação legal: Andre Quintino Silva Paiva (47.830/OAB-GO) e outros, representando 

Prefeitura Municipal de Goiânia/GO; Isabela Cristina Alves da Silva e outros, representando Caixa 

Econômica Federal; Anadir Dias Corrêa Júnior (26.472/OAB-GO), representando Ana Cristina Abdallah; 
Henrique Gouveia de Melo Goulart (21.512/OAB-GO) e outros, representando Paulo de Siqueira Garcia e 
Prefeitura Municipal de Goiânia - GO. 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 2.910/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 
29/10/2014, Ata 42/2014. 

Data de origem da multa: 29/10/201              Valor original da multa: R$ 8.000,00 

Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 

19/03/2018 R$ 275,42 

20/04/2018 R$ 275,67 

17/05/2018 R$ 276,28 

15/06/2018 R$ 277,39 

18/07/2018 R$ 280,88 

17/08/2018 R$ 281,80 

13/09/2018 R$ 281,55 

15/10/2018 R$ 282,90 

14/11/2018 R$ 284,17 

12/12/2018 R$ 284,17 

04/01/2019 R$ 283,55 

12/02/2019 R$ 284,91 

18/03/2019 R$ 286,13 

11/04/2019 R$ 288,28 

20/05/2019 R$ 289,91 

25/07/2019 R$ 290,33 

31/07/2019 R$ 290,33 

02/08/2019 R$ 290,33 

15/08/2019 R$ 292,00 

16/09/2019 R$ 294,00 

11/10/2019 R$ 294,00 

12/11/2019 R$ 295,00 

15/01/2020 R$ 291,00 

14/02/2020 R$ 291,00 

12/03/2020 R$ 295,72 

13/04/2020 R$ 297,86 

04/05/2020 R$ 299,58 

10/06/2020 R$ 301,08 

10/07/2020 R$ 302,59 

10/08/2020 R$ 304,10 

08/09/2020 R$ 295,50 

05/10/2020 R$ 296,10 

05/11/2020 R$ 296,69 

19/11/2020 R$ 903,40 
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ACÓRDÃO Nº 695/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que o presente processo administrativo trata de proposta de fiscalização e teria sido 
autuado, como apartado, a partir do TC 015.973/2017-4; 

Considerando que, para tanto, a unidade técnica sugeriu a autuação do processo de acompanhamento 
sobre o Convênio 777.081/2012, mantendo a chancela de sigilo, como “reservada”, sobre as Peças 3 a 9 
pelo período de até cinco anos após as respectivas datas de produção; 

Considerando, contudo, que o TCU deve manter o suscitado sigilo sobre todo o presente processo; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, 
de 2011, em conhecer da presente proposta de fiscalização, autorizando a realização do solicitado 
acompanhamento, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo 

indicadas: 
1. Processo TC-031.534/2020-1 (ADMINISTRATIVO) 

1.1. Interessada: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex). 
1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-

Educação). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providências: 

1.7.1. autuar o correspondente processo de controle externo e, assim, promover o subsequente 
acompanhamento sobre o Convênio 777.081/2012 celebrado entre o então Ministério do Esporte e a 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; 
1.7.2. manter a chancela de sigilo, como “reservada”, sobre todo o presente processo administrat ivo 

e, especialmente, sobre as Peças 3 a 9 pelo período de até cinco anos após as respectivas datas de produção, 

nos termos dos arts. 23, VIII, e 24, § 1°, III, e § 4°, da Lei n.º 12.527, de 2011; e 
1.7.3. arquivar o presente processo. 

ACÓRDÃO Nº 696/2021 - TCU - Plenário 
Considerando que o presente processo trata de auditoria realizada sobre as selecionadas 55 

contratações públicas federais, durante o período de 1º/7/2019 a 18/3/2020, com o objetivo de, a partir, 

especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras 
denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios 

capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; 
Considerando que, no bojo do referido processo, o Acórdão 1.508/2020 foi prolatado pelo Plenário 

do TCU nos seguintes termos: 

“(...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as providências necessárias para a instauração da 

tomada de contas especial diante das irregularidades constatadas no Contrato n.º 82/2018 (Processo 
25000.154726/2019-19) firmado com a Infortech Informática Eireli - EPP, devendo informar o TCU, no 
prazo de 90 (noventa) dias, sobre o efetivo resultado das providências adotadas;” 

Considerando que, diante disso, o Ofício 31.982/2020-TCU/Seproc (Peça 241) foi encaminhado à 
Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, tendo a ciência do expediente ocorrido em 30/6/2020 (Peça 

245); 
Considerando que, em 29/9/2020, como Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da 

Saúde, Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira compareceu à Peça 369 (p. 3) e solicitou a prorrogação, 

por 90 dias contados da ciência da referida solicitação, “(...) para o atendimento integral da demanda em 
comento, ressaltando, que, tão logo as informações técnicas sejam recebidas nesta 

CDOC/CGCIN/DIENTEG/MS, serão levadas ao conhecimento desta Corte de Contas”; 
Considerando que, em 4/11/2020, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 12.943 e, assim, deferiu a 

solicitação apresentada por Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira, como Chefe de Gabinete da 

Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, no sentido de conceder em favor do Ministério da Saúde a 
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prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 1.508/2020-TCU-Plenário em 

conformidade com a proposta da unidade técnica; 
Considerando que a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde foi notificada sobre o aludido 

acórdão por intermédio do no Ofício 31.982/2020-TCU/Seproc (Peça 241), tendo a ciência do expediente 
ocorrido em 30/6/2020 (Peça 244); 

Considerando que, em 3/3/2021, a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde compareceu 

novamente à Peça 379 por intermédio de Aline Ribeiro, como Coordenadora-Geral de Controle Interno do 
Ministério da Saúde, e solicitou a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo fixado para o cumprimento 

da determinação prolatada pelo item 9.3 Acórdão 1.508/2020-TCU-Plenário, diante das justificativas 
apresentadas pelos departamentos competentes (Despacho GAB/SE 0016926571 do Gabinete da 
Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e Despacho DLOG 0019325564 do Departamento de 

Logística em Saúde do Ministério da Saúde), tendo, para tanto, apresentado a seguinte motivação: “(...) 
Registra-se que no dia 1º de fevereiro de 2021, foi realizada uma reunião entre este DLOG e os auditores 

do TCU para auxilio no cálculo das Unidades Técnicas de Serviço a serem ressarcidas ao erário. Informa -
se que na referida reunião ficou acordado a realização de uma nova reunião com a equipe do Tribunal de 
Contas da União devido ao caráter técnico do cálculo, entretanto em virtude da ausência de agenda ainda 

não foi possível a realização da nova reunião. Ressalta-se que devido a pandemia do novo coronavírus, este 
Departamento está com sobrecarga de serviço, pois é responsável pela aquisição, armazenagem e 

distribuição dos insumos adquiridos por esta pasta no enfrentamento da pandemia”; 
Considerando que a Seproc verificou já ter sido concedida a prorrogação de prazo por 90 (noventa) 

dias por meio do Acórdão 12.943/2020-TCU-Plenário (Peça 380), podendo o TCU promover, então, essa 

nova prorrogação em caráter improrrogável; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução nº 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 379 por Aline Ribeiro, 
como Coordenadora-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, e, assim, autorizar, 

excepcionalmente e em caráter improrrogável, a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo em prol do 
Ministério da Saúde para o efetivo atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1.508/2020-

TCU-Plenário, devendo o novo prazo ser contado da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em 
sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 

1. Processo TC-022.253/2019-0 (AUDITORIA) 

1.1. Apenso: TC-022.600/2020-5 (Solicitação) 
1.2. Instituições: Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transportes Terrestres, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional do Cinema, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Fundação 
Biblioteca Nacional, Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, Fundo de Imprensa Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
Furnas Centrais Elétricas S. A., Instituto Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto de 
Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Economia; Ministério da 
Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e então 

Ministério do Turismo e Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 
1.6. Representação legal: 

1.6.1. Mayrluce Alves de Sousa (OAB/DF 61.298), entre outros, representando a MBA - Tecnologia 
Ltda.; 

1.6.2. Luiz Antônio Ferreira Bezerril Beltrão (OAB/DF 19.773), entre outros, representando a MBA 

- Tecnologia Ltda. e a Central IT Tecnologia da Informação Ltda. 
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1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao 

Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado. 

ACÓRDÃO Nº 697/2021 - TCU - Plenário 

Considerando que o presente processo trata de representação autuada por força do item 1.7.3 do 
Acórdão 2.689/2014-TCU-Plenário (Relação nº 34/2014) para a apuração dos indícios de sobrepreço, além 
de outras irregularidades, nas obras de construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha junto ao 

Município de Itaguaí - RJ; 
Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.689/2014-Plenário (Peça 207), no bojo do TC 

027.943/2010-0, diante da necessária obtenção de elementos adicionais sobre as obras de construção do 
Estaleiro e da Base Naval (EBN) da Marinha no Município de Itaguaí - RJ, visando ao saneamento do 
processo, o TCU determinou a constituição de processo apartado, nos termos do art. 43 da Resolução TCU 

nº 259, de 2014, para analisar as respostas à prévia oitiva da Coordenadoria-Geral do Programa de 
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear - Cogesn e da Construtora Norberto Odebrecht 

S.A. - CNO ; 
Considerando que, diante disso, o Ofício 16.296/2020-TCU/Seproc (Peça 438) foi encaminhado à 

Cogesn, tendo a ciência do expediente ocorrido em 29/4/2020 (Peça 441); 

Considerando que, em 6/11/2020, o Exmo. Sr. Contra-Almirante Alexandrino Machado Neto, como 
Diretor de Controle Interno da Marinha, compareceu à Peça 445 para solicitar a prorrogação, por 120 (cento 

e vinte) dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento às determinações prolatadas pelo 
Acórdão 2.689/2014-TCU-Plenário, tendo, em sintonia com o presidente da tomada de contas especial na 
Cogesn (Capitão de Mar e Guerra Claudio de Carvalho), assinalado que essa medida permitiria o 

encaminhamento da tomada de contas especial ao TCU já com as novas diligências promovidas no processo 
administrativo e a análise jurídica prévia da Consultoria Jurídica Adjunta junto ao Comando da Marinha, 

além da decisão final no processo, ao passo que o referido prazo contemplaria, também, o tempo de 
tramitação nas instâncias administrativas necessárias; 

Considerando que, em 7/12/2020, foi proferido o despacho à Peça 449 e ali deferida a solicitação 

apresentada pelo Exmo. Sr. Contra-Almirante Alexandrino Machado Neto, como Diretor de Controle 
Interno da Marinha, para conceder em favor da Cogesn a prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do prazo 

para o atendimento ao Acórdão 2.689/2014-TCU-Plenário, em conformidade com a proposta da unidade 
técnica; 

Considerando que o Controle Interno da Marinha foi notificado sobre o aludido despacho por 

intermédio do envio de cópia criptografada pelo Serviço de Gestão de Processos do TCU (Peça 452) em 
9/12/2020; 

Considerando que, em 24/3/2021, o Exmo. Sr. Contra-Almirante Alexandrino Machado Neto, como 
Diretor de Controle Interno da Marinha, compareceu novamente à Peça 458, solicitando a prorrogação, por 
60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.3 do 

Acórdão 2.689/2014-TCU-Plenário, sob a justificativa de que a manutenção da tomada de contas especial 
ou a eventual perda do seu objeto dependeria do desfecho no Processo Administrativo NUP 

62164001765/2014-55 e, para dar robustez à análise dos fatos novos suscitados pela Construtora Norberto 
Odebrecht, teria sido necessária a promoção de novas diligências junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí 
em prol do levantamento de informações tributárias tendentes a demandar o acréscimo de tempo; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 

pela Resolução nº 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 458 pelo Exmo. Sr. Contra-
Almirante Alexandrino Machado Neto, como Diretor de Controle Interno da Marinha, e, assim, deferir o 
presente pedido de prorrogação do prazo, por 60 (sessenta dias), em prol do Comando da Marinha para o 

efetivo atendimento à determinação proferida pelo item 1.7.3 do Acórdão 2.689/2014-TCU-Plenário, 
devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia 

com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 
1. Processo TC-030.171/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Apensos: TC-025.312/2015-4 (Solicitação). 

1.2. Responsável: não identificado. 
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1.3. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 

1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.6. Unidade Técnica: Serviço de Gestão de Processos (Seproc). 
1.7. Representação legal: 

1.7.1 Bruno Rodrigues Viveiros, entre outros, representando o Comando da Marinha; 
1.7.2. Carolina Ferreira Caetano da Silva Lemos (OAB/BA 16.768), entre outros, representando a 

Construtora Norberto Odebrecht S A. 
1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao 

Comando da Marinha, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado. 

ACÓRDÃO Nº 698/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 047.495/2020-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  VII - Representação 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Navele Empreendimentos e Serviços Ltda (29.762.861/0001-99). 

3.2. Representante: Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (10.996.691/0001-89). 
4. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: 
8.1. Michel Smarrito Gomes (115.757/OAB-RJ), representando Navele Empreendimentos e Serviços 

Ltda. 
8.2. José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ) e outros, representando Vivacom 

Comercio e Serviços Ltda. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com requerimento de adoção de medida 

cautelar, formulada por Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (10.996.691/0001-89), em face de possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 11/2020 realizado pelo Hospital Federal de Ipanema - HFI, destinado 
à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e 

corretiva de suas instalações, englobando o fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 

1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, 

da Resolução - TCU 259/2014; 
9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 

9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes 
os requisitos para sua adoção; 

9.4. não conhecer do agravos interpostos por Vivacom Comércio e Serviços Ltda e Navele 

Empreendimentos e Serviços Ltda., por ausentes os pressupostos do art. 289 do Regimento Interno do TCU;  
9.5. determinar ao Hospital Federal de Ipanema, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução -

TCU 315/2020, que o Contrato 42/2020, celebrado em 30/12/2020 com a empresa Navele 
Empreendimentos e Serviços Ltda. (CNPJ 29.762.861/0001-99) seja executado pelo período inicialmente 
firmado, com excepcional prorrogação até que o HFI promova, ao longo desse período, novo certame, de 

modo a eliminar a falha constatada, qual seja a utilização, como critério de seleção do fornecedor no Pregão 
Eletrônico 11/2020, de parâmetro incompatível com a metodologia de remuneração da contratada, o que 

impossibilita garantir que tenha sido selecionada a proposta mais vantajosa para Administração, tampouco 
permite estabelecer conexão necessária e suficiente entre os critérios de seleção do fornecedor e os critérios 
de medição e pagamento do contrato, infringindo o art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993; 
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9.6. dar ciência ao Hospital Federal de Ipanema, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução -

TCU 315/2020, de que a fixação de quantitativo de postos de trabalho alocados na contratação de serviços 
de manutenção predial afronta o disposto no item 2.1 do Anexo VII-B e no art. 63 da IN Seges/MP 5/2017; 

9.7. dar ciência deste Acórdão ao Hospital Federal de Ipanema, a fim de subsidiar o atendimento à 
proposta de determinação acima formulada, à representante, à interessada, bem como ao Juízo da 10ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, onde tramita a ação 5084372-21.2020.4.02.5101/RJ, versando sobre matéria 

correlata, a título de subsídio, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; e 

9.8. determinar à Selog que monitore a determinação contida no item 9.4; 
9.9. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0698-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 699/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 008.513/2004-5. 
1.1. Apenso: 026.731/2006-9 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Prestação de Contas) 
3. Recorrente: Paulo Jorge Sarkis (007.412.480-34). 
4. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, 

da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 

8. Representação legal: 
8.1. Giovani Bortolini (58747/OAB-RS) e outros, representando Paulo Jorge Sarkis. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto 

por Paulo Jorge Sarkis contra o Acórdão 1.814/2020-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal julgou 

irregulares as contas do recorrente referentes à gestão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no 
exercício de 2003, 

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

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao 

presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1.814/2020-TCU-Plenário; 
9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0699-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 700/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 001.463/2016-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

3. Recorrentes: Cláudia Regina Silva Macêdo (599.078.601-82); Pedro Victor Silva Macêdo 
(037.576.271-05); Flávio Vinicius Macêdo (400.766.441-20); Arte Em Marketing - Projetos e Eventos 
Ltda. - Me (02.437.404/0001-72). 

4. Unidade Jurisdicionada: Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, 

da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 
8. Representação legal: 

8.1. Israel Marcos de Sousa Santana (46.411/OAB-DF) e outros, representando Arte em Marketing - 
Projetos e Eventos Ltda. - Me, Cláudia Regina Silva Macêdo, Flávio Vinicius Macêdo e Pedro Victor Silva 
Macêdo. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Arte em Marketing - 

Projetos e Eventos Ltda. - Me, Cláudia Regina Silva Macêdo, Flávio Vinicius Macêdo e Pedro Victor Silva 
Macêdo contra o Acórdão 1.377/2019-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas 
irregulares, imputou- lhes débito e aplicou-lhes multa em razão da impugnação total das despesas do Projeto 

“Sociedade Masculina 2011”, firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac 
10-11729), 

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

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial 

ao presente recurso de reconsideração para: 
9.1.1. julgar irregulares as contas de Cláudia Regina Silva Macêdo, com base no art. 16, III, “b”, da 

Lei 8.443/1992; 
9.1.2. tornar sem efeito o débito imputado e a multa aplicada, respectivamente, pelos itens 9.2. e 9.3. 

do Acórdão 1.377/2019-TCU-Plenário; 

9.1.3. aplicar à Cláudia Regina Silva Macêdo, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c 
o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do 

prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, 
alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente a partir da data do acórdão recorrido até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o 

vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.1.4. tornar sem efeito a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função 

comissionada na Administração Pública imposta a Flávio Vinicius Macêdo pelo item 9.7. do Acórdão 
1.377/2019-TCU-Plenário; 

9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Secretaria Especial da Cultura. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0700-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 701/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 010.348/2018-2. 
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1.1. Apensos: 015.870/2020-0; 015.867/2020-0. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Relatório de Auditoria). 
3. Recorrente: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91). 

4. Unidade Jurisdicionada: Casa Civil da Presidência da República. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Sistema 

Financeiro Nacional (SecexFinanças). 
8. Representação legal: 
8.1. Claudio Bispo de Oliveira (16109-B/OAB-PB) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo 

Banco do Brasil S.A. contra o contra o Acórdão 2.604/2018 - TCU - Plenário, por meio do qual o Tribuna l, 
no item 9.4, determinou a adoção de medidas relacionadas à divulgação da agenda de compromissos 
públicos da alta Administração do Banco do Brasil S.A.; 

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

9.1. com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único da Lei 8.443/1992, conhecer e negar 
provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 2.604/2018 - TCU - 
Plenário; 

9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Comissão de Ética Pública da Presidência da 
República. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0701-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 702/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 017.117/2014-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
3. Responsáveis/Recorrentes: 

3.2. Responsáveis: Cláudia Gomes de Melo (478.061.091-53); Cleone Luiz Gomes (387.346.131-53); 
Instituto Caminho das Artes - ICA (03.572.065/0001-08); Isaias Alves Alexandre (795.260.201-20); LBS 

Transportes e Eventos Ltda. ME (09.431.348/0001-08); Premium Avança Brasil (07.435.422/0001-39) 
3.3. Recorrentes: Cláudia Gomes de Melo (478.061.091-53); Premium Avança Brasil 

(07.435.422/0001-39); Cleone Luiz Gomes (387.346.131-53); Instituto Caminho das Artes - ICA 

(03.572.065/0001-08); Isaias Alves Alexandre (795.260.201-20). 
4. Entidade: Premium Avança Brasil (07.435.422/0001-39). 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: 
8.1. Fábio Santos Martins (21.828/OAB-GO) e outros, representando Cleone Luiz Gomes e LBS 

Transportes e Eventos Ltda. ME; 

8.2. Valdemar Cunha Silva e outros, representando Instituto Caminho das Artes - ICA. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos 
pela Premium Avança Brasil e Cláudia Gomes de Melo, presidente dessa entidade; por Cleone Luiz Gomes, 

responsável legal da empresa LBS Transportes e Eventos Ltda. - ME; e pelo Instituto Caminho das Artes 
(ICA) e Isaias Alves Alexandre, na condição de dirigente, contra o Acórdão 2682/2018-TCU-Plenário, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes 

multa, dentre outras medidas, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao 

presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2682/2018-TCU-Plenário; 

9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0702-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 703/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 004.752/2019-8. 

2. Grupo II - Classe de Assunto IV - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto (849.259.576-00); Joao Jorge Vieira Sampaio 

(275.681.307-97); Jorge Luiz Zelada (447.164.787-34); Marcelo da Silva Mendonça (006.179.367-14); 

Mendes Junior Trading e Engenharia S A (19.394.808/0001-29); Paulo Roberto Costa (302.612.879-15); 
Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15); Renato de Souza Duque (510.515.167-49); Welington Luiz 

Petris (024.543.147-03). 
4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPetroleo). 
8. Representação legal: 
8.1. Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF) e outros, representando Antônio Luiz 

Coelho dos Santos Neto; 
8.2. Antonio Carneiro Maia Neto (138.278/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; 

8.3. Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ) e outros, representando Antônio Luiz 
Coelho dos Santos Neto, Joao Jorge Vieira Sampaio e Welington Luiz Petris; 

8.4. Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP) e outros, representando Mendes Junior Trading e 

Engenharia S A.; 
8.5. Felipe Henrique Braz Guilherme (69.406/OAB-PR) e outros, representando Jorge Luiz Zelada. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento 

ao Acórdão 1.633/2018-Plenário, para apurar prejuízos causados na execução das obras de construção do 

novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR, objeto do Contrato 0802.0045377.08.2, firmado 
entre a Petrobras e a empresa Mendes Junior Trade e Engenharia S.A. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, inciso III, alíneas “b” e 
“c”, e §§2º e 3º, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 209, 

incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea “a”, 215 a 217 do Regimento Interno, em: 
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9.1. declarar revéis Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho; 

9.2. acolher as razões de justificativa de Marcelo da Silva Mendonça, João Jorge Vieira Sampaio e 
Wellington Luiz Petris; 

9.3. rejeitar as alegações de defesa de Jorge Luiz Zelada e da empresa Mendes Junior Trade e 
Engenharia S.A; 

9.4. julgar irregulares as contas de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco 

Filho, Jorge Luiz Zelada e da empresa Mendes Junior Trade e Engenharia S.A., condenando-os, 
solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, 

atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: 
  

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

R$ 35.934.150,93 2/12/2010 

9.5. rejeitar as razões de justificativa de Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto e aplicar-lhe multa de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária 
calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo 
abaixo estipulado; 

9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 
do recolhimento das dívidas acima imputadas; 

9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a 

ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 

9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das 
notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o 
valor de cada prestação; 

9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento 
antecipado do saldo devedor; 

9.11. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal, à Advocacia-Geral da União,  à 
Petróleo Brasileiro S.A e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto 
que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0703-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 704/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 023.953/2018-7. 

1.1. Apenso: 009.832/2010-6 
2. Grupo II - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (012.113.586-15); Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto 

(849.259.576-00); Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Carioca Christiani 
Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0048-90); Carlos Eduardo Sardenberg Bellot (490.791.077-00); 

Dennis Arguelles Botinelly (861.211.387-34); Joao Jorge Vieira Sampaio (275.681.307-97); Jorge Luiz 
Zelada (447.164.787-34); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72); Luiz Cláudio de Amorim 
Gonçalves (847.139.687-49); Marco Aurélio da Rosa Ramos (352.544.320-04); Maria das Graças Silva 

Foster (694.772.727-87); Michel Martignago Mondardo (983.373.439-15); Márcio de Almeida Ferreira 
(236.504.788-20); Paulo Mauricio Cavalcanti Gonçalves (332.551.307-78); Paulo Roberto Costa 
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(302.612.879-15); Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15); Renato de Souza Duque (510.515.167-49); 

Sérgio dos Santos Arantes (335.417.367-04). 
4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé e Procuradora-Geral 

Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPetroleo). 

8. Representação legal: 
8.1. Raissa Roese da Rosa (52568/OAB-DF) e outros, representando Carioca Christiani Nielsen 

Engenharia S A. 

8.2. Daniele de Oliveira Nunes (165.787/OAB-RJ) e outros, representando Renato de Souza Duque. 
8.3. Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR) e outros, representando Pedro José 

Barusco Filho. 
8.4. Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasile iro 

S.A.. 

8.5. Ellen Medas da Rocha (202.447/OAB-RJ), representando Paulo Roberto Costa. 
8.6. Felipe Henrique Braz Guilherme (69.406/OAB-PR) e outros, representando Jorge Luiz Zelada. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento 

ao Acórdão 1.633/2018-Plenário, para apurar prejuízos causados na execução das obras de construção do 

píer do novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR, objeto do Contrato 0802.0045378.08.2, 
firmado entre a Petrobras e a empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e §§2º 
e 3º, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 

214, inciso III, alínea “a”, 215 a 217 do Regimento Interno, em: 
9.1. rejeitar as alegações de defesa de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro José 

Barusco Filho, Jorge Luiz Zelada e da empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., julgar 
irregulares suas contas e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro 
S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da 

data discriminada até o pagamento: 
  

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

R$ 71.156.416,27 29/01/2010 

9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 

do recolhimento das dívidas acima imputadas; 
9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.4. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a 

ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 
9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das 

notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o 
valor de cada prestação; 

9.6. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento 

antecipado do saldo devedor; 
9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal, à Advocacia-Geral da União,  à Petróleo 

Brasileiro S.A e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o 
fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0704-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministros que alegaram impedimento na Sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 705/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 047.170/2020-4. 

2. Grupo II - Classe de Assunto VII: Solicitação 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgão: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC)  

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEduc). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação expedida pelo Gabinete do Exmo. Sr. 

Deputado Federal Felipe Rigoni, de ordem dos Exmos. Srs. Aliel Machado, Eduardo Bismarck, Felipe 
Rigoni, Prof. Israel Batista, João H. Campos, Luísa Canziani, Tabata Amaral e Tiago Mitraud; 

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

razões expostas pelo relator: 
9.1. não conhecer da presente solicitação, nos termos do art. 232, § 2º, do Regimento Interno; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0705-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 706/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 007.987/2001-1. 
1.1. Apensos: 004.950/2003-4; 010.375/2000-1 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Prestação de Contas) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Furnas Centrais Elétricas S.A. (23.274.194/0001-19); Maria Aparecida de Faria 
Santos (083.256.198-30); Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (26.989.715/0024-07) 

3.2. Responsáveis: Alexandre Husni (076.064.278-87); Analia Francisca Ferreira (188.920.276-20); 

Anderson de Sá Almeida (516.684.241-34); Aécio Ferreira da Cunha (000.261.231-34); Benedito 
Aparecido Carraro (047.339.329-87); Carlos Alberto de Carvalho Afonso (220.254.487-91); Carlos 

Wagner Pacheco (098.607.706-20); Celso Ferreira (011.553.507-15); Dimas Fabiano Toledo 
(100.434.467-87); Firmino Ferreira Sampaio Neto (037.101.225-20); Heitor Herberto Sales 
(164.111.377-49); Jorge Khalil Miski (584.541.527-68); Jorge Trinkenreich (296.064.037-34); José Carlos 

Muniz de Brito Filho (261.295.907-68); José Guilherme Almeida dos Reis (535.893.947-49); Luciano 
Nobre Varella (023.643.447-00); Luiz Carlos dos Santos (043.738.808-59); Márcio Augusto Vasconcelos 

Nunes (316.283.207-10); Paulo Roberto Ribeiro Pinto (126.023.707-97); Pedro Grossi Júnior 
(032.834.457-53); Xisto Vieira Filho (023.447.347-91) 

3.3. Recorrente: Maria Aparecida de Faria Santos (083.256.198-30). 
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4. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de 

Energia Elétrica (SeinfraEle). 

8. Representação legal: 
8.1. Fabio de Souza Ramacciotti (108415/OAB-SP) e outros, representando Alexandre Husni e 

Alexandre Husni; 
8.2. Paloma Mirtes Costa Castro Laranjeira Malheiros (OAB/RJ 163.667) e outros, representando 

Furnas Centrais Elétricas S.A. 

8.3. Elísio De Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596) e outros, representando a Sra. Maria Aparecida de 
Faria Santos, na qualidade de sucessora do Sr. Luiz Carlos dos Santos. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria 

Aparecida de Faria Santos, na qualidade de sucessora do Sr. Luiz Carlos dos Santos, ao Acórdão 430/2020-

Plenário, o qual conheceu e rejeitou embargos opostos pela mesma interessada e por Furnas Centrais 
Elétricas S.A. ao Acórdão 1.888/2019-Plenário, por meio do qual foram julgados recursos de 

reconsideração interpostos contra o Acórdão 31/2008-Plenário, que foi proferido quando do julgamento da 
prestação de contas de Furnas Centrais Elétricas S.A., relativa ao exercício de 2000, 

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

razões expostas pelo relator, em: 
9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 287, § 6º, do Regimento Interno; 
9.2. aplicar à Sra. Maria Aparecida de Faria Santos a multa prevista no artigo 58 da Lei  8.443/1992 

c/c o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, 
fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos 

termos do artigo 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro 
Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for 
paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 

9.3. esclarecer à embargante que, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, 
a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da 

pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do 
valor da multa; 

9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes 

apresentados pela Sra. Maria Aparecida de Faria Santos em desacordo com este acórdão; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 
9.6. após cientificar a embargante desta decisão, encaminhar os autos à Serur para exame de 

admissibilidade do expediente à peça 97. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0706-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 

(Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 707/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 010.383/2020-4. 
1.1. Apenso: 024.904/2020-1 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (em Aposentadoria) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Antônio Henrique de Carvalho Ellery (029.248.541-72); Atahualpa José Lobato 

Fernandez Neto (121.351.002-34); Darcy da Silva Câmara (011.432.046-20); João Pedro Ferraz dos Passos 
(263.046.357-53); Samira Prates de Macedo (184.960.671-49) 

3.2. Recorrentes: Antonio Henrique de Carvalho Ellery (029.248.541-72); João Pedro Ferraz dos 
Passos (263.046.357-53); Atahualpa Jose Lobato Fernandez Neto (121.351.002-34); Darcy da Silva 
Camara (011.432.046-20); Samira Prates de Macedo (184.960.671-49). 

4. Órgão: Ministério Público do Trabalho. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: não atuou. 

8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Antonio Henrique de 
Carvalho Ellery, Darcy da Silva Camara, João Pedro Ferraz dos Passos, Samira Prates de Macedo e 

Atahualpa José Lobato Fernandez Neto. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 228/2021-

Plenário, alusivo a alterações de aposentadoria concedidas pelo Ministério Público do Trabalho, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 

fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelos srs. Antonio Henrique de Carvalho 

Ellery, Darcy da Silva Camara, João Pedro Ferraz dos Passos, Samira Prates de Macedo e Atahualpa José 

Lobato Fernandez Neto para, no mérito, rejeitá-los; 
9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério Público do Trabalho. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0707-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 

(Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 708/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 022.832/2020-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (em Pensão Civil) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Milton Candido de Oliveira (148.132.388-15). 
3.2. Recorrente: Milton Candido de Oliveira (148.132.388-15). 

4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: não atuou. 

8. Representação legal: Vinicius Fidelis de Oliveira (OAB/DF 20.081) e outro, representando Milton 
Candido de Oliveira. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 175/2021-

Plenário, alusivo a alteração de pensão civil concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 

fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo sr. Milton Candido de Oliveira para, no 

mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao INSS. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0708-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler 
(Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 709/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 000.223/2017-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsável: Lince Construtora e Incorporadora Ltda. (07.343.442/0001-80). 

4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRod). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, em desfavor da empresa Lince Construtora 
e Incorporadora Ltda., em razão de superfaturamento detectado no custo conjugado de insumos 

betuminosos e seu transporte, decorrente da consideração de distância de transporte superior à efetivamente 
realizada ou a possível de ser realizada e mais econômica no Contrato 238/2009. 

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

9.1 considerar revel a empresa Lince Construtora e Incorporadora Ltda, para todos os efeitos, dando-

se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2 julgar, com fundamento no art. 71, inciso II, da CF/1988; arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, “c”, 19 

e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; e arts. 209, § 6º, inciso II, 210 e 214, inciso III do RI/TCU, irregulares 
as contas da empresa Lince Construtora e Incorporadora Ltda., responsável pelo Contrato 238/2009, e 
condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a 

contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Dnit, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de 

mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na 
legislação em vigor: 
  

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO 

4.163,08 28/9/2009 

5.087,36 28/9/2009 

12.267,18 30/10/2009 

22.170,23 11/11/2009 

58.745,92 11/12/2009 

55.153,76 29/12/2009 
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VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO 

25.136,15 1/3/2010 

4.239,12 12/4/2010 

3.533,88 29/4/2010 

15.117,04 26/5/2010 

38.209,57 29/6/2010 

19.817,24 30/7/2010 

52.355,15 09/9/2010 

35.378,95 28/9/2010 

22.050,94 03/1/2011 

35.137,04 03/1/2011 

(8.324,40) 28/2/2011 

1.275,75 08/4/2011 

(359,91) 28/4/2011 

(384,62)  27/6/2011 

(2.541,77) 09/6/2011 

(3.832,63) 27/7/2011 

409,34 13/7/2011 

474,51 16/9/2011 

92,77 28/12/2011 

 

9.3 aplicar à empresa Lince Construtora e Incorporadora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação 
do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, 

alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na 
forma da legislação em vigor; 

9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da 
dívida, caso não atendida a notificação; e 

9.5 autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, 
nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando- lhe o prazo de quinze 
dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira 

parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, 
devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma 

prevista na legislação em vigor. 
9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos 

do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das 

medidas cabíveis, e ao Departamento de Infraestrutura de Transportes, para ciência, e informar- lhes que a 
deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no 

endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem 
custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 

9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso que, nos termos do parágrafo 

único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público 
credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados 

apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.  
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0709-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 710/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 000.765/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Solicitação 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Milton Ribeiro, Ministro de Estado da Educação. 
4. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEduc). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação formulada pelo Ministro de Estado da 

Educação, Sr. Milton Ribeiro, por intermédio do Ofício nº 360/2021/Astec/GM/GM-MEC, de 29/1/2021 
(peça 4), 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão Ordinária do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da solicitação, com fundamento no art. 8º, §8º, II, da IN-TCU 84/2020; 

9.2. indeferir o pedido geral de postergação de prazo para a publicação do Relatório de Gestão das 
instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

9.3. indeferir o pedido específico de prorrogação de prazo para a publicação do Relatório de Gestão 

do exercício de 2020 das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica; 

9.4. deferir, em caráter extraordinário, a dispensa de inclusão dos indicadores de desempenho 
previstos no Acórdão 2.267/2005-TCU-Plenário no Relatório de Gestão do exercício de 2020 das 
instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

9.5. juntar cópia do Ofício nº 360/2021/Astec/GM/GM-MEC, de 29/1/2021 (peça 4), assim como do 
acórdão resultante da presente solicitação, aos autos do TC 046.918/2020-5; e 

9.6.  encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0710-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 711/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 013.538/2005-3. 
1.1. Apenso: 010.194/2004-9. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (em Recurso de Reconsideração de 
Prestação de Contas). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (33.469.164/0001-11). 
3.2. Responsáveis: Abram Abe Szajman (001.214.108-97); Antônio José Domingues de Oliveira 

Santos (014.706.557-72); Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. (17.455.288/0001-91); 
Infracon Construtora e Incorporadora Eireli (02.329.639/0001-40); João Carlos Gomes Roldão 

(261.617.707-25); Luis Fernando de Mello Costa (180.811.187-72); Maron Emile Abi-abib 
(030.228.541-53); Renato Rossi (001.285.626-68). 

3.3. Recorrentes: Antônio José Domingues de Oliveira Santos (014.706.557-72); Infracon 

Construtora e Incorporadora Eireli (02.329.639/0001-40). 
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4. Órgão/Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. 

5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidades Técnicas: Não atuou. 
8. Representação legal: 

8.1. Marcello Terto e Silva (21.959/OAB-GO) e outros, representando Infracon Construtora e 
Incorporadora Eireli. 

8.2. Alain Alpin Mac Gregor (101.780/OAB-RJ) e outros, representando Antônio José Domingues 
de Oliveira Santos. 

8.3. Antônio Perilo Teixeira Netto (21359/OAB-DF) e outros, representando Antônio José 

Domingues de Oliveira Santos e Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Antônio José Domingues 
de Oliveira Santos e pela empresa Infracon - Construtora e Incorporadora Eireli em face do Acórdão 
2.690/2020-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento aos recursos de 

reconsideração interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 686/2019-TCU-Plenário, de natureza 
condenatória; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com 
fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 
do Regimento Interno, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de 
omissão e contradição no acórdão embargado; 

9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0711-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 712/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 033.281/2019-0. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

3.2. Responsável: Fernando Francener Alflen (751.610.952-53). 
4. Órgãos/Entidades: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correio. 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do dano 
ocasionado ao erário decorrente da ausência de valores (numerário, produtos e etiquetas) no cofre da 

Agência dos Correios de Alto Alegre dos Parecis/RO, no valor total de R$ 117.757,80, conforme apurado 
no Processo Administrativo NUP 53126.000481/2013-26, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 
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9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Sr. 

Fernando Francener Alflen, dando-se prosseguimento ao processo; 
9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os 

arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1º, inciso I, 202, § 6º, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, 
do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar em débito o Sr. Fernando 
Francener Alflen, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos 

dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do 
débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando- lhe o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do 
Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: 
  

Débito/Crédito Data Valor (R$) 

D 25/6/2013 117.757,80 

C 31/8/2016 111,26 

C 30/9/2016 395,87 

C 31/10/2016 410,10 

C 30/11/2016 410,10 

C 31/12/2016 416,57 

C 31/1/2017 417,43 

C 28/2/2017 563,11 

C 31/3/2017 538,95 

C 30/4/2017 562,64 

C 31/5/2017 561,44 

C 30/6/2017 563,11 

C 31/8/2017 563,11 

C 30/9/2017 578,50 

C 31/10/2017 578,50 

C 30/11/2017 578,50 

C 31/12/2017 578,50 

C 28/2/2018 526,89 

 

9.3. aplicar ao Sr. Fernando Francener Alflen a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor 
de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, 

para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 

9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicia l 

das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das 

dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do 
pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 
vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das 

demais medidas legais cabíveis; 
9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios 

e à Procuradoria da República no estado de Rondônia, para adoção das providências cabíveis, nos termos 
do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno deste Tribunal. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0712-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler , 

Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 713/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 036.863/2020-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 
3.2. Responsável: Sergio Luiz Soares de Souza Costa (CPF 971.454.834-91). 

4. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 

(SeinfraCom). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2021, no 
Ministério do Desenvolvimento Regional, referente ao período compreendido entre 19/10/2020 e 3/3/2021, 
com objetivo de fiscalizar o Edital do RDC Eletrônico 3/2020 - SNSH (Peça 42), que trata da contratação 

para a execução das obras complementares e recuperação das obras civis, instalações e equipamentos 
elétricos e mecânicos do Trecho V - do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Pisf; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) sobre o presente Acórdão, 
destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço 

eletrônico <www.tcu.gov.br/acordaos>. 
9.2. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o arquivamento dos 

presentes autos. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0713-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 714/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 002.477/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Representante/Interessados: 
3.1. Representante: Quagliato Nogueira Terceirização de Serviços Ltda. (01.033.347/0001-01) 
3.2. Interessado: Orbenk Administração e Serviços Ltda. (79.283.065/0001-41). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: 

8.1. Jose Miguel Pundeck e outros, representando Orbenk Administração e Serviços Ltda.. 
8.2. David Antonio Augusto Nogueira (17003/OAB-CE), representando Quagliato Nogueira 

Terceirização de Serviços Ltda. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, 

formulada pela empresa Quagliato e Nogueira Terceirização de Serviços Ltda. em face de indícios de 
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irregularidades supostamente ocorridos no Pregão Eletrônico 25/2020, conduzido pelo Tribunal Regiona l 

do Trabalho da 2ª Região/SP para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços 
continuados de movimentação de bens na Coordenadoria de Material e Patrimônio e na Seção de 

Microinformática; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 
1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, 

da Resolução - TCU 259/2014; 
9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 
9.3. no mérito, considerar a Representação improcedente, com fulcro no art. 276, § 6º, do Regimento 

Interno deste Tribunal; 
9.4. informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP e ao representante deste Acórdão, 

destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 

9.5. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 250, I, e 169, II, do Regimento Interno/TCU. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0714-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 715/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 008.954/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30) 
4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região/RS. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime 
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, 
oferecida por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. a respeito de possíveis irregularidades 

ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2021, a cargo da Justiça Federal de 1º Grau da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Sul (JF/RS), que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis e outros serviços, a fim de atender às 

necessidades da JF/RS; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 

1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, 

da Resolução-TCU 259/2014; 
9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista 

a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 
9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 
9.4. dar ciência à Justiça Federal de Primeiro Grau/Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, com 

fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, 
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identificadas no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à 

prevenção de outras ocorrências semelhantes: 
9.4.1. a ausência da exigência da comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira das 

licitantes infringe o previsto no art. 27, c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei 8.666/1993 e está em desacordo com 
a jurisprudência deste Tribunal, conforme Acórdão 891/2018-TCU-Plenário, Ministro Relator José Múcio 
Monteiro; 

9.5. informar à Justiça Federal de Primeiro Grau/Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (JF/RS) e ao 
representante deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados 

por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 
9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0715-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 716/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 029.602/2017-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 
3. Representante: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de 
Pensão (SecexFinanças). 

8. Representação legal: 
8.1. Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 
8.2. Henrique Bastos Rocha (95.577/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação formulada pelo 
Procurador do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), Marinus Eduardo De Vries Marsico, a respeito 
de indícios de irregularidades em operações financeiras realizadas entre a Caixa Econômica Federal e 

grupos privados controladores da empresa operadora de telefonia Oi S/A. (Antiga Telemar Norte Leste 
S/A.), especialmente a partir de 2008, ano da aquisição da companhia Brasil Telecom S/A. (peça 2); 

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

9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibi lidade previstos no art. 

235 c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c com o art. 103, § 1º, da Resolução 
TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, nos termos do art. 43, inciso I, da 

Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 
9.2 determinar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, 

que encaminhe a este Tribunal informações atualizadas a respeito da situação de seus créditos junto às 

empresas do Grupo Oi, que se encontra em recuperação judicial desde 20/6/2016 até a presente data, bem 
como informar trimestralmente, a partir da notificação deste acórdão, a evolução da situação; 

9.3 alertar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão 
(SecexFinanças) para que, com fulcro no art. 241, I, do Regimento Interno do TCU, atue processo de 
acompanhamento a fim de verificar a situação dos créditos da Caixa Econômica Federal junto às empresas 
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do Grupo Oi, assim como as providências tomadas para reavê-los, por meio da análise da documentação a 

ser encaminhada pela entidade em cumprimento à determinação do item anterior; 
9.4 encaminhar o presente acórdão ao Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), ao Presidente da 

Caixa Econômica Federal, à Diretoria da Caixa Econômica Federal, ao Conselho de Administração da 
Caixa Econômica Federal, ao Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal e à Diretoria Executiva de 
Riscos da Caixa Econômica Federal, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação 

ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso tenham 
interesse, o Tribunal pode encaminhar- lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 

9.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do 
Tribunal. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0716-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 717/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 029.934/2015-0. 

1.1. Apensos: 021.026/2017-3; 021.027/2017-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial) 

3. Recorrente: Anderson Jose de Sousa (161.737.082-72). 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva - AM. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Alessandra Rodrigues Bernardes Oshiro (16069/OAB-DF) e outros, 

representando Anderson Jose de Sousa. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cesar 

Augusto Goncalves contra o Acórdão 1.269/2020 - TCU - Plenário, por meio do qual o Tribunal julgou 
recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2.709/2017 - TCU - 2ª Câmara (Relator Ministro Marcos 
Bemquerer Costa). 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2º, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3º, do 

RI/TCU, em: 
9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 
9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, 

informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponíve l 
para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0717-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 718/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo: TC-034.400/2013-3. 
1.1. Apensos: TC-008.477/2008-0 e TC-007.077/2016-5 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Ecoplan Engenharia Ltda. (92.930.643/0001-52), Luiz Fernando de Pádua 

Fonseca (586.131.*-**) e Planave S A Estudos e Projetos de Engenharia (33.953.340/0001-96) 
3.2. Recorrente: Ecoplan Engenharia Ltda. (92.930.643/0001-52) 

4. Unidade: Secretaria de Portos (extinta) 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
7. Unidades Técnicas: Serur e SeinfraPortoFerrovias 

8. Representação legal: 
8.1. Augusto Rolim da Silva Neto (16.854/OAB-DF) e outros, representando Ecoplan Engenhar ia 

Ltda. 

8.2. Fernando Luiz Carvalho Dantas (22588/OAB-DF) e outros, representando Luiz Fernando de 
Pádua Fonseca e Luiz Fernando de Pádua Fonseca; 

8.3. Eduardo Han (11714/OAB-DF) e outros, representando Planave S A Estudos e Projetos de 
Engenharia e Ecoplan Engenharia Ltda. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em fase de apreciação de 
Recurso de Revisão, interposto por Ecoplan Engenharia Ltda. contra o Acórdão 1.298/2017-TCU-Plenário, 

de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que julgou suas contas irregulares, 
condenando-a ao ressarcimento de débito, solidariamente com os demais responsáveis, e aplicando-lhe a 
multa prevista no art. 57 de Lei 8.443/1992, 

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

9.1 conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, do Recurso de 
Revisão interposto por Ecoplan Engenharia Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0718-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 719/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 034.476/2017-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Representante: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de 

Pensão (SecexFinanças). 
8. Representação legal: Lucineia Possar (40297/OAB-DF) e outros, representando Banco do Brasil 

S.A. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação formulada pelo 

Procurador do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), Marinus Eduardo De Vries Marsico, a respeito 
de indícios de irregularidades em operações financeiras realizadas entre o Banco do Brasil e grupos privados 

controladores da empresa operadora de telefonia Oi S/A. (Antiga Telemar Norte Leste S/A.), especialmente 
a partir de 2008, ano da aquisição da companhia Brasil Telecom S/A. (peça 2); 

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

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 

235 c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c com o art. 103, § 1º, da Resolução 
TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, nos termos do art. 43, inciso I, da 
Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 

9.2 determinar ao Banco do Brasil S.A., com fulcro no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, 
que encaminhe a este Tribunal informações atualizadas a respeito da situação de seus créditos junto às 

empresas do Grupo Oi, que se encontra em recuperação judicial desde 20/6/2016 até a presente data, bem 
como informar trimestralmente, a partir da notificação deste acórdão, a evolução da situação; 

9.3 alertar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão 

(SecexFinanças) para que, com fulcro no art. 241, I, do Regimento Interno do TCU, atue processo de 
acompanhamento a fim de verificar a evolução da situação dos créditos do Banco do Brasil junto às 

empresas do Grupo Oi, assim como as providências tomadas para reavê-los, por meio da análise da 
documentação a ser encaminhada pela entidade em cumprimento à determinação do item anterior; 

9.4 encaminhar o presente acórdão ao Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), ao Presidente do 

Banco do Brasil S.A., à Diretoria do Banco do Brasil, ao Conselho de Administração do Banco do Brasil, 
ao Conselho Fiscal do Banco do Brasil e à Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil, destacando 

que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio 
do endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes 
cópia desses documentos sem quaisquer custos; 

9.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do 
Tribunal. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0719-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 720/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo n. TC 005.202/2015-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial). 
3. Recorrente: Francisco Edson Barbosa (054.334.024-44). 

4. Unidade Jurisdicionada: Município de Caiçara do Rio do Vento - RN. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por 

Francisco Edson Barbosa contra o Acórdão 7.757/2015 - TCU - 2ª Câmara, retificado por inexatidão 

material pelo Acórdão 9.265/2015 - TCU - 2ª Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas 
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irregulares, imputou- lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos 

recursos repassados no âmbito do Convênio 700.810/2010; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos art. 32, inciso III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento 

parcial ao presente recurso de reconsideração para: 

9.1.1. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Edson Barbosa, com base no art. 16, III, “a”, da 
Lei 8.442/93; 

9.1.2. tornar sem efeito o débito imputado e a multa aplicada, respectivamente, pelos itens 9.1. e 9.2. 
do Acórdão 7.757/2015 - TCU - 2ª Câmara; 

9.1.3. aplicar a Francisco Edson Barbosa a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, c/c o 

art. 268, I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do 
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, 

alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente a partir da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o 
vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0720-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 721/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 008.646/2015-5. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: André Luiz de Oliveira (114.568.411-49); Galvão Engenharia S.A. 

(01.340.937/0001-79); Ulisses Assad (008.266.408-00). 
4. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPortoFerrovia). 
8. Representação legal: 

8.1. José Anchieta da Silva (23.405/OAB-MG) e outros, representando SPA Engenharia Indústria e 
Comércio Ltda; 

8.2. Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Galvão Engenharia S.A.; 

8.3. Tarley Max da Silva (19.960/OAB-DF) e outros, representando André Luiz de Oliveira; e 
8.4. Silvia Regina Schmitt (58.372/OAB-RS) e outros, representando Valec Engenharia, Construções 

e Ferrovias S.A. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento 

aos itens 9.1 e 9.1.2 do Acórdão 2.497/2014-TCU-Plenário, em razão do indício de superfaturamento 
identificado no Contrato CT 39/2007, cujo objeto foi a construção do Lote 16 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), 

no trecho compreendido entre o rio Canabrava (km 1.095,71) e a rodovia GO-244 (km 1.147,21), 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. excluir da relação processual André Luiz de Oliveira; 
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9.2. considerar revel Ulisses Assad, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19, da Lei 8.443/1992, 
julgar irregulares as contas de Ulisses Assad e da Galvão Engenhar ia S.A., condenando-os ao pagamento 

do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, 
calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, 
fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, 

perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 
S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do 

Regimento Interno do TCU: 
  

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

94.669,67 24/12/08 

300.766,16 04/02/09 

47.968,78 10/03/09 

757,85 18/05/09 

35.952,64 18/05/09 

278.048,64 09/06/09 

560.840,69 08/07/09 

784.652,34 14/08/09 

891.282,06 03/09/09 

914.046,07 14/10/09 

827.188,02 11/12/09 

727.743,18 11/12/09 

262.129,47 30/12/09 

283.668,70 19/02/10 

246.606,16 15/03/10 

673.068,71 29/04/10 

607.953,48 06/05/10 

530.431,81 10/06/10 

1.308.643,94 30/06/10 

371.367,59 31/08/10 

457.290,01 06/09/10 

99.383,55 10/11/10 

1.050.117,63 31/12/10 

57.274,53 30/12/10 

12.983,48 30/12/10 

78.079,30 09/03/11 

1.025,34 31/03/11 

8.874,93 30/05/11 

 
9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Ulisses Assad e à Galvão Engenhar ia 

S.A. multa, individual, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), atualizado monetariamente 
desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma 

da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que 
seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 
23, inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;  

9.5. considerar graves as infrações cometidas por Ulisses Assad; 
9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar Ulisses Assad para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 
9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da 

importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze ) 

dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja 

comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos 
acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do 
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recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 

217 do Regimento Interno do TCU; 
9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendida a notificação; 
9.9. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7º, do Regimento Interno do 

TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Goiás, para adoção das medidas que 

entender cabíveis; 
9.10. dar ciência deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis.  

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0721-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 722/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 012.040/2016-9. 
1.1. Apenso: 041.251/2018-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria. 

3. Interessados: Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A. (30.521.090/0001-27); SBM Offshore do Brasil 
Ltda. (10.409.062/0001-05). 

4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPetróleo). 

8. Representação legal: 
8.1. Eduardo Stênio Silva Sousa (OAB/DF 20.327) e outros, representando Queiroz Galvão Óleo e 

Gás S.A.; 

8.2. Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (OAB/RJ 140.611) e outros, representando Petróleo 
Brasileiro S.A.; 

8.3. Rafael Ferreira Larcher (OAB/DF 33.994) e outros, representando SBM Offshore do Brasil Ltda. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Petróleo Brasile iro 

S.A. (Petrobras) com objetivo de fiscalizar os procedimentos administrativos e os instrumentos contratuais 
dos quais resultaram os contratos de afretamento e de operação do navio-plataforma Cidade de Saquarema, 

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

9.1. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A., à Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A., à 

SBM Offshore do Brasil Ltda. e à Single Buoy Moorings Inc. (08.677.103/0001-00); e 
9.2. arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0722-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
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13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 723/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 012.437/2017-4. 
1.1. Apenso: 034.706/2017-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Interessados/Responsáveis: Não há. 
4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPortoFerrovia). 
8. Representação legal: 

8.1. Wagner Alessander Ferreira e outros, representando Ministério da Infraestrutura. 
8.2. Paulo Sergio Bezerra dos Santos e outros, representando Agência Nacional de Transportes 

Terrestres. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo 

Presidente do Senado Federal, por meio do Ofício 367 (SF), de 10/5/2017, por intermédio da qual requer a 
realização de auditoria nos contratos de concessões ferroviárias, nos termos do Requerimento 624/2016, 
formulado pelo Senador Álvaro Dias, aprovado pelo Plenário do Senado Federal, 

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

9.1. retirar o sobrestamento destes autos, em razão do julgamento do processo TC 009.032/2016-9; 
9.2. encaminhar ao Presidente do Senado Federal cópia integral do processo TC 009.032/2016-9, 

conforme estabelecido no subitem 9.2 do Acórdão 2.669/2017-TCU-Plenário; 

9.3. considerar integralmente atendida esta solicitação de fiscalização, nos termos do art. 14, inciso 
IV, da Resolução-TCU 215/2008; 

9.4. juntar cópia desta deliberação ao processo TC 009.032/2016-9, nos termos do art. 14, inciso V, 
da Resolução-TCU 215/2008; 

9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres; e 
9.6. arquivar estes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008 c/c art. 

169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0723-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 724/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 028.397/2014-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Denúncia. 

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

3.2. Responsáveis: Tatiana Fátima Sturmer da Rosa (931.836.230-72); Gilberto Dias Custódio 
(504.362.791-34); Jéssica Michelle de Lima Gallio (015.228.751-58); Nicolas Nascimento 
(015.759.431-90); Célio Fernandes Lopes (953.406.291-04), Conceição de Maria Cardoso Costa 
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(392.603.805-53), Francisco José Dantas (152.872.381-34), Izabel Cristina de Oliveira Campos 

(342.351.406-04), Kattiucy Sousa Costa Trajano (008.178.161-00); Luis Roberto Costa (066.233.988-64). 
4. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEducação). 
8. Representação legal: 

8.1. Daniel Gustavo Santos Roque e outros, representando Conceição de Maria Cardoso Costa, 
Francisco José Dantas, Gilberto Dias Custodio, Izabel Cristina de Oliveira Campos, Kattiucy Sousa Costa 
Trajano, Luis Roberto Costa e Tatiana Fátima Sturmer da Rosa. 

9. Acórdão: 
VISTA, relatada e discutida esta denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas por Nicolas 

Nascimento, ex-servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, na condição 
de membro da Comissão Especial de Licitação e fiscal substituto da execução do contrato de construção do 
campus de Taguatinga Norte/DF (Contrato 24/2012), 

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

9.1. considerar Jéssica Michelle de Lima Gallio e Nicolas Nascimento revéis, para todos os efeitos, 
dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art.12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Tatiana Fátima Sturmer da Rosa e Gilberto 

Dias Custódio e excluí- los da relação processual; 
9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Célio Fernandes Lopes, 

Conceição de Maria Cardoso Costa, Francisco José Dantas, Izabel Cristina de Oliveira Campos, Kattiucy 
Sousa Costa Trajano e Luis Roberto Costa, as quais também se aproveitam em favor de Jéssica Michelle 
de Lima Gallio e Nicolas Nascimento, para afastar parcialmente as irregularidades a eles imputadas, 

detectadas nos editais das Concorrências do IFB 7/2009, 3/2011, 4/2012 e 2/2012; 
9.4. aplicar a Francisco José Dantas e Izabel Cristina de Oliveira Campos, com fundamento no art. 

58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multas individuais no valor de R$ 3.400,00, fixando prazo de quinze dias, 
a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno 
do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a 

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

9.5. aplicar a Nicolas Nascimento, com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, 
multa no valor de R$ 33.400,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, 
perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres 

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

9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento 
Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os 
correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer 

parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da 

dívida; 
9.8. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Brasília; 

9.9. levantar a chancela de sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 
8.443/1992. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0724-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 725/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 036.732/2018-4. 
1.1. Apenso: 027.963/2018-7. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Solicitação do Congresso Nacional. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Ministério da 

Infraestrutura. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPortoFerrovia). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo 
então Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor do Senado Federal (CTFC), ex-Senador Ataídes Oliveira, por meio do Of. 42/2018/CTFC, de 

10/10/2018, por intermédio da qual requer a realização de auditoria sobre a renovação antecipada dos 
contratos de concessão de ferrovias originalmente pactuados com a Companhia Vale do Rio Doce (atual 

Vale S.A.), nos termos do Requerimento-CTFC 29/2018, de autoria do ex-Senador Ricardo Ferraço, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. encaminhar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor do Senado Federal (CTFC) cópia integral dos processos TC 018.841/2019-8 e 

TC 018.842/2019-4, conforme determinado no subitem 9.5 do Acórdão 297/2020-TCU-Plenário; 
9.2. considerar integralmente atendida esta solicitação de fiscalização, nos termos do art. 14, inciso 

IV, da Resolução-TCU 215/2008; 

9.3. juntar cópia desta deliberação aos processos TC 018.841/2019-8 e TC 018.842/2019-4, nos 
termos do art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; e 

9.4. arquivar estes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008 c/c art. 
169, inciso V, do RITCU. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0725-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 726/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 800.022/1998-0. 

1.1. Apensos: 002.069/1998-9; 013.869/2008-0; 013.861/2008-2; 030.519/2008-6; 000.423/2008-2; 
006.092/1999-3; 800.104/1997-8; 013.876/2008-5; 926.107/1998-4; 005.716/2007-9; 926.111/1998-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  V - Relatório de Auditoria. 
3. Responsáveis: Clóvis Corrêa de Queiroz (245.567.777-04); Francisco Hélio Maia 

(001.562.052-20); Jefferson Marinho (196.139.112-00); Jose Thomaz de Mello Neto (557.692.688-91); 
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José Rafael da Silva (110.107.894-49); João Tota Soares de Figueiredo (007.915.802-10); Juan Carlos 

Uyeno Barroso (230.817.759-49); Maurício Hasenclever Borges (006.996.756-34); Raymundo Tarcísio 
Delgado (018.630.026-34); Regina Norma de Araújo Rosas (030.551.162-91); Wilpido Hilário de Souza 

Júnior (369.031.161-68). 
4. Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER (extinto). 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRodoviaAviação). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Relatório de Auditoria realizada no 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Acre (DER/AC), para avaliação das obras executadas 

nas rodovias BR-364/AC e BR-317/AC, objeto dos convênios PG-019/94, PG-102/94 e PG-043/95, 
celebrados inicialmente entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o 
Ministério do Exército, mas transferidos ao DER/AC em 27/7/1995, 

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

9.1. com fundamento no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1998 e considerando a Sentença 337/2010, proferida pela Justiça Federal, 3ª Vara da Subseção Judiciár ia 
de Juiz de Fora/MG, no Processo 2007.38.01.006372-0, a qual transitou em julgado, reduzir de R$ 10.000 

para R$ 5.000,00 o valor da multa aplicada a Raymundo Tarcísio Delgado (018.630.026-34) em face da 
irregularidade consignada no item 9.7.3 do Acórdão 1.000/2005-TCU-Plénário; 

9.2. dar ciência deste acórdão a Raymundo Tarcísio Delgado, à Consultoria Jurídica do TCU (Conjur) 
e à Procuradoria-Regional da União da 1ª Região. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0726-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 727/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 014.971/2014-3. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 
3. Responsáveis/Recorrente: 

3.1. Responsáveis: José Alves da Silva (059.308.981-20); Xoxoteando Produções Artísticas Ltda.-
ME (07.408.508/0001-72). 

3.2. Recorrente: José Alves da Silva (059.308.981-20). 

4. Entidade: Município de Congo/PB. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: 

8.1. Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB), representando Xoxoteando Produções Artísticas 
Ltda.-ME; 

8.2. Jéssica de Oliveira Amaral (48.386/OAB-DF) e outros, representando José Alves da Silva. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto 

por José Alves da Silva, ex-Prefeito Municipal de Congo/PB, contra o Acórdão 1.927/2019-TCU-Plenário, 
por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, condenou-lhe ao pagamento do débito 

apurado nos autos e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução do Convênio 673/2008, 
celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Congo/PB, tendo como objeto o apoio finance iro 
para a realização de festa junina local, 

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

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao 
presente recurso de reconsideração; 

9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da 

República no Estado da Paraíba. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0727-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Bruno Dantas (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 728/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 012.198/2019-6 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição (129.546.244-34); José Antônio de 

Figueiredo (507.172.357-34); Mendes Junior Trading e Engenharia S/A (19.394.808/0020-91) 

4. Unidade: Petróleo Brasileiro S/A 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPetróleo) 

8. Representação legal: 
8.1. Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251.382/OAB-SP) e outros, representando Mendes Junior 

Trading e Engenharia S/A 
8.2. Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF) e outros, representando José Antônio de 

Figueiredo e Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição 

8.3. Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S/A 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento 
ao Acórdão 1.633/2018-Plenário, para apurar prejuízos ocorridos no âmbito do contrato 160.2.073.03-3, 
celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A e a empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, o qual teve 

por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Norte 
da  Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e §§2º 
e 3º, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 

210, 214, inciso III, alínea “a”, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 
9.1. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, Gerente-Geral da 

UNBC - Petrobras, de José Antonio de Figueiredo, Gerente Executivo da Petrobras, e da empresa Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A; 

9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, de José Antonio de 

Figueiredo e da empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, condenando-os, solidariamente, ao 
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recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S/A da quantia a seguir especificada, atualizada 

monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: 
  

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

1º/9/2009 1.211.449,56 

9.3. aplicar à empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S/A a multa individual no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária 
calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo 

abaixo estipulado; 
9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 

do recolhimento das dívidas acima imputadas; 

9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a 

ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 
9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das 

notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o 

valor de cada prestação; 
9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento 

antecipado do saldo devedor; 
9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do 

Rio de Janeiro, para as providências cabíveis. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0728-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 729/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 033.120/2020-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 
3. Interessado: Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41). 

4. Unidade: Município de Teresina - PI. 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5456), representando Distrimed 

Comércio e Representações Ltda.; e Raimundo Eugênio Barbosa dos Santos Rocha (OAB/PI 1.510), 
representando o Município de Teresina/PI. 

9. Acórdão: 
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas (Selog) sobre indícios de superfaturamento em pagamentos efetuados pela Fundação Municipa l 

de Saúde (FMS) de Teresina/PI decorrentes da contratação de testes rápidos para detecção de anticorpos 
afetos ao novo coronavírus SARS-Cov-2. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os 
motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1º, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 
c/c os artigos 198, parágrafo único, 237, inciso VI, 250, inciso II, e 252 do Regimento Interno do TCU, 

9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 
9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações 

indicadas no relatório e no voto condutores desta deliberação; 
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9.3. determinar que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acompanhe o 

andamento das ações empreendidas pela Controladoria-Geral da União, pelo Departamento da Polícia 
Federal e pelo Ministério Público Federal relacionadas ao objeto desta representação no que tange a 

eventual fraude no procedimento de contratação para que, se for o caso, adote medidas para 
responsabilização dos responsáveis por este Tribunal; 

9.4. dar ciência deste acórdão ao interessado e ao Município de Teresina/PI, com a informação de que 

a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0729-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 730/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 017.469/2016-3. 
2. Grupo I - Classe I - Assunto: Embargos de Declaração (Representação). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

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

3.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
4. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
(SeinfraRodoviaAviação). 

8. Representações legais: 

8.1. Lucas Rocha Silva e outros, representando João Carlos Ferraz, Luciano Galvão Coutinho e 
Maurício Borges Lemos; 

8.2. Grazielle Fernandes Pettene e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social; 

8.3. Maria Beatriz Mendes Gomes (230.266/OAB-RJ) e outros, representando Elvio Lima Gaspar; 

8.4. Carina Gallardo Rey (132.226/OAB-RJ), representando Roberto Zurli Machado, BNDES 
Participações S.A., Agência Especial de Financiamento Industrial e Banco Nacional de Desenvolviment o 

Econômico e Social; 
8.5. Breno Melaragno Costa (91.220/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Eduardo Melin de 

Carvalho e Silva; 

8.6. Ana Carolina Alhadas Valadares e outros, representando Eduardo Rath Fingerl; 
8.7. Anna Beatriz Coelho da Cunha e outros, representando Luciene Ferreira Monteiro Machado; 

8.8. Luiz Antônio de Sampaio Campos (74.714/OAB-RJ) e outros, representando Julio Cesar Maciel 
Ramundo; 

8.9. Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (342.501/OAB-SP) e outros, representando Construtora 

Norberto Odebrecht S.A.; 
8.10. Marta de Castro Meireles (130.114/OAB-RJ), representando Marcela Puppin Carvalho, Daniel 

da Silva Grimaldi, Vivian Regina Costa Winkel, Vânia Conze Cezimbra, Thaís de Azevedo Gama Pinto, 
Roger Louis Fernand Egea, Sergio Foldes Guimaraes, Raquel Batissaco Duarte, Priscilla Assis Pinto da 
Matta, Patrícia Mirela Ramon de Arruda, Luiz Filipe de Castro Neves, Luiz Antônio Araújo Dantas, 

Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa, Elydia Mariana da Silva Hirata, 
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Bruno Castelo Branco, Bruno Hilano Regueira, André Taveira Cruz, Carlos Frederico Braz de Souza, 

Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Márcia Cristina da Silva Dias, Luciene Ferreira Monteiro Machado e 
Gil Bernardo Borges Leal; 

8.11. Bruna Wills (46082/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Oliveira Santos, Roberta 
Lavalle da Silva Faria, Marcos Alberto Pereira Motta, Marcelo Orlando Mesquita da Silva, Denilson 
Queiroz Gomes Ferreira, Joao Barbosa de Oliveira, Alessandra Marques da Silva Martins, Marcus Sergio 

Martins Aguiar, Daniel do Espirito Santo Cardoso Seiceira e Thiago Leone Mitidieri; 
8.12. André Uryn (110.580/OAB-RJ) e outros, representando Demian Fiocca, Fernando Marques dos 

Santos, Armando Mariante Carvalho Junior, Eduardo Rath Fingerl, Jorge Kalache Filho, Luiz Fernando 
Linck Dorneles e Wagner Bittencourt de Oliveira; 

8.13. Celso Cordeiro de Almeida e Silva (161995/OAB-SP) e outros, representando Guilherme 

Narciso de Lacerda;  e 
8.14. Pedro José de Almeida Ribeiro (163187/OAB-RJ), representando Alexandre Kussunoki 

Lautenschlager, Fabrício Bianchi Catermol Cunha, Luiz Eduardo Miranda Cruz e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Marcelo Oliveira Santos, 
Marcelo Orlando Mesquita da Silva, Marcos Alberto Pereira Motta, Roberta Lavalle da Silva Faria, Thiago 

Leone Mitidieri e Denilson Queiroz Gomes Ferreira, em face do Acórdão 2.006/2019-TCU-Plenário, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 não conhecer dos presentes embargos, por não preencherem os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 

9.2 indeferir o pedido de ingresso nos autos como parte interessada da CNO S.A.; 
9.3 indeferir o pedido de ingresso nos autos como parte interessada e amicus curiae da Associação 

dos Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - AFBNDES; e 

9.4 dar ciência deste acórdão aos embargantes, à CNO S.A. e à Associação dos Funcionários do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - AFBNDES. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0730-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 

Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 731/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 021.271/2020-8. 
2. Grupo: I - Classe: III - Assunto: Consulta. 
3. Interessado: Marcelo Augusto Xavier da Silva - Presidente da Funai. 

4. Órgão/Entidade/Unidade:  Fundação Nacional do Índio (Funai). 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAgroAmbiental). 

8. Representante legal: não consta. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Sr. Marcelo Augusto Xavier 
da Silva, Presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), acerca da possibilidade de pagamento de 
diárias a colaboradores eventuais vinculados à Administração Pública em apoio à Funai, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. não conhecer da presente consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos 

no art. 264 do Regimento Interno do TCU, porquanto formulada por autoridade não legitimada a apresentar 
consulta perante este Tribunal; 

9.2. dar conhecimento ao interessado acerca dos Acórdãos 159/2015, 2306/2012, 258/2014 e 

1566/2020, todos do Plenário, por tratarem de matérias relacionadas ao objeto da presente consulta, 
conforme detalhado na proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão; e 

9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional do Índio. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0731-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 
Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 732/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 029.067/2010-3. 
2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Tomada de Contas (exercício de 2009). 

3. Responsáveis: Ezequiel Sousa do Nascimento (CPF: 339.653.821-87); Fátima Rosa Naves (CPF: 
355.517.711-72); Anete Alves Fernandes Fidelis (CPF: 146.269.501-91); Carlo Roberto Simi (CPF 

330.130.557-15); José Geraldo Machado JR (CPF: 736.227.887-04); Rodolfo Peres Torelly (CPF: 
152.584671-04); Geraldo Riesenbeck (CPF: 235.072.680-00); Leonardo Manoel da Silva (CPF: 
316.819.801-34); Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira (CPF: 334.477.481-68); Sebastião da Costa 

Pereira (CPF: 247.861.601-72); Áurea Inácio Ribeiro (CPF: 185.082.271-91); Valéria Christina Macedo 
Daruich (296.042.731-91); Luciana Tannus da Silva (CPF: 254.035.085-20 - Falecida), Augusto Lopes de 

Almeida Ribeiro (CPF: 010.427.017-92); Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (CPF: 656.853.937-68); 
Ronaldo Donizete Pereira (CPF: 119.061.111-20); Danilo Rocha Limoeiro (CPF: 959.376.761-49); 
Adriana Phillips Ligiero (CPF: 807.683.341-87); Márcio Alves Borges (CPF: 399.724.451-00); Tatiana da 

Costa Ferreira (CPF: 658.436.061-04; Marcelo Alvares de Sousa (CPF: 606.637.231-91); Maria Emília 
Piccinini Veras (CPF: 022.079.311-53); e Maria das Graças Parente Pinto (CPF: 115.946.831-15). 

4. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/MTE). 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais 
(SecexTrabalho). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas da Secretaria de Políticas Públicas 

de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relativa ao exercício de 2009; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator em: 
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 

1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Leonardo Manoel 

da Silva (CPF: 316.819.801-34), Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira (CPF: 334.477.481-68), Sebastião 
da Costa Pereira (CPF: 247.861.601-72), Aurea Inácio Ribeiro (CPF: 185.082.271-91), Valéria Christina 

Macedo Daruich (296.042.731-91), Luciana Tannus Da Silva (CPF: 254.035.085-20), Augusto Lopes de 
Almeida Ribeiro (CPF: 010.427.017-92), Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (CPF: 656.853.937-68), 
Ronaldo Donizete Pereira (CPF: 119.061.111-20), Danilo Rocha Limoeiro (CPF: 959.376.761-49), 

Adriana Phillips Ligiero (CPF: 807.683.341-87), Marcio Alves Borges (CPF: 399.724.451-00), Tatiana da 
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Costa Ferreira (CPF: 658.436.061-04), Marcelo Alvares de Sousa (CPF: 606.637.231-91), Maria Emília 

Piccinini Veras (CPF: 022.079.311-53) e Maria das Graças Parente Pinto (CPF: 115.946.831-15), dando-
lhes quitação plena; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os 
arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento julgar regulares com ressalva as contas de Rodolfo 
Peres Torelly (CPF: 152.584671-04) e Geraldo Riesenbeck (CPF: 235.072.680-00), dando-lhes quitação; 

9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, 
inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Ezequiel Sousa do 

Nascimento (CPF: 339.653.821-87), ex-Secretário de Políticas Públicas e Emprego; Fátima Rosa Naves 
(CPF: 355.517.711-72), ex-Coordenadora-Geral de Qualificação; Anete Alves Fernandes Fidelis (CPF: 
146.269.501-91), ex-Coordenadora-Geral de Qualificação Substituta; Carlo Roberto Simi (CPF 

330.130.557-15), ex-Diretor do DEQ; e José Geraldo Machado Júnior (CPF: 736.227.887-04), ex-Diretor 
do Departamento de Qualificação Substituto; 

9.4. determinar à SPPE, com fundamento no art. 208, § 2º, do RI/TCU, que, no prazo de 90 dias, 
adote as providências necessárias para obtenção de ressarcimento dos recursos glosados do Convênio 
021/2007 (Siafi 594404), celebrado com a Prefeitura de Niterói/RJ, e, no caso de insucesso das medidas 

administrativas, instaure tomada de contas especial, informando ao TCU, no mesmo prazo, o resultado 
conclusivo das providências; 

9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0732-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 
Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 733/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 034.201/2017-3. 
2. Grupo I - Classe VII - Assunto: Denúncia. 

3. Responsável: Guilherme Ary Plonski, ex-Conselheiro do Conselho Deliberativo do Sebrae 
Nacional (CPF 576.650.608-20). 

3.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 
4. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento 

Nacional (Sebrae Nacional). 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 
(SecexDesenvolvimento). 

8. Representações legais: Maria Lúcia da Silva (52808/OAB-DF), Larissa Moreira Costa 

(16745/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 
Departamento Nacional; Sávio de Faria Caram Zuquim (9.191/OAB-DF) e outros, representando 

Guilherme Ary Plonski, Instituto Christiano Becker de Estudos Sobre Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação (ICB) e Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades 

relacionadas à execução do Projeto Habitats de Inovação, fruto de parceria entre o Sebrae-Unidade Nacional 
e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), que 
objetivou o desenvolvimento, a implantação e o credenciamento de uma plataforma de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das incubadoras de empresas no Brasil, por meio do desenvolvimento de atividades 
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previstas no Edital Sebrae/Anprotec 01/2011, cujo objeto foi a Aplicação do Modelo de Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE), no valor de R$ 28.200.000,00, e no Edital 
Sebrae/Anprotec 01/2015, que objetivou a Implantação e a Certificação do CERNE, no valor R$ 

28.800.000,00, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 
9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXIV, 234 e 235, do 

RI/TCU, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente 
procedente; 

9.2. dar ciência ao Sebrae Nacional sobre as seguintes impropriedades, nos termos do art. 9º, inciso 
I, da Resolução TCU 315/2020: 

9.2.1. a suspensão do monitoramento dos objetivos, indicadores e metas qualitativas no 

acompanhamento dos projetos contemplados com recursos dos Editais Sebrae/Anprotec 01/2011 e 01/2015 
contraria o art. 11, § 1º, da Lei 8.029/1990 e ao princípio da eficiência, art. 37, caput, da Constituição 

Federal; 
9.2.2. a ausência de publicação de informações consolidadas sobre a execução financeira dos projetos 

objeto dos Editais 01/2011 e 01/2015 e sobre a situação das respectivas prestações de contas configura 

afronta ao princípio da eficiência, art. 37, caput, da Constituição Federal; 
9.3. arquivar o processo; e 

9.4. dar ciência deste Acórdão aos interessados. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0733-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 
Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 734/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 036.992/2019-4. 
2. Grupo: II - Classe: IV - Assunto: Prestação de Contas, Exercício 2018. 

3. Responsáveis: Álvaro Pereira da Silva (321.789.647-53); Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima 
(769.492.067-04); Américo Paysan Valdetaro Filho (498.978.707-25); Anatólio dos Santos Junior 

(898.202.827-72); Antônio Eleazar de Moraes (016.769.748-06); Carlos Ernesto Miranda Aversa 
(730.470.317-20); Celso José Tiago (394.313.397-49); Clévis Pedro Cruz Melo (228.035.561-20); Délcio 
Monteiro Sapper (769.491.337-15); George da Silva Divério (734.108.967-91); José Galaor Ribeiro Junior 

(734.147.517-04); Marcus Vinícius dos Santos Fernandes (711.225.247-49); Mauro Santos Vilela 
(413.169.246-53); Newton Raulino de Souza Filho (703.319.607-53); Nilton Gonçalves Rezende 

(703.319.797-72); Ricardo Guilherme Ribeiro de Almeida (475.027.976-53); Ronaldo César Brasil de 
Souza (230.433.183-15); Thiago Felipe Castilho Rocha (326.048.728-03). 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Indústria de Material Bélico - Imbel. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública -
SecexDefesa. 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinária da Indústria de Material 

Bélico - Imbel, referente ao exercício 2018, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 

207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 
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9.1. julgar regulares as contas dos Srs. Álvaro Pereira da Silva (321.789.647-53); Álvaro Roberto 

Cruz Ferreira Lima (769.492.067-04); Américo Paysan Valdetaro Filho (498.978.707-25); Anatólio dos 
Santos Junior (898.202.827-72); Antônio Eleazar de Moraes (016.769.748-06); Carlos Ernesto Miranda 

Aversa (730.470.317-20); Celso José Tiago (394.313.397-49); Clévis Pedro Cruz Melo (228.035.561-20); 
Délcio Monteiro Sapper (769.491.337-15); George da Silva Divério (734.108.967-91); José Galaor Ribeiro 
Junior (734.147.517-04); Marcus Vinicius dos Santos Fernandes (711.225.247-49); Mauro Santos Vilela 

(413.169.246-53); Newton Raulino de Souza Filho (703.319.607-53); Nilton Gonçalves Rezende 
(703.319.797-72); Ricardo Guilherme Ribeiro de Almeida (475.027.976-53); Ronaldo César Brasil de 

Souza (230.433.183-15); Thiago Felipe Castilho Rocha (326.048.728-03),  dando-lhes quitação plena; e 
9.2. dar ciência deste Acórdão à Indústria de Material Bélico do Brasil. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0734-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), André Luís de 

Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 735/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 010.395/2020-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 
3. Recorrentes: Jair Bolzani (003.098.851-91). 

4. Órgão: Ministério Público Federal. 
5. Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo.  
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: André Fonseca Roller (OAB/DF 20.742) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Jair 

Bolzani em face do Acórdão 870/2020-TCU-Plenário, por meio do qual esta Corte de Contas considerou 
ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público Federal. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0735-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 736/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC-010.925/2015-5. 

2. Grupo II; Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração. 
3. Recorrentes: Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00); Luiz Otávio Gomes 

Vieira da Silva (864.226.004-10) - sócio administrador; Marta Feitosa Lima Rodrigues (232.407.093-68) - 
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ex-Coordenadora-Geral de Análise de Projetos do Ministério do Turismo (MTur); e Tânia Maria da Silva 

Penha (253.628.101-97) - técnica do MTur. 
4. Entidade: Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC (21.145.289/0001-07). 

5. Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo.  
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Serur. 
8. Advogado constituído nos autos: Napoleão Manoel Filho (OAB/PE 20.238), representando a 

Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva. 
9. ACÓRDÃO: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recursos de reconsideração contra o 

Acórdão 1897/2019-Plenário. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 278, § 2º, e 281 
do Regimento Interno, em: 

9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva; 

9.2. conhecer do recurso de reconsideração apresentado pela Aliança Comunicação e Cultura Ltda. 
e, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.3. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Marta Feitosa Lima Rodrigues e por 
Tânia Maria da Silva Penha para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de excluir os seus nomes e, por 
extensão, também o de Talita Costa Pires do subitem 9.3 do Acórdão 1897/2019-Plenário, bem como tornar 

insubsistente o subitem 9.7 da mesma deliberação; 
9.4. dar ciência do presente acórdão aos recorrentes. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0736-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes (Presidente). 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 737/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 012.962/2012-0. 
1.1. Apenso: 014.035/2010-3. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 
3. Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Adriana Coutinho Grego Pontes (024.747.144-56); Adriano de Melo Ferreira 
(022.585.464-35); Alexandro Candeia Soares - EPP (05.483.048/0001-11); Antônio Alves Simões Filho 
(631.599.964-68); Benjamin Gomes Maranhão Neto (805.175.874-91); Boutique das Carnes Ltda. 

(09.151.328/0001-83); Cirufarma Comercial Ltda. (40.787.152/0001-09); Comercial Campinense de 
Cerais Ltda (10.408.838/0001-72); Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (67.729.178/0002-20); 

Drogafonte Ltda. (08.778.201/0001-26); Drogaria Drogavista Ltda. (00.958.548/0001-49); Hilton Farias 
Targino (953.577.424-72); José Roberto Fernandes da Silva (034.444.054-05); José Sávio de Lima 
(040.930.878-14); Marcelo de Moraes Cordeiro (355.301.384-20); Marysávio da Silva Lima 

(052.695.024-29); Maues Lobato Comercio e Representacoes Ltda. (09.007.162/0001-26); Miguel Barros 
Lima (10.623.891/0001-96); Niedja de Fátima de Azevedo Costa (04.650.744/0001-02); Prontomédica - 

Produtos Hospitalares Ltda. (40.811.440/0001-43); Ubiratan Batista da Silva (952.257.654-91); Wilma 
Targino Maranhão (236.690.474-68). 

3.2. Recorrentes: Antônio Alves Simões Filho (631.599.964-68); José Sávio de Lima 

(040.930.878-14); Ubiratan Batista da Silva (952.257.654-91); Hilton Farias Targino (953.577.424-72); 
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Adriano de Melo Ferreira (022.585.464-35); Marcelo de Moraes Cordeiro (355.301.384-20); Benjamin 

Gomes Maranhão Neto (805.175.874-91); Wilma Targino Maranhão (236.690.474-68); José Roberto 
Fernandes da Silva (034.444.054-05); Marysávio da Silva Lima (052.695.024-29). 

4. Entidade: Município de Araruna - PB. 
5. Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal:  Jordana de Pontes Macêdo (OAB/PB 18.369), Carlos Roberto Batista 
Lacerda (OAB/PB 9.450), Diogo Henrique Belmont da Costa (OAB/PB 13.991) e Diego Ricardo Marques 
(OAB/DF 30.782). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Wilma 

Targino Maranhão, ex-prefeita, Benjamin Gomes Maranhão Neto, secretário municipal de saúde, Antônio 
Alves Simões Filho, secretário de Administração municipal, Marcelo de Moraes Cordeiro, secretário 
municipal de educação, Marysávio da Silva Lima, Ubiratan Batista da Silva e José Roberto Fernandes da 

Silva, fiscais de contrato, José Sávio de Lima e Adriano de Melo Ferreira, integrantes da comissão 
permanente de licitação, e Hilton Farias Targino, secretário municipal de Desenvolvimento Pecuário e 

Agroindustrial e integrante da CPL, contra o Acórdão 326/2019-TCU-Plenário; 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da 
Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento para tornar insubsistentes os itens 9.5 a 9.8 do 

Acórdão 326/2019-TCU-Plenário; 
9.2. estender os efeitos desse julgamento aos demais responsáveis, nos termos do art. 281 do 

Regimento Interno deste Tribunal; 

9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso 
II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, as contas de 

Wilma Targino Maranhão (236.690.474-68), Marcelo de Moraes Cordeiro (355.301.384-20), Ubiratan 
Batista da Silva (952.257.654-91), Antônio Alves Simões Filho (631.599.964-68) e Benjamin Gomes 
Maranhão Neto (805.175.874-91), dando-lhes quitação; 

9.4. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, 

inciso I, do Regimento Interno; 
9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da 

Paraíba. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0737-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 

13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO N. 738/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo: TC 018.671/2019-5. 

2. Grupo: II; Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura (05.619.125/0001-18) e Wagner Baptista da 

Costa Júnior (219.724.511-20). 

4. Entidade: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura. 
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5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 

8. Representação legal de Wagner Baptista da Costa Júnior: Otávio Reisen Casotti, OAB/DF 43.344. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 

Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 
820/2009, celebrado com o Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, que tinha por objeto a realização do 

evento “Capital Fashion Week”. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as 
contas do Instituto Centro-Brasileiro de Cultura e do Sr. Wagner Baptista da Costa Júnior e dar-lhes 

quitação plena; 
9.2. com fulcro no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar à Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia, na condição de unidade normatizadora das transferências voluntárias da União, 

que avalie a conveniência e oportunidade de incluir nas normas aplicáveis aos instrumentos de repasse que 
tenham por objeto o incentivo a realização de eventos: 

9.2.1. a exigência de declaração do proponente sobre a existência de registro da marca do evento e, 
caso a marca pertença a terceiro, a justificativa do seu interesse em atuar como executor-intermediário; e 

9.2.2. a obrigatoriedade de o concedente verificar, junto à base de dados do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial - INPI, a existência de registro da marca do evento incentivado; 
9.3. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da presente deliberação, para que a 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia se manifeste justificadamente acerca da implementação, 
ou não, da recomendação ora formulada; 

9.4. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ao Ministério do 

Turismo e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do 
Relatório e do Voto que a fundamenta, estará disponível para a consulta no endereço 

www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0738-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 739/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 033.272/2019-0. 
2. Grupo I - Classe VII - Assunto: Representação. 

3. Representante: Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda. - ME (CNPJ 17.489.954/0001-02). 
4. Entidade: Conselho Federal de Odontologia (CFO). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: 
8.1. João Batista de Oliveira Filho (OAB-MG 20.180), entre outros, representando a Brasil84 

Publicidade e Propaganda Ltda. - ME; 
8.2. Markceller de Carvalho Bressan (OAB-DF 32.305), representando o Conselho Federal de 

Odontologia. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, 

formulada pela Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda. - ME sobre os indícios de irregularidade na 
Concorrência n.º 1/2019 conduzida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) sob o valor total de 

R$ 5.249.194,88 para a contratação de empresa especializada em prol da prestação de serviços de 
publicidade e propaganda; 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar, no mérito, a procedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 

2.525/2019-TCU-Plenário), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 
9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o 

Conselho Federal de Odontologia adote as imediatas providências para, dentro do prazo máximo de 15 

(quinze) dias contados da notificação desta deliberação, promover a efetiva anulação da Concorrência 
n.º 1/2019, com todos os atos dela decorrentes, além da plena desconstituição dos atos porventura 

resultantes do eventual contrato público subsequente, devendo informar o TCU, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da notificação desta deliberação, sobre o efetivo resultado das providências adotadas em prol do 
pleno cumprimento dessa determinação; 

9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o Conselho Federal de Odontologia 

apresente o plano de ação para a eventual realização e conclusão, se for o caso, do novo certame em prol 
da subsequente contratação dos serviços de publicidade e propaganda, sem prejuízo de, nesse plano de ação, 
apresentar a devida comprovação sobre a efetiva necessidade institucional dessas ações de publicidade ou 

propaganda e sobre a efetiva economicidade das últimas contratações de publicidade e propaganda, 
devendo evidenciar, para tanto, a efetiva correção e solução das presentes irregularidades e, especialmente, 

das seguintes falhas: 
9.3.1. falta de robustos estudos aptos a demonstrar a plena necessidade institucional da contratação 

de publicidade e propaganda, justificando a demanda e os quantitativos estimados para os serviços licitados, 

além de não evidenciar que o orçamento seria compatível com os preços de mercado e as referenciais no 
setor público, em dissonância, assim, com os princípios do planejamento e da eficiência, sem prejuízo de 

apresentar, no referido plano de ação, a devida comprovação sobre a efetiva economicidade das últimas 
contratações de publicidade e propaganda; 

9.3.2. indevida desclassificação de licitantes ante o elevado desconto nos custos internos, sem a 

correspondente estipulação do critério de referência sobre a exequibilidade dos preços no edital, sem conter, 
ainda, a avaliação global sobre os custos das propostas, em dissonância, assim, com os princípios da 

motivação, do julgamento objetivo, da impessoalidade, da competitividade, da razoabilidade, da eficiênc ia 
e da seleção da melhor proposta; 

9.3.3, falta de previsão no edital sobre a reversão da parcela do desconto de agência em prol do CFO, 

descumprindo o Anexo B das Normas-Padrão da Atividade Publicitária (NPAP) emitidas pelo Conselho 
Executivo das Normas-Padrão (Cenp); 

9.3.4. adoção, não justificada, dos critérios para a definição dos honorários de custos internos não 
condizentes com as orientações e práticas da Secretaria de Comunicação da Presidência da República 
(Secom-PR) e com as contratações dos órgãos federais integrantes do Sistema de Comunicação de Governo 

do Poder Executivo Federal (Sicom), em dissonância, assim, com os princípios da motivação e da 
eficiência; 

9.4. promover o envio de ciência ao Conselho Federal de Odontologia, nos termos da Resolução TCU 
n.º 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção 
das irregularidades assinaladas pelo item 9.3 deste Acórdão e, também, das falhas consubstanciadas pela 

falta de transparência ativa, ante a indisponibilidade de alguns links para o acesso a informações sobre o 
certame, além da ausência de informações sobre as últimas contratações de publicidade ou propaganda no 

portal da transparência do CFO junto à internet, em dissonância, assim, com os princípios da transparênc ia 
e do pleno acesso à informação pública; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Conselho 

Federal de Odontologia, para ciência e adoção das medidas cabíveis em cumprimento aos itens 9.2, 9.3 e 
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9.4 deste Acórdão dentro dos prazos fixados, além do envio da aludida cópia à Agência Multiface de 

Propaganda Ltda. e à ora representante, para ciência; e 
9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de promover o 

monitoramento dos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão. 
10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0739-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho 
(Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 740/2021 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 007.970/2016-1. 
1.1. Apenso: 006.793/2016-9 

2. Grupo II - Classe VII - Assunto: Representação. 
3. Interessados/Responsáveis/Representante: 

3.1. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). 
3.2. Responsáveis: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 
3.3. Representante: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). 

4. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

(SecexAdministração). 

8. Representação legal: 
8.1. Kleypton de Oliveira Moura, representando o Crea-SP. 

8.2. Joao Augusto de Lima (OAB/DF 20.264) e outros, representando o Crea-SP. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (Confea) em que foram noticiadas inconformidades ocorridas no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), na gestão de 2012 a 2016. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 
das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer desta representação, uma vez preenchidos os requisitos regimentais de admissibilidade, 

para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 
9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Francisco Yutaka Kurimori 

(CPF: 711.696.018-04); 
9.3. aplicar ao Sr. Francisco Yutaka Kurimori (CPF: 711.696.018-04) multa prevista no art. 58, IV, 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

9.4. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) que, no 
prazo de 90 (noventa) dias, promova a apuração dos eventuais valores pagos indevidamente ao seu ex-

presidente, Francisco Yutaka Kurimori (CPF: 711.696.018-04), a título de ressarcimento de despesas com 
combustível e pedágios correspondente aos trajetos em que houve a utilização de veículo oficial, e adote, 
caso confirmada a ocorrência de pagamentos irregulares, as medidas administrativas ao seu alcance ou 

requeira ao órgão jurídico pertinente as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis com vistas à 
restituição do débito identificado, consoante estabelece o art. 6º, § 2º da IN/TCU 71/2012; 

9.5. recomendar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) que 
avalie, na definição de perfil profissional para posições críticas, a implantação das seguintes diretrizes, 
fundamentadas nas práticas do Levantamento de Governança de Gestão de Pessoas de 2016: 
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a) a definição de perfis profissionais deve levar em consideração um conjunto de fatores 

(competências, experiência, idoneidade, etc.) que contribuam de maneira determinante para o exercício das 
atividades e tarefas que são atribuídas aos ocupantes de cargos na administração; 

b) deve haver coerência entre os perfis profissionais, as tarefas exigidas, a missão, as metas e os 
objetivos da administração, devido à dependência que o setor público possui das pessoas e de seu capital 
intelectual para o exercício das atividades e consequentes entregas para a sociedade. 

9.6. informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) que a 
apuração do “teto constitucional” aplicado, inclusive, à remuneração percebida pelos empregados dos 

conselhos de fiscalização profissionais, que acumulam regularmente cargos ou empregos públicos, está 
disciplinada no acórdão 504/2018-TCU-Plenário, prolatado levando-se em consideração os REs 602.043 e 
612.975, apreciados definitivamente pelo STF, com reconhecimento de repercussão geral; 

9.7. expedir comunicação acerca desta deliberação ao Crea-SP, ao Confea e ao Sr. Francisco Yutaka 
Kirimori. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0740-10/21-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 741/2021 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 031.629/2016-4 
1.1. Apenso: TC 042.025/2012-5 
2. Grupo II - Classe I - Recurso de Reconsideração. 

3. Recorrentes: Ademir Galvão Andrade (CPF 049.051.805-20), Maria de Fátima Peixoto Carvalho 
(CPF 064.145.322-15), Nelson Francisco Marzullo Maia (CPF 704.371.227-00), Nelson Pontes Simas 

(CPF 055.383.432-00) e Probase Projetos e Engenharia Ltda. (CNPJ 43.946.318/0001-72). 
3.1. Responsáveis: Ademir Galvão Andrade (CPF 049.051.805-20), Maria de Fátima Peixoto 

Carvalho (CPF 064.145.322-15), Nelson Francisco Marzullo Maia (CPF 704.371.227-00), Nelson Pontes 

Simas (CPF 055.383.432-00) e Probase Projetos e Engenharia Ltda. (CNPJ 43.946.318/0001-72). 
4. Unidade: Companhia Docas do Pará. 

5. Relator/revisor 
5.1. Relatora: Ministra Ana Arraes. 
5.2. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

5.3. Revisor: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Caio Farah Rodriguez (OAB/SP 148.254) e outros representando a Probase 

Projetos e Engenharia Ltda.; Jean Carlos Dias (OAB/PA 6.801), Elísio Augusto Velloso Bastos (OAB/PA 

6.803) e outros representando Nelson Pontes Simas; Camila Ribeiro Peixoto (OAB/PA 17.347) 
representando Maria de Fátima Peixoto Carvalho; Cristiana Pinho Martins (OAB/PA 9.328) representando 

Ademir Galvão Andrade. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Ademir Galvão 

Andrade, Nelson Francisco Marzullo Maia, Nelson Pontes Simas e Maria de Fátima Peixoto Carvalho e 
pela empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2.917/2018-Plenário, 

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

9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração 

para, no mérito, negar a eles provimento, mantendo inalterado o Acórdão 2.917/2018-Plenário; 
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9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes. 

10. Ata nº 10/2021 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 31/3/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0741-10/21-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Revisor), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes e Bruno Dantas. 
13.2. Ministro que proferiu o voto de desempate: Jorge Oliveira (na Presidência). 

13.3. Ministros com voto vencido: Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e Ana Arraes.  
13.4. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.5. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 
ENCERRAMENTO 

Às 19 horas e 33 minutos, a Presidência convocou sessão extraordinária de caráter reservado, a ser 
realizada a seguir, e encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada pela Presidente e homologada 
pelo Plenário. 

LORENA MEDEIROS BASTOS CORREA 
Subsecretária do Plenário 

Aprovada em 7 de abril de 2021. 

ANA ARRAES 
Presidente 

 
 

ANEXO I DA ATA Nº 10, DE 31 DE MARÇO DE 2021 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

COMUNICAÇÕES 

Comunicações proferidas pela Presidência. 
Comunicação proferida pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

Comunicação proferida pelo Aroldo Cedraz. 
Comunicação proferida pelo Ministro Raimundo Carreiro 
Comunicação proferida pelo Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

Comunicação proferida pelo Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
 

 
ANEXO II DA ATA Nº 10, DE 31 DE MARÇO DE 2021 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

ACÓRDÃOS PROFERIDOS DE FORMA UNITÁRIA 
Relatórios, Propostas de Deliberação e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos 

de nºs 698 a 741, aprovados pelo Plenário. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67724128.
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