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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 
CODMATERI A=45137 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 27/11/2019, às 14h30 

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

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

 

PROCESSOS RELACIONADOS 

 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
013.754/2019-0 - 

 

  

Natureza: Denúncia 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 

Piauí - PI 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

Representação legal: Paulo Goncalves Pinheiro Junior (OAB-PI 
5500) e outros, representando Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Santa Cruz do Piaui 
 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
018.177/2015-8 - 

 

  

Natureza: Recurso de Revisâo (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Nilton Lopes de Farias 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Baião/PA 
Responsáveis: Flavia Brasil dos Santos Estumano; Nilton Lopes de 

Farias 
Representação legal: Dario Ramos Pereira (OAB/PA 19.024) e 

outros, representando Flavia Brasil dos Santos Estumano; José 
Augusto Dias da Silva (OAB/PA 8.570), representando Flavia Brasil 
dos Santos Estumano e Nilton Lopes de Farias 

  
037.265/2019-9 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Rigel Construtora Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia das Docas do Estado da 
Bahia 

Representação legal: não há 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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037.601/2019-9 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: Síntese Comercial Hospitalar Eireli 
Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Amapá 

Representação legal: Luiz Fernando Rodigues Tavares (OAB/GO 
17.249) e outros 

  

037.905/2019-8 - 
 

  

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Várzea 

Nova/BA 
Representação legal: não há 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

031.453/2019-8 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante:  Seres - Serviço de Recrutamento e Seleção de 
Pessoal Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Administração de 
Petróleo e Gás Natural S.a. Pré-sal Petróleo S.a - PPSA 

Representação legal: Fabio Garcia Palmer e outros, representando 
Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  

008.692/2018-1 - 
 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; 
Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia 

Representação legal: Estefania Torres Gomes da Silva e outros, 
representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Elusa Moreira 

Barroso (108.711/OAB-RJ) e outros, representando Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - Ons 

  

010.128/2014-0 - 
 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cultura 

Responsáveis: Antônio Cesar Teixeira Vidigal; Espólio de Roberto 
Teixeira Vidigal; Flavio Vidigal de Carvalho Pereira; Flávio 
Teixeira Vidigal; Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda.; 

Humberto Carneiro Vidigal; Luiz Carlos Pereira Pitrez; Tarcísio 
Teixeira Vidigal 

Representação legal: Tarcísio Teixeira Vidigal e outros, 
representando Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda. 

  

015.751/2018-0 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

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

8.443/1992) 
Representação legal: não há 
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022.210/2019-9 - 
 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senac no 
Estado da Bahia; Administração Regional do Sesc  o Estado da 

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

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

Representação legal: Andreia Nunes Teixeira e outros, 
representando Administração Regional do Senac no Estado da Bahia  

  

027.555/2019-4 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Makiximus Empreendimento Eireli 

Responsável: Antônio Ataíde Matos de Pinho 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande - MA 

Representação legal: José Jerônimo Duarte Júnior (OAB-MA 
5302) e outros, representando Makiximus Empreendimentos Eireli 

  
036.014/2019-2 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo 

Representação legal: não há 
  

036.342/2019-0 - 
 

  

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional 
Órgão/Entidade/Unidade:  Câmara dos Deputados. 
Representação legal: não há 

  
036.765/2019-8 - 

 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação; Prefeitura Municipal de Mombaça - CE 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

8.443/1992) 
Representação legal: não há 

  

036.978/2019-1 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social 

Representação legal: Marcia Aita Almeida (OAB-DF 13.539) e 
outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, Bndes Participações S.a. e Agência Especial de 
Financiamento Industrial 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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037.080/2019-9 - 
 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Ceará 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

Representação legal: não há 
 

Ministra ANA ARRAES 

  
020.790/2019-8 - 

 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Paulo/SP 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

Representação legal: não há 
  

037.902/2019-9 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Obras do DF 

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

Representação legal: não há 
  

037.980/2019-0 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante: BK Consultoria e Serviços Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A 

Representação legal: Giselle Ashitani Inouye (OAB/SP 226.344) e 
outros, representando BK Consultoria e Serviços Ltda 

  

037.981/2019-6 - 
 

  

Natureza: Representação 
Representante: BK Consultoria e Serviços Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A 
Representação legal: Giselle Ashitani Inouye (OAB/SP 226.344) e 
outros, representando BK Consultoria e Serviços Ltda 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
012.644/2012-9 - 

 

  

Natureza: Pedido de Reexame (Relatório de Auditoria) 
Recorrente: Antonildes Marques Cardoso 

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

Responsáveis: Antonildes Marques Cardoso; Raimundo Brito 
Facanha 
Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: não há 
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028.489/2019-5 - 
 

  

Natureza: Representação 

Representante Global Red Tecnologia da Informação Ltda - EPP 
Interessados: Agência Nacional de Mineração; Wiseit - Sistemas e 

Informática Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Mineração 
Representação legal: Robson Floriano Silva, representando Wiseit 

- Sistemas e Informática Ltda.; Lisdete de Oliveira Silveira 
(OAB/DF 26.705) e outros, representando Global Red Tecnologia 

da Informação Ltda 
 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
026.806/2016-9 - 

 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Mineração ( 
Interessado: Tribunal de Contas da União 
Representação legal: não há 

  
034.078/2019-3 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Teto construtora S/A 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Vitória - ES 
Representação legal: não há 

  
036.909/2019-0 - 

 

  

Natureza: Representação 

Representante: Sefix - Gestão de Profissionais Eireli 
Órgão/Entidade/Unidade: Procuradoria-Geral da União 
(PGR/MPF) 

Representação legal: Wanusia Alves Pereira (OAB-MG 72.991) e 
outros, representando Sefix - Gestao de Profissionais Eireli 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  

009.506/2019-5 - 
 

  

Natureza: Denúncia 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Estado de Infraestrutura 

do Estado do Amazonas 
Denunciante: Identidade preservada 
Representação legal: não há 

  
014.912/2017-1 - 

 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Incra no 
Distrit o Federal 
Denunciante: Identidade preservada 

Representação legal: não há 
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015.483/2019-3 - 
 

  

Natureza: Denúncia 

Órgãos/Entidades/Unidades: Serviço Social da 
Indústria/Departamento Regional do Paraná e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial/Departamento Regional do Paraná 
Denunciante: identidade preservada 
Representação legal: Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 22.427) 

entre outros, representando o Departamento Regional do Senai o 
Estado do Paraná e o Departamento Regional do Sesi no Estado do 

Paraná 
  

015.964/2019-1 - 
 

  

Natureza: Consulta 

Consulente:  Câmara dos Deputados 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Águas 

Representação legal: não há 
  

019.446/2014-4 - 
 

  

Natureza: Prestação de Contas  

Exercício: 2013 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Economia Criativa 

Responsáveis: Claudia Sousa Leitão; Georgia Haddad Nicolau; 
Luciana Lima Guilherme; Luiz Antônio Gouveia de Oliveira ; 
Marcos André Rodrigues de Carvalho; Maria Suzete Nunes e Mércia 

Maria Aquino de Queiroz 
Representação legal: não há 

  
022.197/2019-2 - 

 

  

Natureza: Denúncia 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

Denunciante: Identidade preservada 
Representação legal: não há 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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023.657/2015-4 - 
 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Responsáveis: Ademar Kiyoshi Itakussu; Consorcio CCPR - 

Repar.; Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.; Dalton dos 
Santos Avancini; David Eduardo Bastos de Sousa; Eduardo 
Hermelino Leite; Fernando Almeida Biato; João Ricardo Auler; José 

Paulo Assis; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Júlio Hedilberto 
Ludwig Júnior; Luís Antônio Scavazza; Mover Participações S.A.; 

Paulo Roberto Costa; Pedro José Barusco Filho; Promon Engenhar ia 
Ltda.; Renato de Souza Duque; Rosa Akie Stankewitz; Sandoval 
Dias Aragão; Sérgio de Araújo Costa; e Sérgio dos Santos Arantes 

Representação legal: Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB/DF 
43.391), entre outros, representando a Construções e Comércio 

Camargo Corrêa S.A, a Mover Participações S.A. e João Ricardo 
Auler; João Geraldo Piquet Carneiro (OAB/DF 800-A), entre outros, 
representando Dalton dos Santos Avancini, João Ricardo Auler e a 

Mover Participações S.A.; João Mestieri (/OAB/RJ 13.645), entre 
outros, representando Paulo Roberto Costa; Tathiane Vieira 

Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154), entre outros, representando 
a Promon Engenharia Ltda., o Consórcio CCPF - Repar. e a 
Construções e Comércio Camargo Correa S.A.; Igor Alves Pegado 

da Silva (OAB/RJ 172.480), entre outros, representando Sandoval 
Dias Aragão, Sérgio dos Santos Arantes e José Sérgio Gabrielli de 

Azevedo; Edgard Hermelino Leite Junior (OAB/SP 92.114), entre 
outros, representando Eduardo Hermelino Leite; Elisabete Barbosa 
Ruberto (OAB/RJ 169700), entre outros, representando a Petróleo 

Brasileiro S.A.; Maria Francisca Sofia Nedeff Santos (OAB/PR 
77.507), entre outros, representando Pedro José Barusco Filho; 

Renato Mantoanelli Tescari (OAB/SP 344.847), representando a 
Universities Superannuation Scheme Ltd.; Mariana Macedo 
Pessanha Fernandes (OAB/RJ 158.482), entre outros, representando 

José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Sandoval Dias Aragão, José Paulo 
Assis, David Eduardo Bastos de Sousa e Sérgio dos Santos Arantes; 

Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015), entre outros, 
representando Sandoval Dias Aragão, José Paulo Assis, David 
Eduardo Bastos de Sousa, Sérgio dos Santos Arantes, Júlio 

Hedilberto Ludwig Júnior, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e 
Sérgio de Araújo Costa; Rodrigo Alexander Calazans Macedo 

(OAB/RJ 123.041), entre outros, representando Sérgio dos Santos 
Arantes, Sandoval Dias Aragão, José Paulo Assis, David Eduardo 
Bastos de Sousa, Júlio Hedilberto Ludwig Júnior, José Sérgio 

Gabrielli de Azevedo, Sérgio de Araújo Costa, Rosa Akie 
Stankewitz, Ademar Kiyoshi Itakussu, Luis Antônio Scavazza e 

Fernando Almeida Biato 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
003.957/2014-4 - 

 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que firmou 

entendimento no âmbito de processo de pensão civil em favor de 
beneficiário na condição de menor sob guarda. 

Recorrente: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União 
Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT - INSS/MPS 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (30/10/2019) 

  

003.993/2014-0 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que firmou 

entendimento no âmbito de processo de pensão civil em favor de 
beneficiário na condição de menor sob guarda. 
Recorrentes: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União; Fabiano Eustaquio Tamborini da Silva; Superior Tribuna l 
Militar; Sarah Veloso Tibúrcio dos Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual do Instituto 
Nacional de Seguro Social em Maceió/AL 
Representação legal: Marcia Miglioli de Carvalho Hauptman 

(30.712/OAB-PR); Luiz Carlos Silva de Souza Junior (OAB/RJ 
150.637), Valério Augusto Ribeiro (OAB/MG 74.204), Márcio 

Machado (OAB/RJ 138.179), Marcos Francisco da Siva (OAB/PE 
37.280) 

 
Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (30/10/2019) 

  

003.997/2013-8 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que firmou 
entendimento no âmbito de processo de pensão civil em favor de 

beneficiário na condição de menor sob guarda. 
Recorrente: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do Instituto 
Nacional do Seguro Social em Salvador/BA - INSS/MPS 

Representação legal: não há 
 

Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (30/10/2019) 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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010.227/2013-0 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que firmou 

entendimento no âmbito de processo de pensão civil em favor de 
beneficiário na condição de menor sob guarda. 

Recorrente: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União 
Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Passo Fundo/RS - INSS/MPS 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (30/10/2019) 

  

012.735/2007-4 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que firmou 

entendimento no âmbito de processo de pensão civil em favor de 
beneficiário na condição de menor sob guarda. 
Recorrentes: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União; Érico Thadeu Ferreira Silva 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Victorino Ribeiro Coelho (OAB/DF 146) 
 

Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (30/10/2019) 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
005.352/2019-3 - 

 

  

Processo de desestatização para acompanhar a 16ª Rodada de 

Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos, com vistas à outorga de 
concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e 
gás natural. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 

Representação legal: não há 
 

Revisor: Ministro Vital do Rêgo (31/07/2019) 

 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

003.220/2007-5 - 
 

  

Revisão de ofício de ato de concessão de pensão civil. 
Interessados: Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Maria do 
Socorro Baldoino Moura Macedo 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (03/12/2014) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
011.715/2018-9 - 

 

  

Acompanhamento autuado para apurar a legalidade, a legitimidade e 
a economicidade de atos praticados na negociação e na celebração 

de acordo de leniência em nome do Poder Executivo federal, nos 
termos da Lei 12.846/2013. 

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

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Controladoria-Geral da União 

Representação legal : não há 
  

018.546/2014-5 - 
 

  

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial 

a pedido de reexame interposto pelo recorrente em processo de 
monitoramento de deliberação proferida em denúncia sobre 

possíveis irregularidades na execução de obras custeadas com 
recursos federais advindos de convênio. 
Embargante: Mário Ramos Ribeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa - BA 

Responsáveis: Alexandre Navarro Garcia; Carlos Antonio Vieira 
Fernandes; Emilia Maria Silva Ribeiro Curi; Irani Braga Ramos; 
Luiz Otávio Oliveira Campos; Mário Ramos Ribeiro 

Representação legal: Luiz Antonio Muniz Machado 
(024281/OAB-RJ); Ana Carolina Mazoni (31.606/OAB-DF); Carlos 

Antonio Vieira Fernandes Filho (34.472/OAB-DF) e Felipe Teixeira 
Vieira (31718/OAB-DF)  

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  

009.423/2019-2 - 
 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve 
por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de fornecimento de refeições institucionais, por demanda, 

incluindo alimentos e bebidas. 
Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União 
Órgão/Entidade/Unidade: Supremo Tribunal Federal 
Representação legal: não há 

  
011.620/2002-0 - 

 

  

Representação formulada em razão da sonegação de documentos e 

informações solicitadas por meio de requisição de auditoria. 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre; Jonas 

Pereira de Souza Filho; Ronaldo Martins Freire 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Acre 

Representação legal: Honorinda Firmino Cavalcante (OAB/AC 
2.796) e Luciano Oliveira de Melo (OAB/AC 3.091) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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012.411/2017-5 - 
 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos por 
serviços não prestados e bens não entregues. Análise das alegações 

de defesa e das razões de justificativa. 
Responsáveis: Maria das Graças Malheiros Monteiro, ex-
superintendente; Francisco Canindé Fernandes de Macedo, ex-

Coordenador Geral Administrativo; Aloizio Paes de Lima; 
Guilherme Moreira da Silva; Ivanhoé Martins Fernandes, ex-chefe 

do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira; José Edson 
Rodrigues de Souza; José Domingos Soares, agente de portaria; 
Paulo Milton Ferreira da Silva; Vicentina Maria da Silveira Ribeiro; 

José Lucinaldo Ferreira de Souza; Elo - Comércio Ltda.; J. Anchieta 
da Silva Representações; Jorge Yussif Bichara Sassine (Rian-Com. 

e Rep.); Z M Serviços Técnicos de Informática Ltda; Raquel Serruya 
Freire (Apollo - Comércio e Serviços); Ama - Comércio e 
Distribuição Ltda.; Guilherme Moreira da Silva (Comserv) e 

Amazon Minas Comercial Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do 

Departamento da Polícia Federal no Estado do Amazonas 
(SR/DPF/AM) 
Representação legal :  João Pontes Rocha Filho (OAB/CE 15.087) 

e outros, representando José Edson Rodrigues de Souza; e Léo da 
Silva Alves (OAB/DF 7.621) e outro, representando Maria das 

Graças Malheiros Monteiro 
  

014.981/2017-3 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu 

determinações à recorrente em processo de acompanhamento da 
execução das receitas e despesas primárias, do resultado primário e 

do contingenciamento relativamente ao 2º bimestre de 2017. 
Recorrente: Defensoria Pública da União 
Interessados: Defensoria Pública da União; Secretaria de 

Orçamento Federal 
Órgãos/Entidades/Unidades: Banco Central do Brasil; Secretaria 

de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil 
Representação legal: Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, 

representando Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão; Maria José da Silva Lima e outros representando Secretaria de 
Orçamento Federal. 

  

023.620/2019-6 - 
 

  

Ato de Admissão. 
Interessado: Walter Marins de Azevedo Machado 

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

  

023.859/2019-9 - 
 

  

Ato de Admissão. 
Interessado: Vera Lucia Coelho Abrantes 

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

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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030.171/2014-8 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou embargos 

de declaração e proferiu determinação em processo de representação 
sobre possíveis irregularidades nas obras de construção do Estaleiro 

e da Base Naval da Marinha em Itaguaí/RN. 
Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 

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

Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa -COMANDO da 

MARINHA 
Representação legal : Bruno Rodrigues Viveiros, Carolina Ferreira 

Caetano da Silva Lemos (OAB/BA 16.768)  
  

037.091/2019-0 - 
 

  

Auditoria com objetivo de examinar a legalidade e a regularidade 

dos atos referentes à execução orçamentária e financeira de emendas 
parlamentares. 

Interessado: Congresso Nacional 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 
Representação legal: não há 

  
041.559/2012-6 - 

 

  

Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as 

contas dos recorrentes e os condenou ao ressarcimento de débito em 
razão da ocorrência de superfaturamento em contrato para a 
realização de serviços emergenciais na Rodovia BR-010- MA, 

trecho Divisa TO/MA-Divisa MA/PA. 
Recorrentes: DM Construtora de Obras Ltda.; Francisco Augusto 

Pereira Desideri; Gerardo de Freitas Fernandes 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Dnit no 
Estado do Maranhão - Dnit/MT 

Responsáveis: DM Construtora de Obras Ltda.; Francisco Augusto 
Pereira Desideri; Gerardo de Freitas Fernandes 

Representação legal: Vivian Valle D’Ornellas (OAB/RJ 150.002) 
e outros, representando Francisco Augusto Pereira Desideri; Roger 
Santos Ferreira (OAB/PR 29.960) e outros, representando DM 

Construtora de Obras Ltda. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 218 | Segunda-feira, 25/11/2019 13 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
009.032/2016-9 - 

 

  

Acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar os atos e os 

procedimentos preparatórios para a prorrogação antecipada do 
contrato de concessão da Ferrovia Malha Paulista. 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 

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

Interessado:  Ferroban 
Representação legal: Wagner Alessander Ferreira e outros, 
representando Ministério da Infraestrutura; Guilherme Penin Santos 

de Lima e outros, representando Ferroban; Luciano Bandeira 
Campos, representando Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil (extinta); Débora Goelzer Fraga e outros, 
representando Agência Nacional de Transportes Terrestres 

  

010.827/2016-1 - 
 

  

Auditoria que teve por objetivo a fiscalização de seguros garantias 
contratados para assegurar o resultado da apuração de eventual dano  

ao erário que está sendo tratado em processo de tomada de contas 
especial. 
Órgãos/Entidades/Unidades: Companhia Cearense de Transportes 

Metropolitanos (Metrofor) e Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU) 

Interessado:  Congresso Nacional 
Representação legal: não há 

  

011.242/2018-3 - 
 

  

Solicitação do Congresso Nacional requerendo ato de fiscalização e 
controle para verificar compra emergencial do medicamento 

Eritropoietina (Alfapoetina). 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz); Ministério da Saúde 

Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há 
  

019.819/2014-5 - 
 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu 

determinações e recomendações, bem como considerou 
improcedente representação sobre possíveis irregularidades em 

credenciamento que teve por objeto permitir a compra de passagens 
aéreas em linhas regulares domésticas sem o intermédio de agência 
de viagens e turismo. 

Recorrente: Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF 
Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério da Justiça (extinta) ; 

Ministério das Relações Exteriores 
Interessados: Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF; 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 

Representação legal: Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda e 
outros, representando Ministério das Relações Exteriores 
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036.417/2016-5 - 
 

  

Representação acerca de indícios de irregularidades verificados 

relacionados à inclusão de novas obras no contrato de concessão da 
BR060/153/262/DF/GO/MG. 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) 

Interessados:  Agência Nacional de Transportes Terrestres e 
Concebra - Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S.A. 

Representação legal: Marcio Luis Galindo, Milton Carvalho 
Gomes, Ana Beatriz Rodrigues Castro e outros, representando 
Agência Nacional de Transportes Terrestres; e Mário Gonçalves de 

Menezes (OAB/DF 2876) e outros, representando Concebra - 
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A 

  
036.593/2019-2 - 

 

  

Solicitação do Congresso Nacional requerendo ato de fiscalização e 
controle no Programa de Financiamento Estudantil (Fies) a fim de 

acompanhar a continuidade da execução do programa. 
Interessada: Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos 

Deputados 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Educação 
Representação legal: não há 

  
038.202/2019-0 - 

 

  

Processo administrativo com proposta de fiscalização com o objetivo 

de acompanhar os processos e os mecanismos que estão sendo 
desenvolvidos para a elaboração e a implementação da estratégia 
nacional de ciência, tecnologia e inovação. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Telecomunicações (MCTIC) 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Representação legal: não há 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
000.630/2012-8 - 

 

  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a 

recursos de reconsideração interpostos pelos recorrentes em face de 
deliberação que julgou suas contas irregulares, condenou-os ao 
pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na 

execução de serviços de duplicação e de restauração na Rodovia BR-
364/RO, subtrecho Candeias do Jamari - Porto Velho. 

Embargantes: Júlio Augusto Miranda Filho e Camter Construções 
e Empreendimentos S/A 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
Responsáveis: Emanuel Leite Borges, José Ribamar da Cruz 

Oliveira, Júlio Augusto Miranda Filho, Luís Munhoz Prosel Junior, 
Mauro Ernesto Campos Lima, Rogério Araújo de Miranda Lobo e 
Camter Construções e Empreendimentos S/A 

Representação legal: Adriana Barbosa Felix (OAB/DF 32.396), 
Adriana Buccolo de Oliveira Campos (OAB/SP 176.433), Edgard 

Hermelino Leite Junior (OAB/SP 92.114 e OAB/PR 38.422), 
Floriano Dutra Neto (OAB/DF 20.499), Giuseppe Giamundo Neto 
(OAB/SP 234.412), Laila Abud (OAB/SP 249.243), Márcia Heloisa 

Pereira da Silva Buccolo (OAB/SP 36.434), Maria Luíza Baillo 
Targá (OAB/DF 29.880), Mario Rossi Barone (OAB/SP 203.962), 

Noélle Regina de Oliveira Guerino (OAB/DF 27.017), Renata 
Santos Barbosa Catão (OAB/SP 205.412-B) e outros, representando 
Camter Construções e Empreendimentos S/A; Bruno Silva Campos 

(OAB/DF 17.509), Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596) e 
Gustavo Felipe Costa e Silva (OAB/MG 105.657), representando 

Luís Munhoz Prosel Junior (procuração e substabelecimento às 
peças 112 e 182); Alexander Andrade Leite (OAB/DF 29.136), 
Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB/DF 26.291), 

Eduardo Montalvão Machado (OAB/SP 298.135 e OAB/SE 476-B), 
Gabriela Veloso Holanda (OAB/DF 60.681), João Paulo Gomes 

Almeida (OAB/DF 37.155), Luiz Carlos Braga de Figueiredo 
(OAB/DF 16.010), Marcelo Montalvão Machado (OAB/DF 34.391, 
OAB/SE 4.187 e OAB/SP 357.553), Natália Peppi Cavakanti 

(OAB/SP 297.369 OAB/DF 47.471), Natália Souza dos Santos 
(OAB/DF 41.733), Pedro Teixeira Chaves (OAB/RO 895), Ricardo 

César Mandarino Barretto (OAB/DF 34.716 e OAB/SP 365.604), 
Samuel Mezzalira (OAB/SP 257.984), Saul Totuinho Leal (OAB/DF 
22.941) e Vivian Fróes Fiuza Rodrigues (OAB/DF 37.093), 

representando Júlio Augusto Miranda Filho); Camilla Hoffmann da 
Rosa (OAB/RS 82.513), Carolina Corrêa do Amaral Ribeiro 

(OAB/PR 41.613), Erika Camargo Gerhardt (OAB/RO 1.911 e 
OAB/SP 137.008), Gustavo Dandolini (OAB/RO 3.205), Luiz 
Felipe da Silva Andrade (OAB/RO 6.175), Raduan Celso Alves de 

Oliveira Nobre (OAB/RO 5.893) e Richard Campanari (OAB/RO 
2.889), representando Emanuel Leite Borges (procuração à peça 

212); e Michel Fernandes Barros (OAB/RO 1790) e Washington 
Ferreira Mendonça (OAB/RO 1.946), representando José Ribamar 
da Cruz Oliveira 
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010.370/2016-1 - 
 

  

Auditoria com o objetivo de verificar a conformidade das obras de 

ampliação de capacidade da BR-290/RS. 
Interessados: Congresso Nacional e Concessionária da Rodovia 

Osório-Porto Alegre S/A - Concepa 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) 

Representação Legal: Procurador Federal Milton Carvalho Gomes 
(AGU 6.124; peça 189), Fernando Henrique Correia Curi (OAB/PR 

54.940), Flávio Ribeiro Bettega (OAB/PR 20.657), Guilherme 
Moreira Rodrigues (OAB/PR 10.208) e Márcia Fernandes Bezerra 
(OAB/PR 35.769), representando a Concessionária da Rodovia 

Osório-Porto Alegre S/A; e Débora Goelzer Fraga e Leilane Morais 
Alcântara, representando a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres 
  

012.350/2018-4 - 
 

  

Acompanhamento para verificar as ações para a contratação de 

serviços técnicos especializados com vistas a implementar o Sistema 
de Controle de Bebidas (Sicobe), bem como as providências levadas 

a efeito para cumprimento de determinações exaradas pelo Tribuna l 
de Contas da União em razão das Operações Vícios e Esfinge da 
Polícia Federal. 

Órgão/Entidade/Unidade: Casa da Moeda do Brasil 
Representação legal: não há 

  
028.502/2006-5 - 

 

  

Representação sobre possíveis irregularidades identificadas nas 
obras de construção do Canal do Sertão Alagoano. 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Interessados: Construtora Queiroz Galvão S A; Governo do Estado 

de Alagoas 
Órgãos/Entidades/Unidades: Governo do Estado de Alagoas; 
Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Alagoas 

Responsáveis: Ana Maria de Lima Nascimento; Angelo Francisco 
Silva Bezerra; Construtora Queiroz Galvão S A; Denison de Luna 

Tenório; Elder Damasceno Lima; Fernando José Carvalho Nunes; 
Jose Jailson Rocha; Marco Antônio de Araújo Fireman; Márcio 
Fidelson Menezes Gomes; Ricardo Felipe Valle Rego de Aragão; 

Sílvia Valéria Lima Medeiros V. Godoi 
Representação legal: Marcus H. Batista Mello (OAB/PE 14.647); 

Afrânio Ferro de Novaes (OAB/AL 8.517); Alexandre Aroeira 
Salles, (OAB/DF 28.108); Nayron Sousa Russo (OAB/MG 
106.011); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154); 

Renata Aparecida Ribeiro Felipe (OAB/MG 97.826); Alex Machado 
Campos (OAB/PE 18.270); Luís Henrique Baeta Funghi (OAB/DF 

32.250); e outros, representando Construtora Queiroz Galvão S.A. 
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032.981/2017-1 - 
 

  

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, entre 

outras providências, expediu determinações às embargantes no bojo 
de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a eficiência do 

custeio de políticas públicas com base em subsídios da Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE). 
Embargantes: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); 

Ministério das Minas e Energia (MME) 
Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Energia 

Elétrica; Casa Civil da Presidência da República; Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Economia ; 
Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério de Minas e 

Energia; Ministério da Cidadania; Ministério do Meio Ambiente 
Responsáveis: Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho, Henrique 

de Campos Meirelles, Alexandre Baldy de Sant Anna Braga, Eliseu 
Lemos Padilha, Blairo Borges Maggi, Helder Zahluth Barbalho, José 
Sarney Filho, Dyogo Henrique de Oliveira, Marcos Jorge de Lima, 

Osmar Gasparini Terra, Romeu Donizete Rufino e Dayvson Franklin 
de Souza 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Representação legal: Adriano Augusto de Souza e Nelson do Vale 
Oliveira, representando a Casa Civil da Presidência da República; e 

Alexandre Gonçalves Filho, Estefania Torres Gomes da Silva, José 
Renato Pinto da Fonseca e Sidnei Furlan, representando a Agência 

Nacional de Energia Elétrica 
  

040.953/2012-2 - 
 

  

Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de 

declaração anteriormente interpostos pelos recorrentes em face de 
deliberação que não conheceu recurso de reconsideração diante de 

acórdão que julgou suas contas irregulares e condenou-a ao 
pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades 
cometidas em pregão eletrônico que tinha por objetivo o registro de 

preços para contratação de serviços de organização de eventos. 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Executiva do Ministério das 

Cidades 
Embargante: Due Promoções e Eventos Ltda. 
Representação legal: Valério Alvarenga Monteiro de Castro 

(OAB/DF 13.398) e Fabiana Cristina Uglar Pin (OAB/DF 26.394) 
 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
001.335/2019-7 - 

 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades no processo de 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos e apoio e assessoramento na análise, avaliação e gestão de 

participação societária minoritária da estatal na Ferrovia Nova 
Transnordestina. 
Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União 
Órgão/Entidade/Unidade: Valec - Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A. (Valec) 
Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB/DF 38.717), 
André Luís Macagnan Freire (OAB/DF 344.154) e outros 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.
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004.805/2019-4 - 
 

  

Representação a respeito de possíveis ilegalidades ocorridas em 
pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de soluções de 

gerenciamento de identidade, de acessos privilegiados e correlação 
de eventos. 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica 
Interessado: Techbiz Forense Digital S.A. 

Representação legal: Mariana Melato Araujo (39682/OAB-DF) e 
outros, representando Techbiz Forense Digital S.A.; Fernando José 
Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando Dfti - 

Comércio e Serviços de Informática Ltda. 
  

005.257/2019-0 - 
 

  

Representação em face de irregularidades na execução de obras de 
drenagem e pavimentação asfáltica. 
Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul 

Órgão/Entidade : Município de Pedro Gomes - MS 
Representação legal: não há 

  

012.223/2018-2 - 
 

  

Representação sobre supostas irregularidades na manutenção de 
pensões concedidas a filhas maiores solteiras. 

Órgão/Entidade : Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e 
AP 
Interessado: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) 

Representação legal: não há 
  

015.361/2019-5 - 
 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico 
que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuados de apoio administrativo. 

Representante: Átria Serviços Terceirizados Ltda. - EPP 
Órgãos/Entidades/Unidades: Diretoria do Foro da 1ª Circunscr ição 

Judiciária Militar - STM; Superior Tribunal Militar 
Interessado: Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e 
Trabalhador 

Representação legal: Evilasio Alves de Souza (OAB/RJ 144.924), 
Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966) e outros, 

representando Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e 
Trabalhador; Brunella Fonseca Moraes (OAB/RJ 130.042), 
representando Atria Servicos Terceirizados Ltda. 

  
021.952/2019-1 - 

 

  

Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico 

que tinha por objeto contratar a prestação de serviços de produção e 
edição de programa de televisão. 
Representante: Corregedoria Regional da Polícia Federal - 

COR/SR/PF/GO 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 

Região/GO 
Representação legal: não há 
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022.188/2019-3 - 
 

  

Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em edital 

cujo objeto consiste em consulta de propostas de imóveis para 
provável aquisição de um imóvel comercial com vistas a instalar e 

abrigar a futura sede da autarquia. 
Representante: Sérgio Gomes de Andrade 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da 11ª Região (DF, GO) 
Representação legal: Não há 

  
027.071/2018-9 - 

 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na execução de 
contrato de prestação de serviços de reprografia, impressão, envio e 

recebimento de fax e digitalização de documentos por meio de 
outsourcing. 

Representante: Luxor Comércio e Serviços de Equipamento e 
Escritórios Ltda. - ME 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito 

Santo 
Representação legal: Victor Di Giorgio Morandi (15687/OAB-ES) 

e outros, representando Fausto Queiros de Sa e Mil Print Informática 
Eireli 

 

Ministra ANA ARRAES 

  

025.536/2018-4 - 
 

  

Embargos de declaração interposto em razão da ausência do nome 
de advogado na pauta de julgamento de processo de representação 
sobre possíveis irregularidades em concorrências que tinham por 

objetivo contratar a pavimentação asfáltica no município de Rolim 
de Moura/RO. 

Embargante: Deterra Terraplenagens Ltda.  
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual de Compras 
e Licitações do Governo do Estado de Rondônia 

Representação legal: José Manoel Alberto Matias Pires (OAB/RO 
3.718), representando Deterra Terraplenagens Ltda. 

  
031.661/2015-7 - 

 

  

Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa a responsáveis 
por descumprimento de determinações em processo de 

monitoramento de deliberação proferida nos autos de auditoria para 
avaliar a regularidade e a economicidade dos contratos de cessão de 

uso de áreas comerciais do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). 
Recorrentes: Antonio Carlos do Amaral Filho, Christian Nielsen 
Faria Lombardi, Johnni Hunter Nogueira e Luiz Concilius 

Gonçalves Ramos 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo  
Interessados: Associação dos Permissionários do Entreposto de São 
Paulo e Sindicato dos Permissionários em Centrais de 

Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo  
Representação legal: Vinicius Diniz Moreira (OAB/SP 290.369) e 

outros representando a Apesp e o Sincaesp, Christopher Rezende 
Guerra Aguiar (OAB/SP 203.028) e outra representando a Ceagesp, 
Johnni Hunter Nogueira e Luiz Concilius Gonçalves Ramos 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  

018.726/2015-1 - 
 

  

Agravo interposto contra despacho que conheceu do recurso de 
revisão sem a atribuição de efeito suspensivo em processo de tomada 
de contas especial instaurada em razão da impugnação total das 

despesas realizadas com recursos repassados por meio de convênio 
que tinha o objeto incentivar o turismo no município por meio da 

realização do evento “Reveillon”. 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Tamboril - CE 
Agravante:  José Jeová Souto Mota 

Representação legal: Ricardo Gomes de Souza Pitombeira 
(OAB/CE 31.566) e outros, representando José Jeová Souto Mota 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

010.493/2004-8 - 
 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas de 
2003 regulares. 

Recorrente: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária 
Representação legal: Joaquim Basso (OAB/MS 13.115) 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

017.361/2017-6 - 
 

  

Auditoria com objetivo de verificar a qualidade e a regularidade do 
fornecimento de alimentação escolar e de serviços de transporte 

escolar. 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Buritirana - 
MA; Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA; Prefeituras 

Municipais do Estado do Maranhão (217 Municípios) 
Responsáveis:  Antonia Guimaraes Mendes; Darionildo da Silva 

Sampaio; Distribuidora Lg Ltda. - Me; Edson Jose da Rocha Junior; 
Francisco Nunes da Silva; I. R. P. dos Santos Eireli - Me; L. R. 
Distribuidora Ltda. - Epp; Osiran Santos Sousa; R. C. L. Gomes & 

Cia Ltda. - Epp; R. M. da Silva Eireli - Me; R. dos Santos Costa 
Comercio - Me; Rafael Ribeiro Filho; Ronilson Silva Soares; 

Vagtonio Brandao dos Santos 
Representação legal: Adriana Santos Matos (18101/OAB-MA), 
representando Osiran Santos Sousa; Cicera Romenia Ferreira 

Chaves (14096/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de 
Senador La Rocque - MA; Katiana dos Santos Alves (15859/OAB-

MA) e outros, representando Vagtonio Brandao dos Santos 
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018.241/2015-8 - 
 

  

Monitoramento do cumprimento de determinação proferida em 

processo de tomada de contas especial instaurada em razão de 
irregularidades na aplicação de recursos públicos federais. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Divinópolis do 
Tocantins/TO 
Responsável: Florisvane Maurício da Glória 

Representação Legal: não há 
  

021.493/2019-7 - 
 

  

Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na 
aquisição, por construção, de quatro navios do tipo Corveta Classe 
Tamandaré (CCT), por intermédio do Request For Proposal (RFP) 

nº 40005/2017-001. 
Órgãos/Entidades/Unidades: Empresa Gerencial de Projetos 

Navais; Ministério da Defesa - Comando da Marinha 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 

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

Representação legal: Bruna Wills (46.082/OAB-DF) e outros, 
representando Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 
Metalurgica, Mecanica e de Material Eletrico no Estado de 

Pernambuco 
 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
019.928/2018-1 - 

 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa 

ao recorrente em processo de monitoramento acerca de possíveis 
irregularidades encontradas na inércia dos responsáveis em relicita r 

a área STS20, localizada no Porto de Santos, abrangendo os 
armazéns XII, XVII, T8 - Terminal de Sal e a área da antiga 
localização da Balança Rodoviária 23 da Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp). 
Embargante: Luiz Fernando Garcia da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: extinto Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil (atual Ministério da Infraestrutura) 
Representação legal: Luiz Rodrigues Wambier (7.295/OAB-PR) 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
005.331/2011-0 - 

 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na aquisição do 
imóvel rural denominado "Fazenda São Gabriel" para fins de 

reforma agrária. 
Representante: Procuradoria da República em Corumbá/MS 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária/Superintendência Regional no Estado do Mato 
Grosso do Sul  

Representação legal: André de Carvalho Pagnoncelli (OAB/MS 
7.587) e Mônica Mello Miranda (OAB/MS 7.088), representando 

Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Maurício de Barros 
Bumlai, Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai e Fernando de 
Barros Bumlai 
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009.197/2019-2 - 
 

  

Representação sobre possíveis irregularidades perpetradas na gestão 
de recursos públicos diante de eventuais contingenciamentos 

orçamentários em desfavor de instituições federais de ensino 
superior. 
Representantes: Humberto Sérgio Costa Lima e outros 

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

  
022.295/2013-5 - 

 

  

Denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas às áreas de 
saúde, educação, transporte, merenda escolar e, ainda, acerca da falta 

de criação do portal da transparência do município. 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Amarante/PI 
Responsáveis: Clemilton Cesar dos Santos Veloso, Evidencia Car 

Comercio e Representacao Ltda. - ME, Gabriela Alves de Sousa, Iuri 
Givago Alves de Sousa, J N Nunes de Moura & Cia Ltda., Jmj Etc 

Ltda., João Luiz Viana, Luiz Neto Alves de Sousa, Luiz Rocha 
Sobrinho, Raquel Leila Vieira Lima, Vicente Lustosa Pereira 
Representação legal: Dimas Emílio Batista de Carvalho (OAB/PI 

6.899) 
  

022.386/2019-0 - 
 

  

Representação para apurar a participação indevida da empresa 
Ruben Boff Damian & Cia Ltda. em pregões eletrônicos sob a 
condição de ME/EPP. 

Representante: Tribunal de Contas da União  
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal Farroupilha e 

Comando da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 
Representação legal: Eduardo dos Santos Gomes (OAB-RS 
42.763), entre outros, representando Ruben Boff Damian & Cia 

Ltda.    
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030.229/2015-4 - 
 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades 

em concessão de empréstimos. Análise das alegações de defesa e das 
razões de justificativa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Habitacional do Exército 
Responsáveis: Associação dos Juízes Federais da Primeira Região; 
Clóvis Jacy Burmann; Jairo Alves dos Santos; Joni Robert Saraiva 

Barth; José Ribamar Gama Filho; José de Melo; Maria de Fatima 
Machado Goncalves; Moacir Ferreira Ramos; Simone Maria 

Falkenbach Rosa e Solange Salgado da Silva 
Representação legal: Marco Antonio Bilibio Carvalho (OAB/DF 
5.980) e outros, representando Simone Maria Falkenbach Rosa; 

Prestes Ferreira Gomes (OAB/DF 14.167) e outros, representando 
José de Melo; Marco Antonio Meneghetti (OAB/DF 3.373) e outros, 

representando Clóvis Jacy Burmann; Walter José Faiad de Moura 
(OAB/DF 17.390) e outros, representando Solange Salgado da Silva 
e Jairo Alves dos Santos; Igor dos Santos Jaime (OAB/DF 54.584) e 

outros, representando Charles Renaud Frazao de Morais; Jorge 
Amaury Maia Nunes (OAB/DF 8.577) e outros, representando 

Associação dos Juízes Federais da Primeira Região; e Leonardo 
Henrique Costa de Queiroz (OAB/DF 41.826) e outros, 
representando Fundação Habitacional do Exército 

  
036.129/2016-0 - 

 

  

Indisponibilidade de bens decretada diante de indícios de 

irregularidades em contrato para a execução das obras referentes às 
Unidades UHDTI, UGH, UDEA e unidade que compõe a carteira de 
gasolina da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná 

(Repar). 
 

Responsáveis: Construtora Norberto Odebrecht S/A, Emílio Alves 
Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht e Odebrecht S/A 
Órgão/Entidade/Unidade: não há 

Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), 
entre outros, representando Emilio Alves Odebrecht; Diogo Uehbe 

Lima (OAB/RJ 184.564), entre outros, representando Marcelo Bahia 
Odebrecht; Eleazar Lopes Batista (OAB/BA 46817), representando 
Antônio Vieira Fortaleza e Mariluce Liborio Feitosa Fortaleza; 

Neiviane Cordeiro de Oliveira (OAB/BA 19726), entre outros, 
representando Conceição Maria de Souza Amorim Sanjuan; Taísa 

Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), entre outros, representando 
Petróleo Brasileiro S.A;  Ana Luiza Nascimento de Souza Polak 
(OAB/SP 342.501), entre outros, representando Construtora 

Norberto Odebrecht S/A. Fernanda Andrade Carvalho (OAB/BA 
38.538), representando Sônia Cardoso Dorea; Thiago Ribeiro Matos 

(OAB/BA 56.632), representando Maria Lúcia Magalhaes 
Guimaraes, Mario Augusto Silva Dantas e Daiana de Siqueira 
Dantas 
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036.698/2018-0 - 
 

  

Representação autuada para a apuração da responsabilidade da 

empresa SOG Óleo e Gás S.A. (antiga Setal Óleo e Gás S.A.) em 
face da sua participação nas fraudes às licitações promovidas pela 

Petrobras na condução das obras para a modernização e a adequação 
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária (Repar). 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsável: SOG - Óleo e Gás S.A. 
Representação legal: Eduardo Boccuzzi (OAB/SP 105.300), entre 

outros, representando a SOG - Óleo e Gás S.A. 
  

039.179/2018-4 - 
 

  

Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar as 

atividades de controle associadas aos procedimentos de 
implementação de decisões judiciais. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
Representação legal: não há 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 
CODMATERI A=45156 

TC 024.964/2010-7  
Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Centro de Seleção e Promoção de Eventos 

da UnB - MEC. 
Responsáveis:  Carlos Augusto de São José (001.400.901-34); Créa 

Antonia de Almeida Faria (154.298.571-49); Edeijavá Rodrigues Lira 
(120.353.601-10); Erico Paulo Siegmar Weidle (018.007.520-91); 
Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro (261.781.761-04); Maria Osita 

Gomes Bezerra (115.270.801-53); Mauro Luiz Rabelo (222.761.901-
59); Raimundo Cosmo de Lima Filho (266.457.421-34); Romilda 

Guimaraes Macarini (076.089.181-87)  
Interessado:  Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43)  

 

 
DESPACHO 

 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas Sras. Crea Antônia de Almeida Faria (peça 
157), Edeijavá Rodrigues Lira, Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Romilda Guimarães Macarini e Maria 
Osita Gomes Bezerra (peças 160 e 161), contra o Acórdão 2091/2019 - TCU - Plenário, de minha relatoria, 

proferido na sessão ordinária de 4/9/2019, verbis: 

“9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recursos de 
reconsideração em face do Acórdão n.º 1.799/2016-Plenário, da relatoria do Ministro Vital do 
Rêgo, 

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

9.1 conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Edeijavá Rodrigues Lira e 
Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, funcionários da Fundação Universitária de Brasília 
(Fubra), e pelas Sras. Crea Antônia de Almeida Faria, Maria Osita Gomes Bezerra e Romilda 

Guimarães Macarini, funcionárias do Centro de Promoção e Seleção de Eventos, da Fundação 
Universidade de Brasília (Cespe/UnB), com fundamento no art. 285 do Regimento Interno; 

9.2 dar provimento parcial ao recurso interposto por Romilda Guimarães Macarini; 

9.3 negar provimento aos recursos interpostos por Crea Antônia de Almeida Faria, Edeijavá 
Rodrigues Lira, Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro e Maria Osita Gomes Bezerra; 

9.4 reformar o Acórdão n.º 1.799/2016-Plenário, alterando o item 9.6 para que passe a 
apresentar a seguinte redação: 

‘9.6. aplicar individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, 
II, do Regimento Interno para: 

Responsável Valor da multa 

a Sra. Romilda Guimarães Macarini (CPF 
076.089.181-87), diretora-geral do Cespe 

R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) 

a Sra. Crea Antonia de Almeida Faria (CPF 
154.298.571-49), diretora administrativa 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
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Responsável Valor da multa 

o Sr. Raimundo Cosmo de Lima Filho (CPF 
266.457.421-34), diretor administrativo, 

diretor executivo e vice-diretor-geral e de 
logística 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a Sra. Maria Osita Gomes Bezerra (CPF 

115.270.801-53), supervisora do núcleo de 
pessoal 

R$ 3.000,00 (três mil reais) 

fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para 
comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das 
dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste 

acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da 
legislação em vigor;’ 

9.5 dar ciência da presente deliberação aos recorrentes; 

9.6 remeter cópia deste acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à 
Procuradoria da República no Distrito Federal e à Procuradora da República Eliana Pires 

Rocha.” 

 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 164 a 166), ao realizar exame preliminar de 
admissibilidade, propõe o conhecimento dos embargos de declaração, bem assim a suspensão dos itens 

impugnados : 

“3.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por Créa Antonia de Almeida Faria, com 
fulcro no artigo 34, § 2º, da Lei 8.443, de 1992 e no artigo 287, § 3º, do RI/TCU, suspendendo-

se os efeitos dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.091/2019-TCU-Plenário;  

3.2 encaminhar os autos à Diretoria Técnica competente para a análise de mérito dos 
embargos, nos termos do art. 51, inciso II, da Resolução TCU 253/2012.” 

“3.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por Edeijavá Rodrigues Lira, Maria 
Heldaiva Bezerra Pinheiro, Maria Osita Gomes Bezerra e Romilda Guimaraes Macarini, com 

fulcro no artigo 34, § 2º, da Lei 8.443, de 1992 e no artigo 287, § 3º, do RI/TCU, suspendendo-
se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.091/2019-TCU-Plenário;  

3.2 encaminhar os autos à Diretoria Técnica competente para a análise de mérito dos 

embargos, nos termos do art. 51, inciso II, da Resolução TCU 253/2012” 

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 34, § 

2º, da Lei 8.443/1992, e art. 287, § 3º, do RI/TCU, conheço dos embargos de declaração opostos às peças 
157, 160 e 161, suspendendo os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2091/2019 - TCU - Plenário, de 
minha relatoria. 

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

recursal. 

 

Brasília, 22 de novembro de 2019 

 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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CODMATERI A=45157 
TC 021.160/2019-8  
Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial de Cultura. 
Responsáveis:  Antonio de Arruda Ribeiro Junior (025.039.198-80); 

Focus Rio Producoes Culturais Ltda (05.087.958/0001-85); Maria 
Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro (273.264.818-30)    

 

DESPACHO 

 

Trata-se de solicitação formulada por Focus Rio Produções Culturais Ltda. (CNPJ: 
05.087.958/0001-85), Antonio de Arruda Ribeiro Junior (CPF: 025.039.198-80) e Maria Fernanda Zagatto 
Krug de Arruda Ribeiro (CPF: 273.264.818-30), peça 80, de 7.11.2019, por meio da qual requerem dilação 

de prazo por 60 dias para apresentação de alegações de defesa em resposta aos Ofícios de Citação 6992, 
6993 e 6994/2019-TCU/Seproc, de 7.10.2019 (peças 64 a 66). 

2. Os presentes autos versam acerca de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria 
Especial de Cultura, em desfavor dos solicitantes, em razão da omissão no dever de prestar contas dos 
recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-11965, descrito da seguinte forma: “Série musica l 

com a realização de 120 concertos gratuitos de música erudita e instrumental com importantes grupos 
musicais (nacionais e internacionais). Os concertos serão realizados em cidades de 5 diferentes estados do 

Brasil - Bahia, Maranhão, Piauí, Amazonas e Rio de Janeiro - entre os meses de maio e dezembro de 2012”. 

3. Após pronunciamentos uniformes às peças 58 a 60, a Secex-TCE promoveu a citação dos 
responsáveis em razão da seguinte irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 

federais repassados à FOCUS RIO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA, em face da omissão no dever de 
prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do projeto incentivado, no período de 18/4/2012 a 

31/12/2016, cujo prazo encerrou-se em 30/1/2017. Valor atualizado do débito (sem juros) em 8/8/2019: 
R$ 3.113.843,89. 

4. Quanto ao pedido de prorrogação de prazo, a Secretaria de Gestão de Processos manifestou-

se favoravelmente ao atendimento do pleito (peça 81). 

“Considerando que a prorrogação pretendida extrapola os limites previstos na delegação 

de competência do relator¹, proponho o encaminhamento dos autos ao gabinete do relator, 
com proposta de concessão da prorrogação de prazo, pelo período solicitado, contado a 
partir do vencimento do prazo anteriormente concedido.” 

5. Ante o exposto, acolho a proposta da unidade instrutiva e defiro, nos termos do art. 157 c/c 
art. 183 do RI/TCU, o pedido de dilação de prazo por 60 dias aos solicitantes, contados do término do prazo 

inicialmente concedido, com vistas ao atendimento dos ofícios de citação. 

 

6. À Secex-TCE para as providências a seu cargo.  

 

Brasília, 22 de novembro de 2019 

 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator
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CODMATERI A=45158 
TC 012.194/2019-0  
Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 
Responsáveis:  Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição 

(129.546.244-34); Construtora Norberto Odebrecht S A 
(15.102.288/0008-59); José Antônio de Figueiredo (507.172.357-34)    

 

 
DESPACHO 

 

Trata-se de petição apresentada por Carlos Eugênio Melro Silva Ressureição, CPF 
129.546.244-34, peça 100, de 19.11.2019, por meio da qual requer dilação de prazo por 60 dias para 

apresentação de alegações de defesa em resposta ao Ofício de Citação 0391/2019-TCU/SeinfraPetróleo, de 
7.11.2019 (peça 97). 

2. Os presentes autos versam acerca de tomada de contas especial (TCE) autuada em 
decorrência da conversão do TC 022.712/2010-0 (relatório de levantamento), conforme determinado no 
Acórdão 1.065/2018- TCU-Plenário, de relatoria do Ministro José Mucio (peça 2). Tal decisão visou ao 

ressarcimento do suposto dano ocorrido no âmbito do contrato 160.2.074.03-6, celebrado entre a Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras) e a Construtora Norberto Odebrecht S.A. (Odebrecht), o qual teve por objeto a 

prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo de Produção Sul. 

3. Após pronunciamentos uniformes às peças 87 e 88, a SeinfraPetróleo promoveu a citação do 
Sr. Carlos Eugênio Melro Silva da Ressurreição (Ofício 0391/2019-TCU/SeinfraPetróleo, de 7.11.2019, 

peça 97) para, em 15 dias, apresentar alegações de defesa ou recolher o débito imputado (R$ 2.499.667,69, 
valor atualizado até 7.11.2019). 

4. Quanto ao pedido de prorrogação de prazo para atendimento do ofício, a Secretaria de Gestão 
de Processos manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito (peça 81). 

“Considerando que a prorrogação pretendida extrapola os limites previstos na delegação 

de competência do relator¹, proponho o encaminhamento dos autos ao gabinete do relator, 
com proposta de concessão da prorrogação de prazo, pelo período solicitado, contado a 

partir do vencimento do prazo anteriormente concedido.” 

5. Ante o exposto, acolho a proposta da unidade instrutiva e defiro, nos termos do art. 157 c/c 
art. 183 do RI/TCU, o pedido de dilação de prazo por 60 dias ao solicitante, contados do término do prazo 

inicialmente concedido, com vistas ao atendimento do ofício de citação. 

6. À SeinfraPetróleo para as providências a seu cargo, em especial para análise do pedido de 

cópia do presente TC 012.194/2019-0, formulado ao final da peça 100. 
 
 

Brasília, 22 de novembro de 2019 
 

 
RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 038.385/2019-8  

Natureza:  Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.      

 
DESPACHO 

 

Trata-se de solicitação formulada, mediante petição (peça 2, de 18.11.2019), pelos advogados 
Éder Machado Leite (OAB/DF 20.955), Danilo Dias Lourenço dos Santos (OAB/DF 61.702), Lucas 
Martins de Barros Mançano (OAB/DF 63.400) e pela estagiária de direito Maria Eduarda Leite de 

Figueiredo (OAB/DF 17.480), por meio da qual requerem cópia integral do processo TC 011.442/2016-6, 
com fundamento no art. 7º, XIII, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 

2. Referido TC 011.442/2016-6, atribuído à minha relatoria em razão do art. 152 do RI/TCU, 
versa sobre tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde no Pará (Suest/PA) em 
desfavor de Celso Lopes Cardoso, ex-prefeito de Tucumã/PA, em razão da não aprovação da prestação de 

contas final do Convênio 2.077/2005, cujo objetivo era a construção de sistema de esgotamento sanitário. 
O feito foi julgado por meio do Acórdão 2868/2018-2ª Câmara, relator Ministro José Mucio, e o recurso de 

reconsideração interposto pelo responsável foi apreciado no Acórdão 2728/2019-2ª Câmara, relator 
Ministro Aroldo Cedraz. 

3. No momento, o processo encontra-se no Serviço de Cadastros e Cobrança Executiva. 

 4. Após exame do pleito de cópia, a SecexTCE propôs o deferimento do pedido nos seguintes 
termos (peças 3 e 4): 

“Trata-se de solicitação formulada por Éder Machado Leite, Danilo Dias Lourenço dos 
Santos, Lucas Martins de Barros Mançano e Maria Eduarda Leite de Figueiredo, na qual 
requerem cópia do processo TC 011.442/2016-6. 

2.  O TC 011.442/2016-6 refere-se à tomada de contas especial instaurada pela 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará - Funasa/PA, em desfavor do 
Sr. Celso Lopes Cardoso, CPF 299.814.331-87, ex-prefeito do município de Tucumã/PA, 

gestão 2009-2012, em virtude da realização de despesas sem a correspondente 
contrapartida em obras ou serviços (não aprovação da prestação de contas final pela 

inexecução total do objeto pactuado), no Convênio2077/2005, celebrado entre a 
Funasa/PA e o município de Tucumã/PA.  

3.  No TC 011.442/2016-6, já há manifestação de mérito do Tribunal 

(Acórdão2868/2018-TCU - 2ª Câmara, Relator Ministro José Múcio Monteiro - peça 51). 

4.  Interpreta-se o expediente como solicitação de acesso a informações para 

esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral, nos termos do art. 5º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, regulados pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
e ainda, do art. 59, inciso V, da Resolução/TCU 259/2014, razão pela qual deve ser 

conhecida. 

5.  Nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução/TCU 249/2012, o direito de acesso aos 

documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de 
decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório 
respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou 

despacho do relator com decisão de mérito (grifo nosso). 

6.  Já o art. 4º, § 2º, da Resolução/TCU 249/2012, predispõe que o Presidente ou 

relatores poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total ou 
parcial das informações ou dos documentos mencionados no § 1º deste artigo 
anteriormente à prolação do ato decisório (grifo nosso). 
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7.  Por fim, o art. 17, caput e inciso I, da Resolução/TCU 249/2012, estabelece que 

depende de prévia autorização do Presidente do Tribunal ou do relator o fornecimento 
de informações relacionadas a processos de controle externo. 

8.  Conforme já evidenciado no item 3 acima, já há decisão de mérito prolatada no 
TC011.442/2016-6, e o recurso de reconsideração interposto já foi apreciado pelo 
Acórdão2728/2019-TCU - 2ª Câmara, Relator Ministro Aroldo Cedraz - peça 76. 

9.  Não houve, até o momento, interposição de outro recurso, razão pela qual, nos 
termos do art. 65, inciso III, da Resolução/TCU 259/2014, o Relator da presente 

solicitação é o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro. 

10.  A título de registro, faz-se necessário destacar que não existem, nos autos, peças 
classificadas como sigilosas. 

11.  Em face do exposto, com fundamento no art. 4º, § 1º, da Resolução/TCU 249/2012, 
submetem-se o presente processo à consideração superior para posterior envio ao 

Relator com as seguintes propostas: 

12. a)  conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; 

13. b)  conceder, aos solicitantes, cópia integral, em meio eletrônico, do TC 

011.442/2016-6; e  

14. c)  encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma 

vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído.” 

5. Razão assiste à unidade instrutiva. 

6. É consabido que o Estatuto da OAB assegura ao advogado o direito de “examinar, em 

qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de 
processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou 

segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos ” (inciso 
XIII do art. 7º). 

7. Vale dizer, ao advogado é dado obter cópias de peças processuais, desde que não estejam 

sujeitas a sigilo ou segredo de justiça. 

8. Ademais, o processo sobre o qual repousa o pedido de cópia não é sigiloso, já se encontra 

apreciado pelo Colegiado e não há, nos autos, recurso pendente de exame. 

9. Nessa esteira, há de ser deferido o pedido. 

10. Ante o exposto, e com fulcro no inciso XIII do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 4º, § 

2º e 17, inciso I, da Resolução TCU n. 249/2012 c/c art. 6º, § 3º, da Portaria TCU n. 242/2013, defiro o 
pedido formulado à peça 2 para autorizar aos solicitantes o fornecimento de cópia do TC 011.442/2016-6, 

não estando autorizada a retirada de qualquer peça não eletrônica das dependências do Tribunal nem a 

sua intervenção no processo. 

11. À SecexTCE para as providências a seu cargo. 

 

 

Brasília, 22 de novembro de 2019 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63230244.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 218 | Segunda-feira, 25/11/2019 31 

TC 038.460/2019-0  

Natureza:  Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.      

 

DESPACHO 

 

Trata-se de solicitação formulada, mediante petição (peça 2, de 18.11.2019), pelo Sr. Murilo 
Muraro Fracari, OAB/DF 22.934, CPF 666.399.301-10, em que requer cópia integral do processo TC 
033.911/2019-3, atribuído à minha relatoria em razão de sorteio realizado nos termos do art. 18 da 
Resolução TCU 175/2005. 

2.  Referido TC 033.911/2019-3 versa acerca de Representação formulada pela empresa JX Locação 
Terraplenagem e Pavimentação Eireli em razão de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de 

recursos federais repassados ao município de São Miguel do Araguaia-GO, relacionadas a obras públicas 
dos Programas Turismo Social e Planejamento Urbano, a saber, construção de infraestrutura e 
pavimentação de vias urbanas naquela municipalidade. 

3. O processo foi apreciado em deliberação consubstanciada no Acórdão 12525/2019-2ª Câmara, de minha 
relatoria, proferido na Sessão de 19.11.2019, in verbis: 

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

9.1. não conhecer a presente documentação como representação, uma vez que não atende aos 
requisitos de admissibilidade elencados nos arts. 235 e 237 do RI/TCU c/c o art. 103, § 1º, da 
Resolução-TCU 259/2014, que prevê como requisito para o processamento a existência de 
interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada, inexistente no caso em análise;  

9.2. enviar cópia desta deliberação à representante e à Caixa, interveniente dos convênios 
Siconv 820141 e 825077 para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.3. autorizar o 
arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único c/c o art. 235, 
parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 105 da Resolução- TCU 259/2014.” 

3. O feito está em fase de comunicação na SeinfraUrbana. 

4.  Após análise do pedido de cópia, a SeinfraUrbana, em pronunciamentos à peça 3, manifestou-se pela 
concessão de cópia ao solicitante: 

“Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Murilo Muraro Fracari, advogado, em que requer cópia 
integral e acesso eletrônico aos autos do processo TC 033.911/2019-3. O requerente não é qualificado 
nos autos como parte, procurador de parte ou autoridade legitimada.  

2.  O referido processo, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, se refere a representação de 
possíveis irregularidades em licitações do município de São Miguel do Araguaia/GO para contratação 
de obras de pavimentação urbana com recursos dos programas Turismo Social e Planejamento Urbano, 
do Ministério do Turismo e do Ministério do Desenvolvimento Regional, respectivamente, ambos com 
interveniência da Caixa Econômica Federal. 

3.  O TC 033.911/2019-3 possui decisão de mérito, consubstanciada no Acórdão 12525/2019-TCU-
Segunda Câmara e está em andamento, constando como aberto. 

4.  Em que pese o pedido à peça 2 ter sido feito em nome da Caixa Econômica Federal, seu signatário, 
Murilo Muraro Fracari, não está relacionado na procuração juntada ao pedido.  

5.  Assim, quanto ao pedido para acesso eletrônico ao TC 033.911/2019-3, que poderia ser entendido, 
ainda, como um pedido de ingresso como interessado no processo, dada a posição da Caixa Econômica 
Federal de entidade financeira interveniente nos dois instrumentos de descentralização de recursos 
públicos federais tratados naqueles autos, a falta de procuração do signatário impede seu atendimento. 
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6.  No que tange ao pedido de cópia, o requerimento pode ser recepcionado como uma solicitação de 
acesso a informação realizada por cidadão, em privilégio do formalismo moderado e da transparência 
dos atos desta Corte de Contas.  

7.  Assim, a presente solicitação objetivaria a concessão de cópia de processo vinculado à atividade de 
controle externo deste Tribunal, que é regida por legislação específica, contida, em essência, na 
Constituição Federal, na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU.  

8.  O Regimento Interno desta Corte, emitido no uso das atribuições que foram conferidas ao Tribunal 
nos arts. 73 e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, prevê acesso aos autos em andamento 
apenas para as partes do processo, conforme a seguir:  

Art. 144. São partes no processo o responsável e o interessado.  

§ 1º Responsável é aquele assim qualificado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União e respectiva legislação aplicável. 

§ 2º Interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo relator ou pelo 
Tribunal, razão legítima para intervir no processo.  

(...)  

Art. 163. As partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao 
relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo.  

9.  Esta Corte, ao regulamentar internamente a aplicação da Lei 12.527/2011, assim dispôs (Resolução 
249/2012):  

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

(...) 

X - interessado: pessoa que encaminhou ao TCU pedido de acesso à informação nos termos da Lei 
12.527, de 2011; não se confunde com o conceito de interessado a que se refere o art. 144, § 2º, do 
Regimento Interno; e 

(...) 

Art. 4º É direito de qualquer interessado obter junto ao TCU: 

(...) 

VII - informação relativa: 

(...) 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelo Tribunal, 
incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.  

(...) 

§ 1º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento 
da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, 
que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com 
decisão de mérito. 

§ 2º O Presidente ou relatores poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total 
ou parcial das informações ou dos documentos mencionados no § 1º deste artigo anteriormente  à 
prolação do ato decisório. 

(...) 

Art. 17. Depende de prévia autorização do Presidente do Tribunal ou do relator o fornecimento de:  

I - informações relacionadas a processos de controle externo.  

10. No mesmo sentido, o Memorando-Circular 3/2018-Segecex assim dispõe (Doc.58.709.027-2): 

2. Ressalto que solicitações de informações ou cópia dos autos formuladas por advogado sem 
representação nos autos, com fulcro na Lei 8.906/1994, serão atendidas nas condições estabelecidas 
na Lei de Acesso à Informação, na Resolução-TCU 249/2012 e na Portaria-TCU 123/2012. 
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2.1. Ressalto, ainda, que nos casos de processos abertos ou processos contendo informações sigilosas, 
o atendimento da solicitação formulada por advogado sem representação nos autos será condicionado 
à autorização do relator do processo, não cabendo a equiparação do advogado requerente aos 
legitimados previstos no art. 62, da Resolução-TCU 259/2014 (Acórdão 576/2017-TCU-Plenário, 
relator Ministro Augusto Nardes, sessão de 29/3/2017).  

11. Dessa forma, considerando os dispositivos transcritos, ordinariamente, apenas as partes podem ter 
acesso aos autos de processos de controle externo em andamento, considerando a necessidade de este 
Tribunal preservar os trabalhos de fiscalização que estão sendo desenvolvidos, principalmente com o 
objetivo de garantir a eficácia do controle externo.  

12. Por outro lado, é permitido fornecer aos demais interessados informações relativas ao resultado de 
inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas, o que é concretizado apenas após a edição a 
edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do 
TCU ou despacho do relator com decisão de mérito, possuindo o relator a faculdade de autorizar a 
divulgação de informações/documentos antes do julgamento de mérito. 

13. No presente caso, como exposto, o processo está aberto e há decisão de mérito, consubstanciada no 
Acórdão 12525/2019-TCU-Segunda Câmara, de forma que será proposta a concessão do pedido de 
cópia formulado. 

14. Registra-se, por fim, que o titular da SeinfraUrbana delegou competência a seus Assessores, 
conforme Portaria SeinfraUrbana n. 2/2019, art. 3º, inciso III, para emitir pronunciamento da Unidade 
em processos do tipo solicitação. 

15. Em função do exposto e considerando que não há delegação de competência na Portaria-MIN-RC 
001/2007 que se enquadre no presente caso, propõe-se, com fundamento no art. 17, inciso I, da 
Resolução-TCU 249/2012, que seja submetido à apreciação do Ministro Relator do TC033.911/2019-
3 o seguinte encaminhamento: 

a) conceder ao Sr. Murilo Muraro Fracari cópia integral do TC 033.911/2019-3, com fundamento no 
art.4º, § 1º, da Resolução-TCU 249/2012, uma vez que há decisão de mérito nos autos;  

b) apensar em definitivo os presentes autos ao TC 033.911/2019-3 uma vez concluídas as 
comunicações, com fundamento no parágrafo único do art. 61 da Resolução TCU 259/2014. ” 

5. Razão assiste à unidade instrutiva.  

6. O requerente não figura no rol de advogados constantes da procuração inserida nos autos. Assim sendo, 
conheço de seu requerimento como solicitação de acesso a informação realizada por cidadão. 

7. Nos termos do § 1º do art. 4º da Resolução TCU 249/2012, “O direito de acesso aos documentos ou às 
informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será 

assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será 
o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito” (grifei).  

8. Considerando, portanto, que o feito foi apreciado em deliberação colegiada (Acórdão 12525/2019-2ª 

Câmara, de minha relatoria), o pedido de cópia reúne as condições jurídicas para ser deferido.  

9. Ante o exposto, acolho a proposta da SeinfraUrbana e concedo ao Sr. Murilo Muraro Fracari cópia 
integral do TC 033.911/2019-3, com fundamento no art. 4º, § 1º, da Resolução-TCU 249/2012. 

10. Promova-se o apensamento dos presentes autos aos do TC 033.911/2019-3, nos termos do parágrafo 
único do art. 61 da Resolução TCU 259/2014. 

11. À SeinfraUrbana para as providências a seu turno. 

 

Brasília, 22 de novembro de 2019 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator  
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MINISTRO BRUNO DANTAS 
 
CODMATERI A=45120 

TC 013.736/2019-1 
Natureza: Relatório de Auditoria 

Unidade Jurisdicionada: Caixa Participações S.A. 
 

DESPACHO 

 
Cuidam os autos de relatório de auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar possíveis 

irregularidades ocorridas no processo de aquisição da empresa Brazilian Finance & Real Estate S.A (BFRE) 
pelo Banco Panamericano S.A (Banco Pan), via aporte de recursos financeiros da Caixa Participações S.A 
(Caixapar), um dos acionistas controladores do Banco. 

2.  Este procedimento fiscalizatório foi autorizado pelo Acórdão 2.985/2019-TCU-2ª Câmara, 
proferido no âmbito do TC 005.591/2018-0, o qual julgou auditoria que tinha por escopo a avaliação dos 

resultados financeiros das operações decorrentes do Acordo de Cooperação Operacional (ACO) firmado 
entre a Caixa Econômica Federal (Caixa) e Banco Pan e, ainda, das ações desenvolvidas pela Caixapar para 
acompanhar os resultados do investimento mantido no Banco Pan. 

3.  Sabe-se que o Banco Pan, desde janeiro de 2011, tem como acionistas a Caixapar e o Banco 
BTG Pactual (BTG), que possuem 49% e 51% do seu capital votante, respectivamente. A despeito de 

possuir a maioria das ações ordinárias, o BTG Pactual firmou acordo de acionistas com a Caixapar, no qual 
foi estabelecido o controle compartilhado na governança do Banco Pan. 

4.  Em setembro do mesmo ano, o Banco Central do Brasil (Bacen) alertou para a necessidade de 

se adotarem as providências necessárias para recomposição patrimonial do Banco Pan para fins de 
reenquadramento nos patamares mínimos do Índice de Basiléia da instituição, e assim a Caixapar, 

juntamente com o Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal (Caixa), instituiu Grupo de Trabalho (GT) 
em 4 de novembro de 2011 para desenvolver estudos e estratégias para financiamento do mencionado 
déficit. 

5.  Ao mesmo tempo, o outro acionista (BTG), propôs a aquisição da BFRE pelo Banco Pan e 
aportou a sua parte exigida no depósito para recomposição de capital, proposta que foi incluída nos estudos 

a cargo do mencionado GT da Caixa e Caixapar. 

6.  Desse modo, ao cabo de pouco mais de dois meses após o início dos trabalhos do GT, a 
Caixapar propôs à Assembleia de Acionistas do Banco Pan, por meio de seu então presidente e dois 

diretores executivos, aportes em montantes muito superiores ao valor necessário para o reenquadramento 
do Banco Pan no Índice de Basiléia (em torno de R$620 milhões), apresentando opções com e sem a 

aquisição da holding BFRE. 

7.  O processo culminou na aprovação de aporte de R$1,8 bilhão na instituição, cabendo à 
Caixapar: (i) R$658 milhões em espécie, e (ii) R$941 milhões para aquisição de três das quatro empresas 

que faziam parte da holding BFRE (Brazilian Mortgages, Brazilian Securities e BM Sua Casa). O BTG 
incorporou a quarta empresa da mencionada holding (Brazilian Capital) por R$270 milhões. Após o envio 

de todo o processo ao Bacen para aprovação regulatória, a operação foi oficializada em 19 de julho de 2012.  

8.  Curiosamente, já no primeiro ano após a aquisição, o desempenho das empresas foi bastante 
distinto. Enquanto o BTG Pactual amortizou R$136 milhões da Brazilian Capital no balanço de 31/12/2012 

em função da rentabilidade auferida (50% do valor adquirido apenas nos primeiros 12 meses), o Banco Pan 
amargou R$16 milhões de prejuízo com o restante das empresas da BFRE no primeiro ano, cenário que 

apenas se agravou nos anos subsequentes, um dos motivos pelos quais se tornou necessário o trabalho 
fiscalizatório em epígrafe. 

9.  Com isso, para possibilitar o cumprimento do objetivo do trabalho por parte da unidade 

instrutora, os exames de auditoria enfocaram todo o processo empreendido para a aquisição, desde setembro 
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de 2011 até a oficialização em julho de 2012. Por conseguinte, formulou-se uma questão de auditoria, a 

seguir apresentada:  

“Questão 1: O desembolso financeiro da Caixapar para a aquisição da BFRE pelo Banco Panamericano 
foi realizado em conformidade com a legislação e de acordo com os parâmetros adequados de 
governança das empresas estatais?”  

10.  O objeto da fiscalização é composto pelos contratos de transferência e subscrição de ações 
realizado entre o Banco Pan e a BFRE. O volume global de recursos fiscalizados alcançou o montante de 

R$940.361.000,00, que corresponde exatamente ao valor total desembolsado pela Caixapar para 
incorporação das empresas Brazilian Mortgages, Brazilian Securities e BM Sua Casa ao Banco Pan.  

11.  O trabalho da SecexFinanças culminou nos seguintes achados de auditoria:  

1.  aquisição da BFRE decidida com base em pareceres incompletos ou inconsistentes : em 
suma, não houve avaliação comparativa adequada quanto às questões de risco e ambiente 

econômico, mormente devido ao exíguo lapso temporal em que se sucedeu a transação, sem um 
processo decisório adequado para resolução do problema de incompatibilidade com as normas 
de Basileia, o que causou prejuízos sucessivos pela aquisição de empresas operacionalmente 

frágeis. 

2.  inadequação/fragilidade das premissas estabelecidas no plano de negócio do Banco 

Panamericano para a aprovação da aquisição da BFRE pelo Banco Pan: em resumo, foram 
identificadas diversas falhas graves no mencionado documento, como estimativas de vendas 
futuras excessivamente otimistas e não fundamentadas, tornando-o, portanto, completamente 

incapaz de servir como subsídio para uma escorreita tomada de decisão acerca da aquisição dos 
ativos da BFRE. 

3.  inadequação/fragilidade das premissas constantes dos laudos de avaliação de riscos 
operacionais e/ou corporativos para aprovação da aquisição da BFRE pelo Banco 
Panamericano: em apertada síntese, a omissão dos gestores da Caixapar e Caixa na definição 

do escopo da due diligence, não contemplando os aspectos financeiros, culminou na elaboração 
de um documento com enfoque substancialmente qualitativo e, consequentemente, insuficiente 

a motivar uma operação de tamanha materialidade e risco. 

4.  inadequação/fragilidade nos laudos de avaliação econômico-financeira para a aprovação da 
aquisição da holding Brazilian Finance & Real Estate S.A. (BFRE) e de suas controladas pela 

Caixa Participações S.A.: foram encontradas inúmeras fragilidades nos mencionados 
documentos (Relatório de Avaliação Econômico-financeira, emitido pelo Banco Modal, e 

Laudo de avaliação Econômico-financeira emitido pelo Grupo de Trabalho Caixa), mais uma 
vez intimamente relacionados a projeções de receitas excessivamente otimistas, mormente em 
um cenário de arrefecimento da economia e do setor imobiliário no exercício de 2011, além da 

contração nas receitas apresentadas pela holding BFRE no mesmo período, fatores 
desconsiderados na análise. Além disso, não há qualquer metodologia ou parâmetro de cálculo 

para projeção do valor da empresa com a prometida sinergia entre o Banco Pan e a Caixa. 

12.  No que tange ao relatório emitido pelo Banco Modal, as projeções de receitas foram repassadas 
pela administração da BFRE sem qualquer questionamento por parte da Caixa em relação às premissas para 

projeção de receitas. Quanto ao laudo do GT Caixa, faltaram parâmetros e estudos que justificassem a 
projeção acentuada de receita e de resultados, bem assim metodologia que considerasse resultados factíve is 

para a empresa. 

13.  A secretaria especializada conclui que as impropriedades no processo de aquisição da empresa 
Brazilian Finance & Real Estate S.A pelo Banco Pan, via aporte de recursos financeiros da Caixapar, 

detalhadas nos achados A1 e A4 (subitens 9.1 e 9.4 deste despacho) são suficientemente graves para ensejar 
proposta de audiência do Diretor Presidente, do Diretor Executivo de Novas Aquisições, bem como do 

Diretor Executivo de Participações Existentes da Caixapar à época dos acontecimentos. 
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14.  Além disso, propõe, quando do julgamento do mérito do presente processo, dar ciência à 

CaixaPar e à Caixa Econômica Federal acerca das observações e conclusões a respeito dos achados A2 e 
A3 (subitens 9.2 e 9.3 deste despacho), encaminhando-lhes os documentos de análise dos relatórios e laudos 

que serviram de subsídio para a operação questionada nos autos, de forma que sejam criados protocolos 
internos que evitem a repetição de fatos dessa natureza. 

15.  Aquiesço integralmente às conclusões alvitradas pela unidade instrutora, constantes do 

Relatório de Auditoria à peça 37, motivo pelo qual considero pertinente nesta fase processual a adoção 
preliminar das medidas saneadoras sugeridas. 

16.  Dessa forma, com amparo no art. 43, inciso II da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso IV do 
Regimento Interno/TCU, DETERMINO a realização de audiência de Márcio Percival Alves Pinto, Diretor 
Presidente, Maurício Marcellini Pereira, Diretor Executivo de Novas Aquisições, e Carlos Magno 

Gonçalves da Cruz, Diretor Executivo de Participações Existentes, todos da Caixapar à época dos 
acontecimentos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa acerca das 

seguintes irregularidades:  

1.  aquisição da empresa Brazilian Finance & Real Estate S.A. com base em relatórios e 
pareceres falhos, em especial os apresentados nos documentos: Informe VIFIN/CAIXAPAR, 

de 25/10/2011, Avaliação das Quatro Alternativas de Capitalização do Banco Panamericano 
(peça 16, p. 326-330), PR DINOV/DIPAR 001/2012, de 13/1/2012, Relatório da Diretoria de 

Novos Negócios (peça 15, p. 1-16), Relatório do Grupo de Trabalho da Caixapar (peça 16, p. 
168-325), NT DE Novas Aquisições 016/2011, de 16/12/2011 (peça 15, p. 17-29), NT DE 
Novas Aquisições 001/2012, de 13/1/2012 (peça 15, p. 238-251), NT DE Novas Aquisições 

002/2012, de 13/1/2012 (peça 16, p. 113); e  

2.  aprovação do Laudo de Avaliação Econômico-financeira elaborado pelo Banco Modal (peça 

15, p. 30-111) e do Relatório do Grupo de Trabalho da Caixapar (peça 16, p. 168-325), 
considerando a ausência de premissas razoáveis, adequadas e factíveis, bem como a otimista 
projeção de receitas e de resultados para a holding BFRE e de suas controladas, conforme 

demonstrado no Anexo 1 do Relatório de Fiscalização 142/2019 (peça 37). 

À SecexFinanças. 

 

Brasília, 21 de novembro de 2019. 

 

MINISTRO BRUNO DANTAS 
Relator 
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CODMATERI A=45121 
TC 000.400/2018-1 

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 

 

DESPACHO 

 

 Trata-se de tomada de contas especial, cuja instauração foi determinada por meio do item 9.2 do Acórdão 

2.735/2017-TCU-Plenário, acerca do superfaturamento ocorrido nas obras de terraplenagem da Refinar ia 

Abreu e Lima - Refinaria do Nordeste (Rnest), no âmbito do Contrato 0800.0033808.07.2, firmado entre a 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Refinaria Abreu e Lima (Construtora Norberto 

Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa e Galvão 

Engenharia S.A.). 

2.  Em resumo, a proposta da unidade instrutora contempla os seguintes aspectos (peça 155, p. 39-49): 

1.  em relação ao superfaturamento, a responsabilizar, solidariamente: 

1.  os dirigentes da Petrobras, inclusive os colaboradores (aqueles que firmaram acordos de 

colaboração com a justiça); 

2.  o consórcio contratado e as empresas por ele compostas, inclusive as lenientes; 

3.  dirigentes das empresas e as holdings correspondentes - o que é possível por meio da 

desconsideração das personalidades jurídicas -, inclusive os colaboradores ou lenientes; 

2.  assinar prazo para que a Petrobras adote medidas no sentido de declarar a nulidade do 

Convite0322573078 e do Contrato 0800.0033808.07.2; 

3.  considerar indevidos os pagamentos realizados ao consórcio contratado a título de lucro, já que foi 

auferido em contrato originado de licitação fraudada, responsabilizando, solidariamente: 

1.  o consórcio contratado e as empresas por ele compostas, inclusive as lenientes. 

3.  Considerando a complexidade jurídica que permeia a proposta, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público junto ao TCU para sua manifestação, em especial sobre - mas não necessariamente 

limitada a - os seguintes aspectos, avaliando o impacto dessas análises nas responsabilizações dos agentes 

correspondentes: 

1.  suficiência de evidências apresentadas pela unidade instrutora para fins de responsabilização pelo 

débito identificado nestes autos, especialmente aquelas que se enquadrem nas seguintes hipóteses: 

1.  depoimentos realizados em autos de ação penal ou de improbidade administrativa ainda 

pendentes de julgamento em primeira instância; 

2.  elementos que indicam ou comprovam a participação dos agentes em irregularidades em 

outros contratos, que não o objeto do presente processo; 

2.  viabilidade de se utilizarem, no caso concreto, termos de compromissos de cessação firmado com 

o Cade e termos de colaboração premiada para fins de responsabilização dos próprios signatários;  

3.  eventual impacto do período em que os administradores das empresas estiveram nos respectivos 

cargos no débito que lhes seria imputável; 

4.  viabilidade de se responsabilizar administrador de empresa falecido sem que haja elemento 

probatório de sua participação, especificamente, nas irregularidades referentes à obra que é objeto 

dos presentes autos; 
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5.  viabilidade de se responsabilizarem, também, pelos lucros ilegítimos, os dirigentes das empresas 

e as holdings, assim como foi feito para o superfaturamento. 

 

Ao Ministério Público junto ao TCU. 

 

Brasília, 21 de novembro de 2019. 

 

MINISTRO BRUNO DANTAS 

Relator
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TC 013.808/2015-0 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Unidade Jurisdicionada: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 

S.A. 
Responsáveis: André Luiz de Oliveira (114.568.411-49); José 
Francisco das Neves (062.833.301-34); Luiz Carlos Oliveira Machado 

(222.706.987-20); Maria Estela Filardi (348.592.927-15); SPA 
Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (25.707.134/0001-78); Ulisses 

Assad (008.266.408-00). 

DESPACHO 

Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1 do 

Acórdão 1.298/2015-TCU-Plenário, em razão do superfaturamento identificado no Contrato CT 37/2009, 
pactuado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a empresa SPA Engenharia, Indústria e 

Comércio Ltda., tendo por objeto a realização das obras remanescentes do lote 9 da Ferrovia Norte-Sul 
(FNS), trecho Ribeirão do Tabocão - Entroncamento da TO-080 (Palmas/TO), no estado de Tocantins, em 
decorrência da rescisão do Contrato CT 22/2006, celebrado anteriormente com a Construtora Norberto 

Odebrecht. 

2. À peça 64, determinei a citação e a audiência dos responsáveis pelas irregularidades apuradas 

nestes autos. 

3. À peça 97, a unidade instrutora submete à minha decisão, com proposta de deferimento, 
pedido de cópia das peças 49 e 51 dos presentes autos, classificadas como sigilosas, formulado pela SPA 

Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. à peça 93 e reiterado à peça 96. A companhia também requer 
concessão de prazo adicional de 30 dias, além daquele já autorizado à peça 87, para o exercício de seu 

direito de defesa. 

4. Além do supracitado pedido, a SeinfraPortoFerrovia também me submete solicitação de 
dilação do prazo, por 120 dias, apresentado pelo Espólio de Andre Luiz de Oliveira (peça 83), para 

apresentação de respostas. 

5. Verifico, ainda, que o pedido de prorrogação de prazo formulado por Luiz Carlos de Oliveira 

Machado à peça 81 não foi apreciado. 

6. Feito o breve relato, e considerando a complexidade das questões, o lapso temporal decorrido 
desde as ocorrências apuradas nestes autos e com vistas a assegurar o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa, decido: 

6.1. deferir o pedido de cópia das peças 49 e 51 formulado pela SPA Engenharia, Indústria e 

Comércio Ltda. (peças 93 e 96); 

6.2. deferir, na forma proposta pela unidade instrutora (peça 97), os pleitos de prorrogação de 
prazo formulados pela SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. (peças 93 e 96) e pelo Espólio de Andre 

Luiz de Oliveira (peça 83), bem como o pedido elaborado por Luiz Carlos de Oliveira Machado (peça 81); 
e 

6.3. determinar à unidade instrutora que reclassifique as peças 49 e 51 como públicas, ante às 
características daquelas informações. 

7. Nesse sentido, restituam-se os autos à SeinfraPortoFerrovia para adoção das medidas que lhe 

são cabíveis. 

Brasília, 21 de novembro de 2019. 

MINISTRO BRUNO DANTAS 
Relator  
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 
CODMATERI A=45118 

EDITAL 0483/2019-TCU/SEPROC, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

TC 033.490/2015-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Mega Empreendimentos Propaganda e Eventos Ltda., CNPJ 05.879.976/0001-08, para, no prazo de quinze 

dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a 
seguir e/ou recolher aos cofres da entidade credora, valor histórico atualizado monetariamente desde a 

respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 
11/11/2019: R$ 158.646,50; em solidariedade com os responsáveis Lourival Mendes de Oliveira Neto - 

CPF: 310.702.215-20, e Associação Sergipana de Blocos de Trio - CNPJ: 32.884.108/0001-80. 

O débito decorre da não comprovação de que os artistas/bandas foram contratados por preços 

de mercado, bem como pela existência de evidências de superfaturamento, correspondente à diferença ente 
os valores pagos à empresa que se apresentou como representante exclusiva e os valores recebidos pelos 
artistas/bandas, valores presumidos como preços de mercado em razão do contexto em que ocorreram as 

contratações diretas e da precariedade jurídica dos instrumentos de representação para o evento denominado 
“Festejos Juninos de Pacatuba”, realizado no município de Pacatuba/SE, nos dias 20, 23 e 24/6/2009, as 

quais caracterizam infração ao item “h” da parte II da cláusula terceira e da cláusula oitava do convênio 
MTur/ASBT 495/2009, e no art. 46, II, da Portaria Interministerial 127/2008. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 

do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 11/11/2019: R$ 213.077,69; 

b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) declaração de inidoneidade do licitante fraudador 
para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992).  

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

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

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

recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 

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

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

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

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

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

 (Publicado no DOU Edição nº 227 de 25/11/2019, Seção 3, p. 138) 
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CODMATERI A=45081 
EDITAL 0502/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

TC 027.545/2017-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Clidenor José da Silva, CPF-408.827.724-49, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor histórico atualizado monetariamente desde a 
respectiva data de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 

19/11/2019: R$ 183.390,00. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo 

Convênio 946/2008 - Siconv 631194 celebrado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de 
Cacimba de Dentro/PB, e que tinha por Objeto a realização do projeto intitulado “Festa de São Pedro de 
Cacimba de Dentro/PB, a qual caracteriza infração ao art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 

1988; art. 93, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 56 da Portaria Interminister ia l 
MPOG/MF/CGU 127/2008; e Termo de Convênio 946/2008 - Siconv 631194, cláusula décima segunda.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/11/2019: R$ 270.110,66; 

b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inabilitação para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 

8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares 
nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990.  A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo 
caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no 

processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. O citado deverá apresentar, ainda, razões de justificativa, no mesmo prazo de quinze dias (art. 

12, III, Lei 8.443/1992), para a ocorrência descrita a seguir, de forma resumida: 

a) Deixar de apresentar ao Ministério do Turismo a prestação de contas dos recursos recebidos 
por força do Convênio 946/2008 - Siconv 631194, no prazo pactuado nesse ajuste, a qual caracteriza 

infração ao art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008; e Termo de Convênio 946/2008 
- Siconv 631194, cláusula décima segunda. Não havendo manifestação no prazo, o processo terá 

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

ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, 
caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do processo, da 

irregularidade acima indicada, do valor histórico do débito com a respectiva data de ocorrência e do cofre 
credor podem ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do 
Tribunal. 

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

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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CODMATERI A=45062 
EDITAL 0503/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

TC 008.388/2018-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 

empresa Drogaria Popular Luziânia Ltda. - ME (CNPJ 06.123.898/0001-71), na pessoa de seu representante 
legal, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto 

à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valores históricos 
atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, 
Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor 

total atualizado monetariamente até 19/11/2019: R$ 244.520,72; sendo, R$ 244.358,73 em solidariedade 
com o responsável Ailton Ribeiro Resende, CPF 612.510.891-00, e R$ 161,99 em solidariedade com o 

responsável André Azevedo, CPF 035.835.509-51. 

O débito decorre da falta de apresentação de notas fiscais comprovando as aquisições dos 
medicamentos dispensados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil; e, falta de apresentação de cupons 

identificados com irregularidades no cruzamento das idades dos pacientes e suas respectivas patologias, a 
qual caracteriza infração aos arts. 21, 22, 23, §§ 2º e 3º, 39 40, inciso I da Portaria GM/MS 971, de 

15/5/2012. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 

19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/11/2019: R$ 279.286,81; 
b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992).  

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

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

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 

revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 

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

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

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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CODMATERI A=45061 
EDITAL 0504/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

TC 005.193/2018-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

Eliani de Fatima Fernandes, CPF-017.173.619-27, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres da 

Caixa Econômica Federal, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 
ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 19/11/2019: 

R$ 441.314,93. 

O débito decorre de fraudes, em especial 30 contratos de operações de crédito quando era 

empregada da Caixa Econômica Federal a qual caracteriza infração ao MN CO261 034 Regras Para 
Concessão de Crédito Comercial Pessoa Física (item 3.2.1), MN CR016 146 Avaliação de Risco de 
Tomador de Crédito Pessoa Física (item 3.2.2), MN CR016 157 Avaliação de Risco de Tomador de Crédito 

Pessoa Física (item 4. 5.13), MN CR 105 120 Manual Operacional para Avaliação de Risco De Crédito de 
Pessoa Física (item 3.1. 5). 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/11/2019: R$ 504.767,09; 

b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inabilitação para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 

8.443/1992) d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares 
nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990.  

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

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

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

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

demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e 
consultas> Emissão de GRU). A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de 

confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como 
pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, dos valores 

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

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

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

 (Publicado no DOU Edição nº 227 de 25/11/2019, Seção 3, p. 137) 
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EDITAL 0505/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

TC 027.179/2018-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Raimundo Nonato da Silva Pessoa, CPF- 376.481.283-49, para, no prazo de quinze dias, a contar da data 
desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valores históricos atualizados monetariamente 
desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente até 19/11/2019: R$ 1.110.390,26. O débito decorre da não comprovação da regular 
aplicação dos recursos repassados ao município de Timbiras/MA, à conta do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte do Escolar, no exercício de 2009, em razão do valor não comprovado, em razão de despesas 
verificadas no extrato bancário, porém não declaradas no demonstrativo correspondente, e de despesa 
executada por meio de pagamento não autorizado e não comprovada; não comprovação da boa e regular 

aplicação dos recursos federais repassados ao município de Timbiras/MA por força do Convênio 
70057/2010, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, motivos que 
caracterizam infração ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República 
Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 18 da Resolução 
CD/FNDE 14/2009, de 8/4/2009; cláusula décima sétima do termo do Convênio 70057/2010. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  A rejeição das alegações 
de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do responsável, com a condenação 
ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total 

atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/11/2019: R$ 1.403.294,94; b) imputação de multa (arts. 57 
e 58, Lei 8.443/1992); c) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); d) inscrição 
do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos 
imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei 
Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o 
TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no 
processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU e do 
demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e 
consultas> Emissão de GRU). A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de 
confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como 
pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, dos 
valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas 
junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

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