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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 12/02/2020, às 14h30 

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

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

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
005.282/2018-7 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 

Representação legal: não há 

  
033.132/2017-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Força Alerta Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Paraíba 

Responsáveis: Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz; Universidade Federal da Paraíba  

Interessado: Interfort Seguranca de Valores Eireli 

Representação legal: Cely Sousa Soares (16001/OAB-DF) e outros, representando 

Interfort Seguranca de Valores Eireli; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior 

(14265/OAB-PE), representando Força Alerta Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. 

  
040.629/2018-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 

Representação legal: não há 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
008.443/2016-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsável: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

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

Representação legal: não há 

  
014.878/2016-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Autoridade Pública 

Olímpica; Casa Civil da Presidência da República; Ministério de Minas e Energia  

Representação legal: não há 

  
014.940/2018-3 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Prefeitura Municipal de Belém/PB 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Belém/PB 

Representação legal: não há 

  
014.941/2018-0 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Prefeitura Municipal de Logradouro/PB 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Logradouro/PB 

Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63892301.
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020.196/2018-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

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

Representação legal: Fernando Augusto Francisco Alves (OAB/SP 223.068) 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
003.137/2014-7 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal; Instituto Estadual do Ambiente; 

Ministério das Cidades (extinta) 

Responsáveis: Consórcio CFG-FW; Frederico Augusto Valverde Nascimento; Luiz 

Manoel de Figueiredo Jordão; Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos  

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Jailton Zanon da Silveira (77.366/OAB-RJ) e outros, representando 

Caixa Econômica Federal; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE) e 

outros, representando Ministério das Cidades  

  
005.487/2006-6 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Inteligência 

Responsável: Antonio Augusto Muniz de Carvalho 

Interessados: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Secretaria de Controle 

Interno da Presidência da República 

Representação legal: não há 

  
008.123/2018-7 - 

  

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: José Sousa de Lima (58166/OAB-DF), representando Benito de 

Oliveira Goncalves; Rodrigo Guimaraes Simas (167.789/OAB-RJ) e outros, representando 

Petróleo Brasileiro S.A. 

  
012.487/2016-3 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Responsáveis: Adilson Teixeira Lima; André Luis Marques de Barros; Antônio Gustavo 

Matos do Vale; Consórcio Odebrecht - Via Engenharia; Francisco José de Siqueira; Geraldo  

Moreira Neves; Jaime Henrique Caldas Parreira; Jose Irenaldo Leite de Ataide; José Clovis  

Batista Dattoli; João Marcio Jordão; Marçal Rodrigues Goulart; Mauro Roberto Pacheco de 

Lima 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF) e outros, 

representando Geraldo Moreira Neves e Mauro Roberto Pacheco de Lima; Eduardo Roberto 

Stuckert Neto e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; 

Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Consórcio 

Odebrecht - Via Engenharia 

  
015.586/2018-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Órgãos/Entidades/Unidades: Município de Conchal/SP e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: não há 

  
036.962/2019-8 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais  

Representação legal: não há 
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037.301/2019-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: ConcrEpoxi Engenharia Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Museu Nacional de Belas Artes - Rio de Janeiro - Minc 

Representação legal: não há 

  
039.161/2019-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: ARC Taveira Eireli-ME 

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

Representação legal: 

  
040.410/2019-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Administração Interna - Ministério da Defesa 

Representação legal: João Batista Lira Rodrigues Junior (15.180/OAB-DF) e outros, 

representando Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
002.143/2011-9 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Recorrente: Edileuza Silva Neiva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta) 

Representação legal: Sebastião Azevedo (1159/OAB-DF) e outros, representando Antonio 

Chrisostomo de Sousa; Marcos Moreira Nizio (40208/OAB-DF) e outros, representando 

Mariangela de Souza; João Antonio Sucena Fonseca (35.302/OAB-DF) e outros, 

representando Cleberson Carneiro Zavaski, Dirceu Silva Lopes, Altemir Gregolin e Due 

Promocoes e Eventos Ltda; Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando 

Manoel Viana de Sousa, Antonio Chrisostomo de Sousa e Sheila Maria Assis de Oliveira;  

Lívio Rodrigues Ciotti (12315/OAB-DF), representando Francisco Luiz de Bessa Leite 

  
004.206/2019-3 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica 

Representação legal: não há 

  
006.596/2019-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP 

Representação legal: Rodrigo Luiz de Oliveira Staut (OAB/SP 183.481), Barbara Ferreira 

Solidade e outros, representando Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda 

  
021.428/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Gustavo Batista dos Santos (OAB/DF 60.832) 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando Logístico do Exército 

Representação legal: não há 

  
029.205/2015-8 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Cleide Maria de Souza Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pesqueira - PE 

Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (20189/OAB-PE) e outros, 

representando Cleide Maria de Souza Oliveira 

  
036.699/2019-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: J. B. & R. LTDA/EPP 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Vitória do Jari - AP 

Representação legal: Andrea Dayane Chagas (OAB/AP 4.392) 
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Ministra ANA ARRAES 

  
000.596/2020-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: NK Construtora Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do DNTI /MS 

Representação legal: não há 

  
007.253/2007-4 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração  

Embargante: Francisco Cavalcante Bizerra 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 

Representação legal: Paulo Roberto Beserra de Lima (OAB/DF 26543), representando 

Francisco Cavalcante Bizerra 

  
026.116/2014-6 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão  

Recorrente: Jorge Abou Nabhan 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Hospitalar Intermunicipal de Saúde  

Representação legal: Thiago Sus Sobral de Almeida (OAB/DF 41.337) e outros, 

representando Jorge Abou Nabhan; Marcos Roberto Brianezi Cazon (OAB/PR 38.006) e 

outros, representando Fundação Hospitalar de Saúde 

  
033.809/2018-6 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Ministério da Educação  

Representação legal: não há 

  
041.031/2018-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Representação legal: não há 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
000.443/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Helisul Taxi Aéreo Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Representação legal: Eugênio José Guilherme de Aragão (OAB/DF 4.935) e outros, 

representando Helisul Taxi Aéreo Ltda. 

  
021.698/2019-8 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Representação legal: não há 

  
022.584/2019-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional 

Representação legal: não há 

  
023.297/2018-2 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Extinto  

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério 

da Infraestrutura 

Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres  

Representação legal: Débora Goelzer Fraga, representando Agência Nacional de 

Transportes Terrestres; Ana Carolina Souza do Bomfim e outros, representando o Extinto  

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério 

da Infraestrutura 
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023.878/2015-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

  
027.963/2018-7 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

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

Infraestrutura 

Interessado: Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada 

ao atual Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: Wagner Alessander Ferreira e outros, representando Ministério da 

Infraestrutura; Paulo Sergio Bezerra dos  Santos e outros, representando Agência Nacional 

de Transportes Terrestres; Luciano Bandeira Campos, representando Extinto Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura  

  
029.884/2012-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934) e outros, representando 

Caixa Econômica Federal e Caixa Econômica Federal; André Fortes Chaves (OAB/DF 

51.699) e outros, representando Branes Negócios e Serviços S/A; Celso Cintra Mori 

(OAB/SP 23.639) e outros, representando IBM Brasil-Indústria Máquinas e Serviços 

Limitada 

  
033.413/2015-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações  

Interessado: Brasil Telecom S/A 

Representação legal: Mariana Félix Gonçalves de Mateus e outros, representando Agência 

Nacional de Telecomunicações; Augusto Alcântara Vago (OAB/DF 35.891) e outros, 

representando Brasil Telecom S/A 

  
033.612/2016-1 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações  

Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros, representando Agência Nacional 

de Telecomunicações 

  
035.883/2019-7 - 

  

Natureza: Representação] 

Representante: Neoconsig Tecnologia S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Economia e Finanças do Ministério do Exército 

Interessado: Secretaria de Economia e Finanças do Ministério do Exército;  

Representação legal: Marcelo José Ciscato (OAB/PR 24.654) e outros, representando 

Neoconsig Tecnologia S. A. (Expressocard Administradora de Cartões S/A) 

  
038.445/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Subprocurador 

Geral Lucas Furtado 

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco Central do Brasil; Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras  

Representação legal: não há 

  
040.277/2019-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Itália Participações S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: não há 

  
040.306/2019-4 - 

  

Natureza: Embargo de Declaração (Representação) 

Embargante: Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia 

Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério Público da União; Secretaria de Orçamento  

Federal do Ministério da Economia 

Representação legal: não há 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63892301.
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045.670/2012-9 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Ana Maria de Araujo Torres Pontes; Carlos Eduardo de Brito Maia; 

Consorcio Concremat - Engeconsult; Fernando de Castro Lobo Junior; João Bosco de 

Almeida; Luiz Carlos Coutinho 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Pernambucana de Saneamento 

Representação legal: Carlos Andre Rodrigues Pereira Lima (OAB/PE 22.633) e outros, 

representando Consorcio Concremat - Engeconsult; João Paulo da Silveira Ribeiro da Silva 

(OAB/RJ 169.991) e outros, representando Concremat Engenharia e Tecnologia S/A; 

Marcus Heronydes Batista Mello (OAB/PE 14.647) e outros, representando Fernando de 

Castro Lobo Junior e Companhia Pernambucana de Saneamento; Fabiana Pereira de Belli 

(OAB/PE 18.909) e outros, representando Ana Maria de Araujo Torres Pontes, Companhia 

Pernambucana de Saneamento, Carlos Eduardo de Brito Maia, Fernando de Castro Lobo 

Junior, João Bosco de Almeida e Luiz Carlos Coutinho 

  

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
003.643/2012-3 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Adeilson Teixeira Bezerra 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos  

Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra; Bergson Aurélio Farias; Carlos Roberto Ferreira 

Costa; Clodomir Batista de Albuquerque; Damião Fernandes da Silva; Famor - Fabricação 

e Montagem de Equipamentos Industriais e Representações Ltda.; G&A Nobre Ltda; 

Gilmar Cavalcante Costa; Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar; José Carlos Lopes de 

Souza; José Lúcio Marcelino de Jesus; José Queiroz de Oliveira; José Zilto Barbosa Júnior; 

Log Logística Comercial e Representações Ltda; Mcc - Manutenção, Construção e 

Comercio Ltda; Mr Engenharia Ltda; Pratica Engenharia e Construções Ltda; Salinas 

Construções e Projetos Ltda; Silva & Cavalcante Ltda - Me; Tacofer Comercial Ltda; 

Terceirizadora Santa Clara Ltda - Me; Valber Paulo da Silva 

Representação legal: Adeilson Teixeira Bezerra (OAB/AL 4.719) 

  
009.184/2019-8 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

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

Representação legal: Alfredo Bernardini Neto (OAB/SP 231.856) e outros  

  
015.597/2012-1 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Adélia Santana Dias. 

Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 

Representação legal: não há. 

  
023.429/2016-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual do INSS - Recife/PE - INSS/MPS 

Representação legal: não há 

  
037.910/2019-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; Ministério do Desenvolvimento 

Regional; Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG 

Interessados: Ministério do Desenvolvimento Regional; Prefeitura Municipal de Sete 

Lagoas - MG; Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano - Saae 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
000.664/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Oros Engenharia Ltda. 

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

Estado do Paraná - Sesc/PR 

Representação legal: Luiz Fernando Pereira (22076/OAB-PR) e outros, representando 

Oros Engenharia Ltda 

  
036.412/2019-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - 

Ceagesp 

Representação legal: não há 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
025.407/2017-1 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico para registro 

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

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

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

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

assistida. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Interessado: XYS Tecnologia Ltda. 

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

representando XYS Tecnologia Ltda. 

Interessado em sustentação oral: 

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

representando XYS TECNOLOGIA LTDA. 

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

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

  
025.285/2017-3 - 

  

Consulta acerca da competência e da possibilidade de supressão, sem contrapartida 

financeira, de direitos conferidos à União por meio de ações de classe especial (golden 

shares) criadas quando da desestatização de companhias federais. 

Consulente: Henrique de Campos Meirelles, então  Ministro de Estado da Fazenda 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Fazenda 

Representação legal: não há 

 
1º Revisor: Ministro Vital do Rêgo (18/07/2018) 

2º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (11/12/2019) 
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035.118/2011-3 - 

  

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

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

com a Administração Pública. 

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

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

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado da Bahia 

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

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

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

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

representando Ebisa Engenharia Brasileira, Industria e Saneamento Ltda. 

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

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
039.959/2019-8 - 

  

Denúncia sobre supostas irregularidades e ilegalidades em contratação de trabalhadores por 

meio de Organizações Sociais (OS). 

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

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

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

Representação legal: não há 

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

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
034.218/2018-1 - 

  

Representação em face de possíveis irregularidades na cobrança por parte do Governo do 

Estado da Paraíba de taxas administrativas de contratos custeados com recursos federais, 

relativos ao fornecimento de bens, obras e serviços. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado da Paraíba 

Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (12/06/2019) 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
010.438/2015-7 - 

  

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu dos pedidos de reexame 

interpostos pelo embargante e outros responsáveis e negou-lhes provimento, no âmbito de 

denúncia sobre irregularidades ocorridas por meio de promoções indevidas de oficiais 

integrantes do quadro de militares do extinto Território Federal de Roraima. 

Embargante: Francisco de Assis Rodrigues  

Órgão/Entidade/Unidade: Estado de Roraima 

Representação legal: João Paulo Buffon (OAB/DF 16.003/E) e outros; Cecília Smith  

Lorezom (OAB/RR 470A); Warner Velasque Ribeiro (OAB-RR 288A) e outros 

 
Revisor: Ministro Bruno Dantas (05/12/2018) 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
031.890/2014-8 - 

  

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

recorrentes e imputou-lhes débito e multa, inabilitou três recorrentes para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, bem 

como proferiu determinações, em razão de irregularidades apuradas na prestação de contas 

referente ao exercício de 2013. 

Recorrentes: Douglas Martins de Souza; Jair Antônio Meneguelli; Marlene Araújo Lula 

da Silva; Rogério Aurélio Pimentel e Controladoria-Geral da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional 

Representação legal: Mayra do Amaral Gurgel Alves de Souza (OAB/DF 52.123) e outros, 

representando Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional; Bruno Silva Campos  

(OAB/DF 17.509) e outros, representando Marlene Araújo Lula da Silva; Ana Maria Freire 

de Andrade (OAB/DF 14.766), representando Douglas Martins de Souza e Claudismar 

Zupiroli (OAB/DF 12.250) e outros, representando Rogério Aurélio Pimentel 

 
Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
027.712/2006-8 - 

  

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de 

reconsideração e manteve o julgamento pela irregularidade das contas dos embargantes, 

bem como o ressarcimento solidário do débito quantificado e a aplicação da multa, em razão  

de irregularidades nas obras de restauração da BR-222/MA, no subtrecho de 70 km. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - 15º Distrito  

Rodoviário Federal/Maranhão 

Embargante: Construtora Sucesso S/A 

Representação legal: Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e outros, representando 

Construtora Sucesso S/A 

 
Revisor: Ministro José Mucio Monteiro (21/03/2018) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
009.758/2009-3 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que deu provimento a pedidos de 

reexame opostos em face de deliberação que apreciou auditoria sobre irregularidades da 

"verba de chuva" prevista nos contratos das obras de construção da Refinaria Abreu e Lima. 

Embargante: Petróleo Brasileiro S.A. 

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

Representação legal: Marco Aurelio Ferreira Martins (OAB/SP 194.793); Flávia Regina 

Rapatoni (OAB/SP 141.669); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154);  

Mauro Grecco (OAB/SP 81.445); Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB/DF 43.391), 

representando Consorcio Camargo Correa/ Cnec e Consorcio Cncc - Camargo Correa - 

Cnec; Wellington Cristiano da Fonseca; Raquel Maria Silva Campos (OAB/MG 108.953), 

representando Egesa Engenharia S/a e Consórcio Conduto-Egesa 

  
031.750/2018-4 - 

  

Monitoramento do atendimento a recomendações proferidas no âmbito de auditoria 

operacional que avaliou unidades de auditoria interna dos órgãos, bem como suas 

competências e capacidades para realizar auditorias financeiras. 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados; Senado Federal; Tribunal de Contas da 

União 

Representação legal: não há 
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038.609/2019-3 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria sobre a concessão e liberação 

de empréstimos financeiros para estados e/ou municípios da região Nordeste, no período de 

1/1/2013 até 1/8/2019. 

Interessado: Senado Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: não há 

  
038.642/2019-0 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria sobre a concessão e liberação 

de empréstimos financeiros para estados e/ou municípios da região Nordeste, entre o 

período de 1/1/2019 até 1/8/2019. 

Interessado: Senado Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: não há 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
022.394/2017-6 - 

  

Representação acerca de supostas irregularidades no âmbito de pregão eletrônico para 

registro de preços destinado à contratação de solução de apoio à tomada de decisão e 

Business Intelligence (BI) MicroStrategy, incluindo manutenção e suporte técnico e 

serviços técnicos especializados e de treinamento. Análise de oitivas. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Trabalho (extinto) 

Interessado: Business To Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. 

Representação legal: Pedro Tonissi Manzano (OAB/DF 41.742), Getúlio Humberto  

Barbosa de Sá (OAB/DF 12.244) e outros  

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
009.180/2012-5 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria operacional para avaliar os 

atos de gestão das políticas públicas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao 

Crack e outras Drogas (Piecod), instituído pelo Decreto 7.179/2010. 

Interessada: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara 

dos Deputados 

Órgãos/Entidades/Unidades: Casa Civil da Presidência da República, Ministério da 

Justiça, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, 

Ministério da Educação, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério do Desenvolvimento Social, 

Representação legal: Adriano Augusto de Souza e outros, representando a Casa Civil da 

Presidência da República 

  
011.359/2009-6 - 

  

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

recorrentes, aplicando-lhes débito e multa, em razão de irregularidades identificadas em 

contrato referente à implantação do Perímetro de Irrigação Propertins, localizado entre as 

cidades de Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins, no estado do Tocantins. 

Recorrentes: ACL Assessoria & Consultoria Ltda.; Adelmo Vendramini Campos; CMT 

Engenharia Ltda.; Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.; Jose Edimar Brito Miranda; 

João Leal Costa Júnior; Luiz Eduardo Silva Guerra; Magna Engenharia Ltda.  

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Infraestrutura do estado do Tocantins. 

Interessado: Ministério da Integração Nacional. 

Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760) e outros, 

representando CMT Engenharia Eireli; Douglas da Cunha Rodrigues (OAB/DF 43.455) e 

outros, representando Magna Engenharia Ltda.; Solano Donato Carnot Damacena 

(OAB/TO 2.433) e outros, representando Adelmo Vendramini Campos; Gabriel Hernandez 

Coimbra de Brito (OAB/RS 71.530) e outros, representando Engeplus Engenharia e 

Consultoria Ltda.; Emmanuel Guedes Ferreira (OAB/DF 21.393), representando José 

Edimar Brito Miranda 
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016.244/2012-5 - 

  

Representação autuada com vistas à apuração de indícios de irregularidades em convênios 

firmados por órgãos federais com a União Nacional dos Estudantes (Une). 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: União Nacional dos Estudantes e União Municipal dos 

Estudantes Secundaristas  

Representação legal: Luiz Fernando de Moraes (27.437/OAB-DF) e outros, representando 

Pedro Henrique Rebello de Mendonca e União Nacional dos Estudantes; Paula Costa 

(194.573/OAB-SP) e outros, representando Lúcia Kluck Stumpf; Jose Nelson Vilela 

Barbosa Filho (16302/OAB-PE) e outros, representando Lucia Kluck Stumpf, União  

Nacional dos Estudantes, Virginia Gomes de Barros e Silva e Gustavo Lemos Petta; Rafael 

Vaz Ferreira Augusto (275342/OAB-SP), representando União Municipal dos Estudantes 

Secundaristas 

  
017.162/2007-1 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas da 

embargante, condenando-a solidariamente ao pagamento de débito, em razão de 

irregularidades na aplicação de recursos públicos repassados no âmbito de convênio 

destinado à montagem e implementação de instrumentos técnico -legais para suporte 

técnico-administrativo de prefeituras municipais do Estado da Paraíba. 

Embargantes: Isane Costa de Farias; Louise Costa de Farias; Neuma de Fátima Costa de 

Farias; Taise Costa de Farias, na condição de herdeiras do Sr. Israel Beserra de Farias; T.L. 

Construtora Ltda. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Associação dos Irrigantes da Barragem de Terra Nova - 

AIBTN; Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Interessada: Associação dos Irrigantes da Barragem de Terra Nova - AIBTN 

Responsáveis: Deusicléa Barboza de Castro; Eudes Costa de Holanda; Félix Cantalício  

Barreto Cabral; Israel Beserra de Farias; Luciano de Petribú Faria; Oscar Cabral de Melo; 

Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Rui Melo de Carvalho; Associação dos Irrigantes 

da Barragem de Terra Nova; Instituto Terra Social - ITS; Mestra Ltda.;T.L. Construtora 

Ltda. 

Representação legal: Matheus Machado Mendes de Figueiredo (OAB/DF 6.597-E), Sérgio  

Leverdi Campos e Silva (OAB/DF 12.069), Thaís Machado Mendes de Figueiredo  

(OAB/DF 17.445) e Thaís Silveira Dumont de Aguiar (OAB/DF 23.242), representando 

Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Celso Negrão da Fonseca Junior (OAB/BA 22.177), 

Dalton Marcel Matos de Souza (OAB/BA 19.685), Fabiana Bastos de Oliveira (OAB/BA 

24.572) e Fabrício Bastos de Oliveira (OAB/BA 19.062), representando Israel Beserra de 

Farias; Iuri Mattos de Carvalho (OAB/BA 16.741), Roberto Silva Soledade (OAB/BA 

16.627) e Tarcisio Menezes Oliveira (OAB/BA 15.857), representando Pedro Thadeu 

Miranda de Argollo Pereira e a empresa Mestra Ltda.; Alexandre Melo Soares (OAB/DF 

24.518 e OAB/RS 51.040), representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Arlindo Gomes  

Miranda (OAB/DF 32.025 e OAB/SP 142.862), representando Luciano de Petribú Faria; e 

Adeilson Amâncio dos Santos (OAB/BA 30.254) e Francisco Bastos Filho (OAB/BA 

8.504), representando Neuma de Fátima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa 

de Farias e Louise Costa de Farias, e T.L. Construtora Ltda. 

  
026.773/2016-3 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão do 

não cumprimento de determinação exarada no âmbito de auditoria em que se apurou a 

legalidade da acumulação de cargos públicos ocupados por servidores públicos federais 

vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro e o atendimento ao regime de 

dedicação exclusiva. 

Natureza: Pedido de Reexame (Monitoramento) 

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

Responsáveis: Roberto Leher; Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Representação legal: Procuradora Federal (UFRJ) Luysien Coelho Marques Silveira 
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
003.193/2018-7 - 

  

Monitoramento do cumprimento de deliberação proferida no âmbito de solicitação do 

congresso nacional em que se analisou convênio destinado à execução do Programa de 

Compensação Ambiental de apoio às Comunidades Indígenas Guarani (Pacig), residentes 

na área de influência da BR-101 Sul, relativo às obras de ampliação da capacidade e 

modernização do corredor rodoviário. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

Fundação Nacional do Índio 

Representação legal: Não há 

  
004.973/2015-1 - 

  

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

condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do 

convênio destinado ao incentivo do turismo por intermédio da Festa de Reveillon de 

Ipubi/PE. 

Recorrente: Francisco Rubensmário Chaves Siqueira 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Ipubi/PE 

Interessado: Ministério do Turismo 

Representação legal: Ivan Cândido Alves da Silva (30667/OAB-PE) e outros, 

representando Francisco Rubensmário Chaves  Siqueira 

  
005.490/2018-9 - 

  

Representação acerca de irregularidades em edital de pregão eletrônico destinado à 

contratação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte de passageiros 

(sistema corporativo) acionado via aplicativo para telefone celular e ambiente web. 

Representante: Cooperativa de Transporte Rodoviário Coopertran Ltda. 

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

Interessados: Cooperativa Uniao Serv dos Taxistas Autônomos de S.P.; Inovadora 2a 

Serviços S.A. 

Representação legal: Fabio Godoy Teixeira da Silva (154592/OAB-SP) e outros, 

representando Cooperativa Uniao Serv dos Taxistas Autônomos de S.P.; Rubens Antonio 

Alves (181294/OAB-SP) e outros, representando Inovadora 2a Serviços S.A. e Inovadora 

2a Serviços S.A.; Mario Renato Balardim Borges (50627/OAB-RS) e outros, representando 

Banco do Brasil S.A.; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (12.907/OAB- DF ), 

representando Cooperativa de Transporte Rodoviário Coopertran Ltda. 

  
008.989/2016-8 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multas às recorrentes em razão de 

irregularidades verificadas em auditoria realizada em termo de compromisso destinado à 

execução de obras de drenagem do rio Imboaçu, em São Gonçalo/RJ. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado do Rio de 

Janeiro; Ministério das Cidades (extinto) 

Responsáveis: Edmilson Justino; Gilberto Magalhães Occhi; Isaura Maria Ferreira Frega; 

João Carlos Grilo Carletti; Luiz Manoel de Figueiredo Jordão;  Marcus de Almeida Lima;  

Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos; Sueli Conceição da Silva Tostes; Walter 

Martins Câmara Junior 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Damião Alves de Azevedo (22069/OAB-DF) e outros, representando 

Caixa Econômica Federal 

  
009.312/2019-6 - 

  

Processo de desestatização para acompanhar a Sexta Rodada de Licitações para outorga de 

vários blocos situados na Bacia de Santos, na área do Polígono do Pré-Sal, para exploração  

e produção de petróleo e gás natural em regime de partilha de produção. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis; Ministério de Minas e Energia 

Representação legal: não há 
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021.040/2019-2 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização para examinar possíveis 

irregularidades atinentes à inadimplência na execução de obras previstas nos contratos de 

concessão de infraestrutura rodoviária. 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres, vinculada ao 

Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: não há 

  
027.194/2019-1 - 

  

Monitoramento do cumprimento de deliberação expedida ao apreciar representação acerca 

de irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para eventual aquisição de 

ferramentas e equipamentos didáticos para atender as demandas do Instituto de Ciência, 

Tecnologia e Inovação Camaçari/Bahia, conforme condições, quantidades, exigências e 

estimativas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia 

Representação legal: Andre Vieira de Araujo e outros, representando Vivacity Tecnologia 

Ltda.; Thomas Nicolas Chryssocheris (237917/OAB-SP) e outros, representando Amende 

Comercio e Automacao de Equipamentos Educacionais Ltda 

  
031.393/2019-5 - 

  

Representação sobre possíveis irregulares nos procedimentos relacionados à execução de 

recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) repassados ao 

Município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre janeiro de 

2013 e março de 2019. 

Representante: Senador Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Campina Grande (PB) 

Representação legal: não há 

  
037.339/2019-2 - 

  

Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para 

registro de preços destinado à aquisição de material de limpeza e expediente. 

Representante: S & T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda.  

Órgão/Entidade/Unidade: Grupamento de Apoio de São José dos Campos  

Representação legal: Fernanda Massad de Aguiar (OAB/SP 261.232) e outros  

 

Ministra ANA ARRAES 

  
002.351/2020-0 - 

  

Processo administrativo que trata de Decisão Normativa para definição dos percentuais 

individuais de participação dos estados, do distrito federal e dos municípios brasileiros no 

produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico (cide) para 

o exercício de 2020. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Macroavaliação Governamental/SEMAG/TCU. 

Representação legal: não há 

  
016.222/2017-2 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízo causado por empregado público 

em decorrência da falta de numerário no caixa retaguarda da agência dos Correios em 

Trindade/PE. 

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

Responsável: Gábio Borges Feitosa 

Representação legal: não há 

  
025.536/2018-4 - 

  

Embargos de declaração opostos contra deliberação expedida no âmbito de representação 

sobre possíveis irregularidades na condução de concorrências públicas para pavimentação 

asfáltica no município de Rolim de Moura/RO. 

Embargante: Ministério da Economia 

Órgãos/Entidades/Unidades: Governo do Estado de Rondônia e Ministério da Defesa 

Responsáveis: Deterra Terraplenagens Ltda., Eralda Etra Maria Lessa, Felipe Archanjo, JS 

Engenharia Eireli, Norman Viríssimo da Silva e Samara Rocha do Nascimento  

Interessados: Deterra Terraplenagens Ltda., Governo do Estado de Rondônia e JS 

Engenharia Eireli 

Representação legal: José Manoel Alberto Matias Pires (OAB/RO 3.718), Renata Fabris 

Pinto (OAB/RO 3.126) e outros representando a Deterra Terraplenagens Ltda. 
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033.237/2015-8 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o julgamento pela 

irregularidade das contas e multa, em razão de irregularidades em convênio para realização  

de evento. 

Embargante: José Altair Gonçalves 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Ubirajara/SP 

Responsáveis: José Altair Gonçalves e Thiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarezi 

Representação legal: Juliano Quito Ferreira (OAB/SP 236.399) representando José Altair 

Gonçalves 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
001.463/2016-0 - 

  

Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que julgou as contas dos 

recorrentes irregulares e condenou-lhes em débito e multa, bem como inabilitou um dos 

responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos 

repassados ao Projeto "Sociedade Masculina 2011", firmado no âmbito do Programa 

Nacional de Apoio à Cultura e que teve por objeto a realização da montagem de dois 

espetáculos de dança. 

Recorrentes: Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me; Cláudia Regina Silva 

Macêdo; Flávio Vinicius Macedo; Pedro Victor Silva Macêdo 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura 

Representação legal: Israel Marcos de Sousa Santana (OAB/DF 46.411) e outros, 

representando Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me, Flávio Vinicius Macedo 

e Cláudia Regina Silva Macêdo 

  
036.732/2018-4 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre a 

renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias originalmente pactuados com 

a Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale S.A.). 

Interessada: Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 

Consumidor do Senado Federal 

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

Infraestrutura 

Representação legal: não há 

  
038.505/2019-3 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações e cópias do inteiro teor 

dos autos relativos ao TC 005.576/2019-9, TC 018.933/2019-0 e respectivos apensos. 

Interessada: Senado Federal 

Órgãos/Entidades/Unidades: Conselho de Controle de Atividades Financeiras; Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil 

Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
001.160/2013-3 - 

  

Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou regulares as contas de ex-prefeitos 

de Pedro Velho/RN e lhes deu quitação plena relativo a convênio destinado à execução de 

sistema de esgotamento sanitário. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pedro Velho/RN 

Responsáveis: Elizeu Jalmir de Macêdo; Lenivaldo Brasil Fernandes  

Interessado: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: Rafael Pires Miranda (OAB/RN 13.298) e outros, representando 

Elizeu Jalmir de Macêdo 

  
028.804/2015-5 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou ao recorrente a pena de 

inidoneidade para licitar, ao apreciar denúncia acerca de irregularidades em pregões 

eletrônicos para contratação de serviços de transporte urbano de cargas. 

Recorrente: Cooperestrada Cooperativa de Transporte e Logística 

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

Representação legal: Luciano Elias Reis (OAB/PR 38.577) e Rafael Knorr Lippmann  

(OAB/PR 38.872), representando a Cooperestrada 
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038.712/2019-9 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer recomendação quanto aos passivos das 

desonerações tributárias que estão em vigência, mas não têm prazo de validade nem 

medição objetiva de retorno ao país. 

Órgão/Entidade/Unidade: não há 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
015.319/2015-6 - 

  

Monitoramento de acórdão proferido em processo de levantamento que teve por objetivo 

verificar a regularidade dos métodos de atualização e da correta contabilização de passivos 

de pessoal no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 

Responsável: Tânia Maria Vasconcelos Dias de Souza Cruz 

Representação legal: Mariana Pucci Miró (1024/OAB-RR) e outros, representando Lairto  

Santos da Silva 

  
018.412/2019-0 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou representação sobre supostas 

irregularidades em edital do pregão eletrônico destinado à contratação de serviços 

continuados de limpeza, conservação e higienização. 

Embargante: El Dorado Serviços Profissionais Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Interessado: Senado Federal 

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

El Dorado Serviços Profissionais Eireli 

  
023.357/2017-7 - 

  

Auditoria cujo objetivo foi avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros 

aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional (CFPs) bem como de verificar 

o cumprimento, pelos referidos conselhos, de sua missão institucional. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

Responsável: José Tadeu da Silva 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Gabriel Angeli Pesato (329916/OAB-SP) e outros, representando 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
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PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Extraordinária de caráter reservado de 12/02/2020, às 14h30 
Convocada com fundamento nos arts. 55, caput , e 108, § 1º, da Lei 8.443, de 1992, com o objetivo de apreciar 

processos em que é necessária a preservação de direitos individuais ou do interesse público. 
 

A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou incluídos 
processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 

https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
006.084/2019-2 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: não há 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

Ministro-Substituto 

MARCOS BEMQUERER 

COSTA020.474/2017-2 - 

  

Natureza: Auditoria 

Representação legal: Adriana de Faria Araújo do Valle (OAB/MG 113.277); Adriano do 

Almo Mesquita (OAB/DF 47.739); Alexandre Duarte Ferreira (OAB/MG 106.677); Álvaro 

Luiz Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760); Amanda Helena da Silva (OAB/DF 59.514);  

Anna Carolina Lima Pereira (OAB/DF 44.522); Ana Carolina Mazoni (OAB/DF 31.606);  

Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 51.623); Augusto César Nogueira de 

Souza (OAB/DF 55.713); Beatriz Araújo Andrade (OAB/DF 54.145); Bianca Belot i 

(OAB/PR 48.870); Carla Mayrink Santos Moraes (OAB/DF 27.789); Cristiana Muraro 

Fracari, (OAB/DF 48.254) Daniela Malaquias Alves Araújo (OAB/MG 127.465); Danielle 

Sfair Reis (OAB/PR 27.568); Gabriela Campos Silva (OAB/MG 119.040); Giovanna 

Abbade Galesso Coev (OAB/DF 47.123); Gustavo Valadares (OAB/DF 18.669); Helaine 

Euclides Galerani (OAB/PR 29.369); Helder Salomão Júnior (OAB/MG 124.721); Ielton 

Carvalho Piancó (OAB/DF 47.965); Jackeline Couto Canhedo (OAB/DF 33.135); Jamile 

Cruzes Moysés Simão (OAB/DF 52.510); Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885);  

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546); Julio dos Santos Pereira (OAB/SP 

220.921); Luana Karen de Azevedo Santana (OAB/DF 60.309); Lucas Franco Ferreira 

(OAB/MG 171.344); Mariana Ribeiro de Melo Pereira (OAB/DF 52.393); Marselhe 

Cristina de Mattos (OAB/DF 48.621), Marici Giannico (OAB/SP 149.850) e (OAB/DF 

30.983); Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796); Rodrigo Correa e 

Castro (OAB/SP 163.093); Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira (OAB/DF 32.653);  

Tamiris Bessoni Miranda (OAB/DF 59.183); Tatiane Berger (OAB/SP 232.149); Victo r 

Matheus Scholze de Oliveira (OAB/DF 39.503) 

  
040.471/2019-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Joel de Menezes Niebuhr (OAB/SC 12.639); Pedro de Menezes 

Niebuhr (OAB/SC 19.555); Cauê Vecchia Luzia (OAB/SC 20.219); Salomão Antônio 

Ribas Júnior (OAB/SC) 40.914; Luiz Eduardo Altenburg de Assis (OAB/SC 40.368);  

Carlos Edoardo Balbi Ghanem (OAB/SC 17.191); Fernanda Santos Schramm (OAB/SC 

41.087); Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz (OAB/SC 46.133); Renan Fontana Ferraz 

(OAB/SC 39.005); Isacc Kofi Medeiros (OAB/SC 50.803); Gustavo Ramos da Silva Quint 

(OAB/SC 50.527); Natália Dodl Souza (OAB/SC 36.790); Stephanie Kanaan Kracik Rosa 

(OAB/RS 101.245); Cássio Augusto Borges (OAB/RJ 91.152) e OAB/DF 20.016-A;  

Francisco de Paula Silva (OAB/DF 7.530); Leticia de Oliveira Lourenço (OAB/MG 

104.144); Aurélio Rodrigues de Souza Neto (OAB/DF 17.926-E) 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 

Processo:001.837/2020-6 
Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 

Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Não há. 

Representante: Hidroshop Serviços Ltda. (06.113.673/0001-
34) 

DESPACHO 

 Trata-se de representação formulada pela empresa Hidroship Serviços Ltda. acerca de 
possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 39/2019, promovido pelo Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro - AMRJ, cujo objeto são serviços especializados de manutenção, reparo e fabricação de tubulações, 
manutenção e reparo de trocadores de calor, revalidação de ampolas de ar comprimido e galvanização por 
imersão a quente em sistemas diversos dos submarinos e navios de superfície da Marinha do Brasil, 

plataformas offshore e navios extra-Marinha, docados e/ou atracados no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro e na Base Naval do Rio de Janeiro (peça 1, p. 28). 

2. A presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 
8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VIIVII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - 
TCU 259/2014, podendo ser conhecida. 

3. O representante alega, em essência, que:  
 a) apresentou proposta para o item 1 do Pregão Eletrônico 39/2019, que diz respeito a serviços de 

manutenção, reparo e fabricação de tubulações e galvanização por imersão a quente; 
 b) o item 1 comporta um imenso lote de serviços e, de acordo com os subitens 6.1, 6.5 e 7.5.1 do Edital, 
deveria ser ofertado o valor total do item; 

 c) o Edital não exigia que o licitante enviasse, previamente, planilha de preços; 
 d) ficou em primeiro lugar no certame e somente nesse momento o pregoeiro solicitou o encaminhamento 

da proposta final ajustada ao lance vencedor; 
 e) o pregoeiro desclassificou as propostas da Hidroship Serviços Ltda. e da segunda colocada em razão de 
erros no preenchimento da planilha; 

 f) o erro era sanável e poderia ser corrigido, conforme o item 8.12 do Edital, que estabelece que erros no 
preenchimento da planilha não são motivo para desclassificação da proposta quando a planilha puder ser 

ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado; 
 g) o recurso da Hidroship Serviços Ltda. foi rejeitado pela pregoeira, que alegou que não poderia ser 
juntado documento que deveria constar expressamente da proposta, conforme itens 6.7 do Edital e 10.4.1 

do Termo de Referência; 
 h) a pregoeira ignorou o fato de que o Edital não exigia o envio da planilha, mas apenas o valor do item, 

ou seja, ignorou o fato de que a planilha não fazia parte da proposta e seus erros poderiam ser corrigidos 
com base no Edital; 
 i) o argumento da pregoeira de que não haveria respeito à isonomia com os demais licitantes não procede, 

uma vez que a fase competitiva já havia se encerrado; 
 j) o ato da pregoeira afastou a proposta mais vantajosa para a Administração, e deixou de admitir proposta 

de R$ 11.450.000,00 para aceitar proposta no valor de R$ 11.499.560,10; e 

 k) no Acórdão 1.574/2015-TCU-Plenário (Relator Benjamin Zymler), o TCU condenou o formalismo 
exagerado que pode levar à restrição ao caráter competitivo da licitação e à seleção de proposta que não 

seja a mais vantajosa. 
4. Com base nessas alegações, a Hidroship Serviços Ltda. requer que o TCU: 
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 a) determine ao órgão licitante que cumpra o edital e permita a substituição da proposta com erros, de 

modo a ser a vencedora do item 1 do Pregão Eletrônico 39/2019; 
 b) determine ao órgão licitante “que se abstenha de promover novo contrato de qualquer natureza, pois não 

seria a primeira vez que o órgão anularia um certame e providenciaria um contrato emergencial com alguma 
empresa que sequer participou do certame”. 
5. A cautelar pleiteada pela representante pode ser concedida, consoante regência do art. 276 do Regimento 

Interno do TCU, “em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, 
ou de risco de ineficiência da decisão de mérito”, ou seja, se presentes os requisitos de fumus boni iuris e 

do periculum in mora. 
6. Conforme exame em sede de cognição sumária empreendido pela Selog, encontra-se configurado o 
requisito de fumus bonis iuris, uma vez que “parece assistir razão à representante quando alega ter havido 

formalismo exagerado ao não lhe ser permitida a correção da planilha com preços unitários” (peça 6, itens 
13 e 19). 

7. Não obstante, a instrução da Auditora da Selog destaca que “não há elementos suficientes nos autos para 
a conclusão acerca do pressuposto do perigo da demora, essencial para a eventual adoção de medida 
cautelar, bem como do perigo da demora reverso, sendo necessária a realização de oitiva prévia” (peça 6, 

item 20), tendo em vista que: 
 a) “não há informação sobre a previsão para a assinatura de contrato relativa ao item 1 do Pregão Eletrônico 

39/2019”; (peça 6, item 4); 
 b) tampouco “há informação acerca da essencialidade do objeto do Pregão Eletrônico 39/2019, bem como 
sobre a existência de contratos em vigor” (peça 6, item 5). 

8. Ante o exposto, acolho e incorporo às minhas razões de decidir o exame empreendido pela Selog e 
autorizo aquela unidade técnica a promover as medidas detalhadas nos itens 21.2 a 21.6 da instrução (peça 

6).  

 Restituam-se os autos à Selog. 

Brasília, 4 de fevereiro de 2020. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 002.346/2020-6  

Natureza: Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.    

DESPACHO 

Trata-se de petição apresentada pela Concebra - Concessionárias das Rodovias Centrais do Brasil 
S.A. (CNPJ 18.572.225/0001-88), peça 2, de 31/1/2020, por meio da qual requer cópia integral do processo 

administrativo TC 010.738/2018-5, o qual versa acerca de produção de conhecimento relacionado à 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), entidade esta inserida na LUJ-2019/2020 a mim 
atribuída. 

2.  No momento, o processo encontra-se na SeinfraRodoviaAviação, aguardando providências. 

3. Quanto ao pedido da Concebra, a unidade instrutiva, em pronunciamento à peça 4, propôs o 

indeferimento do pleito, in verbis: 

“INTRODUÇÃO 

 Trata-se de pedido da Concebra - Concessionárias das Rodovias Centrais do Brasil S.A. 

(CNPJ 18.572.225/0001-88), por intermédio de petição juntada aos autos (peça 2), 
assinada por seu representante legal (peças 3), o Sr. Mário Menezes (OAB 2.876/DF), 

solicita obtenção de cópia, vista e acesso ao processo TC 010.738/2018-5, sem relatoria 
definida.  

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. Pedido de vista e cópia de processo aberto, que contenha ou não peças sigilosas, 
formulado por requerente não qualificado como parte, procurador de parte ou 

autoridade legitimada será recebido e tratado como pedido de acesso a informação - PAI 
- e realizado com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), nos 
termos da Resolução-TCU 249/2012, Portaria-TCU 76/2018 e item C.2.2 do 

Memorando-Circular 3/2018-Segecex, devendo esta solicitação ser conhecida. 

EXAME TÉCNICO 

3. O TC 010.738/2018-5, refere-se a processo de produção de conhecimento em 
andamento, cujas peças tem classificação de grau de confidencialidade ‘Restrito 
(Reservado)’. O processo encontra-se aberto. 

4. Esse processo trata-se de procedimentos administrativos para obtenção de 
informações úteis ao planejamento e análise de riscos de auditoria da 

SeinfraRodoviaAviação para eventual proposição de ações de controle em área de sua 
competência, nos termos do inciso II do art. 242 do Regimento Interno do TCU. 

5. Verifica-se que a solicitação não foi formulada por responsáveis ou interessados nos 

autos, tampouco por representantes legais de parte, haja vista que se trata de mero 
processo administrativo de produção de conhecimento, não se aplicando, assim, o 

disposto nos arts. 163 e 164 do Regimento Interno do TCU, que normatizam os pedidos 
de vista e cópia. 
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6. Por se tratar de pedido de acesso aos autos formulado por pessoa não qualificada 

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

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

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

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

8. A Portaria-TCU 85/2014 dispõe em seu art. 2º, inciso VII, que os processos de 

produção de conhecimento versam sobre “estudos, análises e verificações que visam 
obter e construir conhecimento sobre o universo do controle ou sobre objetos de controle, 

tendo como fim melhor direcionar as ações do Tribunal no exercício do controle 
externo”. 

9. A mesma Portaria considera ainda o processo de produção de conhecimento uma 

etapa fundamental à elaboração do Plano de Controle Externo do Tribunal, conforme 
seu art. 21, incisos I e II c/c § 1º.  

10. No que concerne à classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito 
da Corte de Contas, em harmonia com a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei 
12.527/2011, o inciso I do § 3º do art. 8º c/c o inciso VIII e com o § 1º do art. 9º, todos, 

da Resolução TCU 294/2018, considera como sigilosas as “informações imprescindíveis 
à segurança da sociedade ou do Estado”, entre as quais encontram-se elencadas aquelas 

cuja divulgação ou acesso irrestrito possam “comprometer atividades de inteligência do 
Tribunal, bem como de investigação ou fiscalização em andamento”, razão pela qual 
devem ser classificadas nos graus reservado, secreto ou ultrassecreto. 

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

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

12. O processo em questão está classificado como “Público”, porém, suas peças estão 

classificadas como ‘Restiro (Reservado)’, conforme já mencionado alhures, por tratar 
de espécie de processo administrativo que contém informações preliminares às ações de 

controle, notadamente de interesse restrito ao controle externo, em conformidade com o 
disposto na Portaria-Segecex 15/2016. 

13. Desse modo, ante o objetivo maior da produção de conhecimento, direcionar as ações 

do Tribunal no exercício do controle externo, entende-se que esse instrumento se trata 
de uma atividade de inteligência do Tribunal, configurando-se dessa forma hipótese de 

restrição de acesso, nos termos do inciso VIII do art. 23 da Lei de Acesso à Informação 
(LAI). 

14. Importa ressaltar que este processo já foi objeto de solicitação semelhante indeferida 

por este Exmo. Relator no âmbito do TC 036.904/2019-8, bem como, há pedido de 
informação semelhante, de mesma autoria, tratado no âmbito do processo de Solicitação 

TC 000.482/2020-0, de relatoria do Exmo. Ministro Bruno Dantas. 
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15. Pelo exposto, por se tratar de processo de produção de conhecimento relacionado à 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vinculada ao Ministério da 
Infraestrutura, cujo atual Relator da Lista de Unidades Jurisdicionadas 

Biênio 2019/2020 é o Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, encaminha-se o processo ao 
seu Gabinete com proposta de indeferimento do pedido de vista do solicitante. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

16. Ante o exposto, considerando a Lista de Unidades Jurisdicionadas Biênio 2019/2020, 
e considerando a delegação disposta no inciso II do art. 4° da Portaria-

SeinfraRodoviaAviação 1, de 17 de maio de 2019, encaminha-se os autos ao gabinete do 
Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, com as seguintes propostas: 

a. com fundamento no inciso VIII do art. 23 da Lei 12.527/2011, nos termos da 

Resolução-TCU  249/2012, no inciso V do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014, no §3º 
do art. 8º c/c o inciso VIII e com o §1º do art. 9º, todos, da Resolução-TCU 294/2018, e 

na alínea b do inciso VII do art. 8°, inciso III do art. 9° e art. 10, todos da Portaria-TCU 
n° 76/2018, conhecer o pedido de informação, para no mérito indeferir a concessão da 
cópia do processo TC 010.738/2018-5; e 

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

4. Razão assiste à unidade instrutiva. 

5. O TC 010.738/2018-5 encontra-se aberto, ao passo a requerente não é parte processual.  

6. Ademais, a atividade de controle ora levada a efeito nos autos daquele processo é incipiente, de 
modo que a concessão de acesso às informações preliminarmente ali acostadas pode comprometer a 

efetividade da ação fiscalizatória. 

7. Ante o exposto e com fulcro no inciso VIII do art. 23 da Lei 12.527/2011, inciso V do art. 59 da 

Resolução-TCU 259/2014, §3º do art. 8º, c/c o inciso VIII e com o §1º do art. 9º da Resolução-
TCU 294/2018, alínea “b” do inciso VII do art. 8°, inciso III do art. 9° e art. 10, todos da Portaria-TCU 
76/2018, acolho a proposta à peça 4 e indefiro a concessão da cópia do processo  TC 010.738/2018-5. 

8. Encerre-se o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, 
após a adoção das medidas cabíveis.  

9. À SeinfraRodoviaAviação para as providências a seu cargo. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 002.060/2020-5  

Natureza: Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.    

DESPACHO 

Trata-se de solicitação formulada, mediante petição (peça 2, de 29/1/2020), pelo advogado Augusto 
Rolim da Silva Neto (OAB/DF 60.947), por meio da qual requer cópia das peças não sigilosas do processo 
TC 031.690/2018-1, com fundamento na Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 

2. Referido TC 031.690/2018-1, atribuído à minha relatoria em razão do art. 152 do RI/TCU, versa 
sobre Representação formulada por equipe de auditoria da Sec/ES em relação à Licitação RDC/CI nº 
365/2014 e ao correspondente Contrato RDC nº 952/2014, firmado entre o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - Dnit e o Consórcio Aterpa - Serveng - Maia Melo. O objeto do contrato é a 
elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, e execução das obras para duplicação de rodovia 
e restauração da pista existente e obras de arte especiais na Rodovia BR-262/ES, no segmento km 19,1 ao 
km 71,72. 

3. Por meio do Acórdão 3150/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria, o Tribunal conheceu da 
representação, considerou prejudicada a análise por perda de objeto (rescisão do Contrato 952/2014) e fixou 
determinações ao Dnit. 

4. No momento, o processo está na SeinfraRodoviaAviação para exame prévio de admissibilidade 
dos embargos de declaração opostos pelo Consórcio Aterpa/Serveng/Maia Melo. 

 5. Quanto ao pedido de cópia do TC 031.690/2018-1, a SeinfraRodoviaAviação manifestou-se pelo 
deferimento do pleito, peça 3, in verbis: 

“INTRODUÇÃO 

 Trata-se de pedido do Sr. Augusto Rolim da Silva Neto (CPF 055.220.961-95, 
OAB/DF 60.947), no qual solicita vista e cópia ao processo TC 031.690/2018-1, de 
relatoria do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. Pedido de vista e cópia de processo aberto, que contenha ou não peças sigilosas, 
formulado por requerente não qualificado como parte, procurador de parte ou 
autoridade legitimada será recebido e tratado como pedido de acesso a informação - PAI 
- e realizado com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), nos 
termos da Resolução-TCU 249/2012, Portaria-TCU 76/2018 e item C.2.2 do 
Memorando-Circular 3/2018-Segecex, devendo a solicitação ser conhecida. 

EXAME TÉCNICO 

3. O TC 031.690/2018-1 trata de representação acerca de possíveis irregularidades na 
execução do Contrato RDC 952/2014, firmado entre o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Consórcio Aterpa - Serveng - Maia Melo, no 
âmbito do qual foram proferidos os Acórdãos 41/2019, 604/2019 e 3.150/2019, todos do 
Plenário do TCU e de Relatoria do Exmo. Min. Raimundo Carreiro. 

4. Esse processo está aberto, aguardando instrução, sob a responsabilidade por agir 
desta secretaria especializada, para análise de embargos de declaração opostos contra 
o Acórdão 3.150/2019-TCU-Plenário, em atenção ao Despacho do ministro relator (peça 
217). 
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5. Inicialmente, ressalta-se que a solicitação não foi formulada por responsáveis ou 

interessados nos autos, tampouco por representantes legais de parte, não se aplicando, 
assim, o disposto nos arts. 163 e 164 do Regimento Interno do TCU, que normatizam os 

pedidos de vista e cópia. 

6. Por se tratar de pedido de acesso aos autos formulado por pessoa não qualificada 
como parte ou como representante legal de parte e nem como interessado, nos termos do 

art. 94 da Resolução TCU 259/2014, o pedido do requerente deverá ser recebido e 
tratado como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse 

particular, coletivo ou geral. 

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

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

8. Vale ressaltar também o dever de a Administração Pública prestigiar o princípio 
constitucional da publicidade esculpido no art. 37 da Lei Maior.  

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

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

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

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

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

11. No âmbito interno desta Corte, nos termos do § 1º do art. 6º da Portaria TCU 
242/2013, ‘por ato decisório entende-se o acórdão do TCU ou despacho do relator com 
decisão de mérito’.  

12. Nesse passo, o caput do art. 6º da referida Portaria consigna que o direito de 
qualquer interessado em obter junto ao TCU informação relativa ao resultado de ações 

de controle externo constante de processo, bem como aos documentos ou às informações 
nele contidos e utilizados como fundamento da tomada de decisão e de ato 
administrativo, ‘somente será assegurado com a edição do ato decisório respectivo’, ou 

‘com o encerramento do processo’.  

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

fornecimento de quaisquer informações relacionadas a processos de controle externo 
dependem de prévia autorização do Presidente ou do respectivo relator.  

14. Mister se faz ressaltar, por oportuno, que o inciso I do § 2º do art. 17 da 

Portaria-TCU 76/2018 estabelece que o fornecimento de informações relacionadas a 
processos de controle externo depende de prévia autorização do Presidente do Tribunal 

ou do respectivo relator. 

15. Por iguais razões, os itens 45 e 45.1 do tópico C.2.2 do Anexo ao Memorando-
Circular da Segecex 3/2018 orientam que, nos casos de processos abertos, que 

contenham ou não informação classificada com restrição de acesso, o atendimento deve 
ser realizado pela unidade técnica, observados os limites da delegação de competência. 
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16. No que concerne à classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito 

da Corte de Contas, em harmonia com a Lei de Acesso à Informação (LAI), o inciso I do 
§ 3º do art. 8º c/c o inciso VIII e com o § 1º do art. 9º, todos, da Resolução TCU 294/2018, 

considera como sigilosas as ‘informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou 
do Estado’, dentre as quais encontram-se elencadas aquelas cuja divulgação ou acesso 
irrestrito possam ‘comprometer atividades de inteligência do Tribunal, bem como de 

investigação ou fiscalização em andamento’, razão pela qual devem ser classificadas nos 
graus reservado, secreto ou ultrassecreto. 

17. Essas atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, 
por força do disposto no inciso VI do art. 17-C da Portaria TCU 242/2013 são 
classificadas, no mínimo, com grau de confidencialidade reservado, e seu acesso é 

mantido restrito às unidades do Tribunal envolvidas com a matéria. 

18. Avalia-se que a restrição à publicidade do processo (e de suas peças constitutivas) 

tenha ocorrido da imposição objetiva contida inciso VI do art. 17-C da 
Portaria TCU 242/2013. 

19. Em que pese tal restrição, compulsando os autos do TC 014.731/2015-0, uma vez 

proferido ato decisório em acórdão, não se verificam riscos que possam comprometer as 
atividades de inteligência do TCU com a concessão de vista solicitada. 

20. Pelo exposto, e considerando o compromisso consignado pela Corte de Contas no 
art. 4º da Resolução TCU 294/2018 de observar a publicidade como preceito geral e o 
sigilo como exceção, propõe-se o deferimento do pedido de vista e cópia do solicitante. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

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

TCU 249/2012, no inciso V do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014, e na alínea b do 
inciso VII do art. 8°, inciso III do art. 9° e art. 10, todos da Portaria-TCU 76/2018, bem 
como na delegação disposta no inciso II do art. 4° da Portaria-SeinfraRodoviaAviação 

n° 1, de 17 de maio de 2019, encaminhem-se os autos ao gabinete do relator, Exmo. Sr. 
Ministro Raimundo Carreiro, com as seguintes propostas: 

a. conhecer a presente solicitação e deferir o pedido de vista ao TC 
031.690/2018-1; e 

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

5. Razão assiste à unidade instrutiva. 

6. O requerimento em exame é fundamentado na Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB). 

7. Nesse sentido, 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). 

8. Vale dizer, ao advogado é dado obter cópias de peças processuais, desde que não estejam sujeitas a sigilo 
ou segredo de justiça. 
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9. O processo TC 031.690/2018-1 não possui peças gravadas com sigilo. 

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

11. 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 249/2012 c/c art. 6º, § 3º, da Portaria TCU 242/2013, defiro o pedido formulado 
à peça 2 para autorizar ao solicitante o fornecimento de cópia do  TC 031.690/2018-1, não estando 

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

no processo. 

12. Após as providências de praxe, promova-se o arquivamento dos autos com fundamento no inciso V do 

art. 169 do RI/TCU. 

13. À SeinfraRodoviaAviação para as providências a seu cargo. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 000.612/2020-0  

Natureza: Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.    

DESPACHO 

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, na pessoa do Sr. 
Allan Lúcio Sathler, Coordenador de Conformidade, peças 2 a 4, de 21/1/2020, por meio da qual requer 

concessão de cópia dos autos do processo TC 000.724/2018-1, atribuído a minha relatoria por força do art. 
152 do Regimento Interno do TCU. 

2. Referido TC 000.724/2018-1 versa acerca de representação formulada pela Procuradora-Geral 
do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, Sra. Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, em face de 
possíveis irregularidades na contratação, por meio do Edital de Chamamento 1/2017, de organização da 

sociedade civil (OSC) para gestão do Pronto Atendimento do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito 
Federal (PA/CMed/PMDF).  

3. O feito encontra-se instruído com proposta de mérito uníssona da SecexDefesa (peças 142 a 
144), aguardando manifestação do Ministério Público junto ao TCU. 

4. Quanto ao pedido de cópia formulado pela STN, a unidade instrutiva propôs o indeferimento 

do pleito: 

“INTRODUÇÃO 

 Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Allan Lúcio Sathler, Coordenador de 
Conformidade da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio dos ofícios 
SEI 75648/2019/ME e 75659/2019/ME, ambos de 26/11/2019 (peças 2 e 4). 

2. Nos referidos expedientes, o solicitante requer a disponibilização de cópia dos 
TC 000.724/2018-1 e TC 033.597/2019-7, para qualquer dos seguintes servidores, 

designados na Portaria STN 205, de 3/4/2019: Allan Lucio Sathler; Liliana de La Piedra 
Correa; Marcellus Samir Sales; e Vinicius Camargo Araújo (peças 2 e 4).  

3. O solicitante fundamenta seu pedido na Portaria STN 205, de 3/4/2019, que se 

encontra revogada pela Portaria STN 665, de 1/10/2019, publicada no Diário Oficial da 
União, em 4/10/2019 (peça 3), a seguir parcialmente transcrita (peça 3). 

Art. 1º Designar os servidores ALLAN LUCIO SATHLER, matrícula SIAPE nº 
1569785; CESÁRIO DE SOUZA GONZALEZ, matrícula SIAPE nº 1353362; 
LILIANA DE LA PIEDRA CORREA, matrícula SIAPE nº 1515535; MARCELLUS 
SAMIR SALLES, matrícula SIAPE nº 1097345; e VINÍCIUS CAMARGO ARAÚJO, 
matrícula SIAPE nº 1551058; para que acompanhem, tenham vista e solicitem 
cópias dos processos de interesse da Secretaria do Tesouro Nacional que tramitem 
junto ao Tribunal de Contas da União. 

4. Tendo em vista que os processos solicitados possuem relatores distintos, foi aberto o 
TC 002.370/2020-4 para tratar da análise da concessão das informações relativas ao 
TC 033.597/2019-7. 

5. Nestes autos, será analisada a concessão de informações do TC 000.724/2018-1, de 
relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. 

ADMISSIBILIDADE 
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6. O TC 000.724/2018-1 cuida de representação formulada pela Procuradora-Geral do 

Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC/DF), em face de possíveis 
irregularidades na contratação, por meio do Edital de Chamamento 1/2017, de 

Organização da Sociedade Civil (OSC) para gestão do Pronto Atendimento do Centro 
Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (PA/CMed/PMDF); e de suposto desvio 
de finalidade na aplicação de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal 

(FCDF) que deveriam ser destinados à saúde da corporação. 

7. A Lei 10.633/2002, que instituiu esse fundo, em seu art. 3º, determina que as dotações 

referentes à manutenção da segurança pública e à assistência financeira para execução 
de serviços públicos serão consignadas à unidade orçamentária "73.105 - Governo do 
Distrito Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda”.  

8. Dessa forma, a STN, vinculado ao Ministério da Economia, que é órgão supervisor do 
FCDF, possui legitimidade para requerer informações sobre o FCDF, com fulcro no art. 

62 da Resolução-TCU 259/2014. 

ANÁLISE 

9. O TC 000.724/2018-1 aguarda o pronunciamento do MPTCU. Portanto, não foi 

apreciado no mérito, devendo-se propor ao relator que a informação solicitada deva ser 
encaminhada à STN tão logo Tribunal profira decisão a respeito, com fulcro no 

parágrafo único do art. 66 da Resolução-TCU 259/2014. 

10. Neste caso, amparada na delegação de competência prevista no art. 2º, inciso I, 
alínea “d”, da Portaria-SecexDefesa nº 2, de 23/5/2016, com fundamento no art. 62 da 

Resolução-TCU 259/2014, entende-se que o assunto deve ser submetido à consideração 
do Ministro Relator Raimundo Carreiro com a proposta de indeferimento. 

ENCAMINHAMENTO  

11. Ante o exposto, com fundamento no art. 65, inciso III, e no art. 66, parágrafo único, 
ambos da Resolução-TCU 259/2014 e amparada na delegação de competência contida 

no art. 2º, inciso I, alínea “d”, da Portaria-SecexDefesa nº 2, de 23/5/2016, submetem-
se os autos à consideração superior, propondo: 

a) conhecer da solicitação, com fundamento no art. 62 da Resolução-TCU 259, de 
7/5/2014, c/c com art. 3º da Lei 10.633/2002; 

b) determinar à Secomp 1 que: 

b.1) informe ao solicitante que o TC 000.724/2018-1 se encontra pendente de deliberação 
e que a cópia solicitada será fornecida tão logo este Tribunal tenha proferido decisão a 

respeito, em cumprimento ao art. 66, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 

b.2) encerre o presente processo, nos termos do art. 61, caput, da Resolução -
TCU 259/2014, e art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.” 

5. Não obstante as razões declinadas pela SecexDefesa, declino de sua proposta pois o pedido 
reúne as condições jurídicas para deferimento. 

6. O TC 000.724/2018-1, apesar de pender de deliberação final de mérito, já se encontra instruído 
com os pareceres da unidade instrutiva e não possui peças de natureza sigilosa. 
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7. Além disso, como bem destacado pela própria SecexDefesa, “a STN, vinculado ao Ministério 

da Economia, que é órgão supervisor do FCDF, possui legitimidade para requerer informações sobre o 
FCDF, com fulcro no art. 62 da Resolução-TCU 259/2014”. 

8. Vale dizer, é patente o interesse, legítimo, da Secretaria do Tesouro Nacional em solicitar 
informações sobre processos que envolvam o Fundo Constitucional do Distrito Federal, do qual o 
Ministério da Economia é o órgão supervisor. 

9. No ademais, não se pode perder de vista que o art. 66, caput, da Resolução TCU 259/2014, 
dispõe que “Caso a informação solicitada se encontre pendente de deliberação, o atendimento, a critério 

do relator, será realizado com base nas informações já disponíveis, alertando-se ao solicitante de seu 
caráter preliminar, com posterior complementação quando da apreciação final da matéria, se for o caso”. 

10. Ante o exposto e com fulcro nos arts. 65, inciso III, e 66, caput, da Resolução TCU 259/2014, 

defiro o pedido formulado pela Secretaria do Tesouro Nacional para conceder-lhe cópia do TC 

000.724/2018-1, alertando-se a entidade de seu caráter preliminar. 

11. À SecexDefesa para as providências a seu turno. 

Brasília, 7 de fevereiro de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0044/2020-TCU/SEPROC, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 

TC 035.940/2015-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Impertec Impermeabilizações e Contruções Ltda., CNPJ: 36.971.836/0001-80, na pessoa 
de seu representante legal, Sergio Santana Silva, CPF 481.801.221-15, do Acórdão 2690/2019-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Benjamin Zymler, Sessão de 26/3/2019, proferido no processo TC 035.940/2015-8, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a 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 e acrescido dos juros de mora até 

23/1/2020: R$ 757.382,10; em solidariedade com Sergio Bastos dos Santos - CPF: 346.803.731-72. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação. Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 135.000,00 
(art. 57, Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2690/2019-TCU-Primeira Câmara, 

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

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 132) 
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EDITAL 0045/2020-TCU/SEPROC, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 

TC 005.942/2019-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Maria Arlene Barros Costa (CPF: 803.779.633-72), 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 
Fundo Nacional de Assistência Social, 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 
23/1/2020: R$ 739.128,77. O débito decorre da ausência dos documentos comprobatórios da despesa de 

programa do FNAS, o que caracteriza infração ao art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; 
art. 93, do Decreto-lei 200; e arts. 8º e 10 da Portaria MDS 625/2010. 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 23/1/2020: R$ 822.858,93; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) 
julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de 

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

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

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

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

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

recolhidos. Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de 

confidencialidade, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como 
pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, dos 
valores históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 132) 
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EDITAL 0086/2020-TCU/SEPROC, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

TC 011.391/2001-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a empresa CONSTRUTORA LADRILHO LTDA - ME, CNPJ: 03.065.805/0001-01, na 

pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1683/2009-TCU-Plenário, Relator Bruno Dantas, Sessão de 
29/7/2009, apostilado pelo Acórdão 385/2013-TCU-Plenário, Relator Marcos Bemquerer Costa, proferidos 
no processo TC 011.391/2001-8, por meio dos quais o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando -

a a recolher aos cofres da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 

o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 31/1/2020: R$ 744.545,59, em 
solidariedade com os responsáveis Maria Feitosa Souza - CPF: 635.601.273-00; Edmilson Goncalves 

Alencar Filho - CPF: 266.642.913-04; Pedro Batista Ribeiro Filho - CPF: 694.775.827-00; Eudes Oliveira 
de Alencar - CPF: 255.148.143-00; Ernildo de Oliveira Gomes - CPF: 095.334.003-15. O ressarcimento 

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

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 16.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1683/2009 - TCU - Plenário, 
até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros 

acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial. 

Fica essa empresa NOTIFICADA também dos Acórdãos 1001/2011-TCU-Plenário, Relator 
Valmir Campelo, Sessão de 20/4/2011; 2744/2013-TCU-Plenário, Relator Valmir Campelo, Sessão de 

9/10/2013; 1141/2015-TCU-Plenário, Sessão de 13/5/2015, apostilado pelo Acórdão 1698/2016-TCU-
Plenário, Sessão de 6/7/2016, relatados pelo Ministro Bruno Dantas; e 2558/2015-TCU-Plenário, Relator 

Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 21/10/2015, por meio dos quais o Tribunal julgou recursos 
interpostos contra as decisões anteriores.  

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

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

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

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

qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 133) 
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EDITAL 0088/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 006.395/2019-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
MECIAS PEREIRA BATISTA (CPF: 239.734.552-87), para, no prazo de quinze dias, a contar da data 

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

8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 4/2/2020: R$ 441.236,22. O débito decorre da não comprovação da boa e 

regular aplicação dos recursos recebidos por força do TC/PAC 353/2010 - Siafi 666502, em virtude da 
impugnação parcial das despesas, no valor de R$ 359.693,67, em razão da omissão no dever de prestar 
contas da terceira parcela dos recursos, cujo prazo expirou em 31/8/2016, as quais caracterizam infração 

à/ao(s): parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; § 3º do art. 56 
da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008, com a redação dada pela Portaria 534, de 

30/12/2009, Cláusula Quarta do Convênio. 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 4/2/2020: R$ 505.617,40; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela 
irregularidade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo 

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

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

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

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

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. O citado deverá apresentar, ainda, razões de justificativa, no mesmo prazo de quinze dias (art. 
12, III, Lei 8.443/1992), para a irregularidade descrita a seguir, de forma resumida: não cumprimento do 

prazo estipulado, 31/8/2016, para a prestação de contas do TC/PAC 353/2010 - Siafi 666502, o que 
caracteriza infração ao parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; 

§ 3º do art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008, com a redação dada pela Portaria 
534, de 30/12/2009 e Cláusula Quarta do Termo de Convênio. 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 

do cofre credor podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do 
Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 133) 
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EDITAL 0089/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 040.833/2018-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Mecias Pereira Batista (CPF 239.734.552-87), 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 4/2/2020: R$ 692.027,94. O débito decorre da não comprovação da boa e regular 

aplicação dos recursos federais repassados em face da omissão no dever de prestar contas, a qual caracteriza 
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; e Resolução CD/FNDE 5, de 28/5/2015. 

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

Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 4/2/2020: R$ 784.686,10; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

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

lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente 
anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do 
responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o 

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

ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. O citado deverá 
apresentar, ainda, razões de justificativa, no mesmo prazo de quinze dias (art. 12, III, Lei 8.443/1992), para 

a irregularidade descrita a seguir, de forma resumida: não cumprimento do prazo para apresentação de 
prestação de contas pelo gestor dos recursos, o que caracteriza 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; e Resolução CD/FNDE 5, de 28/5/2015. 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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do 
Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 133) 
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EDITAL 0090/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 040.824/2018-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
MARLENE GONÇALVES CARDOSO (CPF 572.679.792-20), para, no prazo de quinze dias, a contar da 

data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher 
aos cofres do 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 4/2/2020: R$ 462.029,22. O débito decorre da não comprovação da boa e 

regular aplicação dos recursos federais repassados em face da omissão no dever de prestar contas, a qual 
caracteriza 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; e art. 44 e 45, da Resolução 

CD/FNDE 26, de 17/6/2013. 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 4/2/2020: 
R$ 526.103,15; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade 
das contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

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

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

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

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

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

12, III, Lei 8.443/1992), para as ocorrências descritas a seguir, de forma resumida: não disponibilização 
das condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de 
contas; o que caracteriza 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; e art. 44 
e 45, da Resolução CD/FNDE 26, de 17/6/2013. 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 
do cofre credor podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do 
Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 133) 
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EDITAL 0092/2020-TCU/SEPROC, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 040.830/2018-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
MARLENE GONÇALVES CARDOSO (CPF 572.679.792-20), para, no prazo de quinze dias, a contar da 

data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher 
aos cofres do 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 4/2/2020: R$ 120.093,75. O débito decorre da não comprovação da boa e 

regular aplicação dos recursos federais repassados em face da omissão no dever de prestar contas, a qual 
caracteriza 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; e Resolução CD/FNDE 15, de 

10/7/2014. 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 4/2/2020: R$ 136.292,87; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

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

lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente 
anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do 
responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o 

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

ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. A citada deverá 
apresentar, ainda, razões de justificativa, no mesmo prazo de quinze dias (art. 12, III, Lei 8.443/1992), para 

as ocorrências descritas a seguir, de forma resumida: não cumprimento do prazo para apresentação de 
prestação de contas pela gestora dos recursos; o que caracteriza 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; e Resolução CD/FNDE 15, de 10/7/2014. Não havendo manifestação no 
prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A 

informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 
Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 
detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 133) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63892301.
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EDITAL 0098/2020-TCU/SEPROC, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 018.671/2019-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Instituto Centro-Brasileiro de Cultura (CNPJ: 05.619.125/0001-18), na pessoa de seu representante legal 
Germano Roriz Neto, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações 
de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional 

(mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente até 5/2/2020: R$ 714.265,13; sendo, em solidariedade com Wagner Baptista da Costa 

Júnior (CPF 219.724.511-20). 

O débito decorre da atuação da convenente como mera intermediária da execução do Convênio; 
Restrição de entrada de pessoas no evento; as quais caracterizam infração à alínea “a”, do item II, da 
cláusula terceira do Convênio 00820/2009, registro Siafi 704382; art. 70, parágrafo único, da Constituição 

Federal de 1988; art. 93, do Decretolei 200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 56 da Portaria Interminister ia l 
127/2008. 

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

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 5/2/2020: R$ 
958.376,52; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 

âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração 
de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

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

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos.  

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

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 134) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63892301.
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EDITAL 0101/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 018.643/2019-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde (CNPJ: 23.374.085/0001-73), na pessoa de seu 

representante legal, José Geraldo de Castro, CPF 176.196.616-20, para, no prazo de quinze dias, a contar 
da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou 
recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s ) 

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

Valor total atualizado monetariamente até 6/2/2020: R$ 314.030,31; em solidariedade com o responsável 
Márcio Correa Teixeira (CPF: 370.685.636-00). O débito decorre do projeto que tinha como objetivo a 
realização de 18 shows de música instrumental, com entrada franca, em diversas cidades de Minas Gerais, 

e teve sua análise técnica aprovada com ressalvas com indicativo de glosa devido a não comprovação da 
execução efetiva de todos os shows programados, gerando assim alteração no Plano de distribuição sem 

prévia anuência. Teve reprovação em sua análise financeira devido á apresentação de notas fiscais com data 
posterior à execução do projeto, não comprovação regular de débitos e remanejamento de valores proibidos; 
a qual caracteriza infração ao Decreto 5761/2006, Art. 27 IN MinC nº 01/2013, Art. 26 Portaria MinC nº 

86/2014, Art. 4º, I e Art. 6º, III, "b". A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela 
irregularidade das contas do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e 

acrescido(s) de juros de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora 
até 6/2/2020: R$ 568.643,87; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela 
irregularidade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo 

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

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

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

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

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

ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo 
manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 
8.443/1992). A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser 

feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A 
informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 

Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 
detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) valor(es) histórico(s) do 
débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 134) 
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EDITAL 0102/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

TC 018.569/2019-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL BRASIL - ACEB (CNPJ: 03.680.305/0001-80), na 

pessoa de seu representante legal, Ricardo Bulcao Vianna (CPF 432.658.209-04), 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, os valores históricos atualizados monetariamente desde 

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

monetariamente até 6/2/2020: R$ 131.778,27; em solidariedade com o responsável Ricardo Bulcao Vianna 
(CPF 432.658.209-04). O débito decorre da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no 
âmbito do projeto incentivado, no período de 31/12/2009 a 30/4/2013, cujo prazo encerrou-se em 

30/5/2013, 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; IN MinC 1/2010, art. 6º, inciso VI; IN-MinC 1/2012, arts. 6º, inciso V, e 71, §§ 1ºe 2º; IN-
MinC 1/2013, arts. 10, inciso VI, 75, §1º, 78 e 90, parágrafo único. 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 6/2/2020: R$ 194.268,45; b) imputação de multa (arts. 57 e 

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

de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

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

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

fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero 
recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá eventual condenação ao referido 
pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no 

prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A 
informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do art. 14 da 

Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. Informações 
detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores históricos do débito com 
as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer 

outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 28 de 10/02/2020, Seção 3, p. 134) 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63892301.


	Pautas
	Plenário

	Despachos de autoridades
	Ministro Augusto Nardes
	Ministro Raimundo Carreiro

	Editais
	Secretaria de Gestão de Processos


