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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0998/2021-TCU/SEPROC, DE 14 DE AGOSTO DE 2021 

TC 031.091/2013-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Osmar Ribeiro da Silva, CPF: 589.975.048-00, do Acórdão 10409/2016-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 13/9/2016, proferido no processo TC 031.091/2013-0, por 

meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 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 14/8/2021: R$ 5.134.087,83. O ressarcimento 

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

Fica Osmar Ribeiro da Silva NOTIFICADO também dos Acórdãos 580/2019-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 5/2/2019, e 9874/2019-TCU-Segunda Câmara, de 

mesma relatoria, Sessão de 8/10/2019, por meio dos quais o Tribunal conheceu dos recursos interpostos 
para, no mérito, negar provimento ao primeiro e rejeitar o segundo. 

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

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

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

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 118) 
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EDITAL 1015/2021-TCU/SEPROC, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

TC 014.704/2018-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Katia Simone Pereira Nunes, CPF: 009.666.194-12 e CNPJ 10.385.931/0001-09, do 

Acórdão 5797/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Benjamin Zymler, Sessão de 19/5/2020, corrigido, por 
erro material, pelo Acórdão 11614/2020-TCU-Primeira Câmara, de mesma relatoria, sessão de 20/10/2020, 
proferido no processo TC 014.704/2018-8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, 

condenando-a a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 

o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 16/8/2021: R$ 848.714,59. 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$ 325.000,00 
(art. 57 da Lei 8443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 5797/2020-TCU-1ª Câmara até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 118) 
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EDITAL 1017/2021-TCU/SEPROC, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

TC 035.047/2015-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO o Sr. Iurqui Pinheiro da Rocha Siqueira, OAB: 77.915/RS, da necessidade de atualizar seu 

endereço profissional junto ao Tribunal de Contas da União, em razão do insucesso nas tentativas de 
localização via postal no endereço declinado nos autos do processo TC 035.047/2015-1. 

A ausência da atualização do endereço ocasionará a presunção de validade da comunicação 

enviada ao endereço constante dos autos e o consequente prosseguimento do processo, sem que isso possa 
ser considerado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para fins de condenação dos 

responsáveis por parte do Tribunal de Contas da União. 

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 
Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 118) 
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EDITAL 1020/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 022.645/2013-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SOARES & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, 

CNPJ: 05.736.278/0001-45, na pessoa de seu representante legal, dos Acórdãos 5073/2015-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luis de Carvalho, Sessão de 4/8/2015, e 8651/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 18/8/2020, proferidos no processo TC 022.645/2013-6, 

por meio dos quais o Tribunal conheceu dos recursos interpostos para, no mérito, rejeitar o primeiro e dar 
provimento parcial ao segundo.  

Assim, fica SOARES & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 
NOTIFICADA a recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 

o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 17/8/2021: R$ 44.913,85; em 

solidariedade com o responsável José Acélio Paulino de Freitas, CPF 273.174.393-04. 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$ 2.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 3357/2015-TCU-2ª Câmara até 

a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visua lização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 119) 
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EDITAL 1021/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 018.637/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO CENTRO CULTURAL CASA DE JOANA, CNPJ: 07.873.690/0001-32, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 9723/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer Costa, Sessão de 15/9/2020, proferido no processo TC 018.637/2019-1, por meio do qual o 
Tribunal julgou irregulares suas contas, o condenou a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 

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 17/8/2021: R$ 216.659,81; em solidariedade com o responsável Juraci dos Santos Moreira, 
CPF 127.879.318-63. 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$ 18.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 9723/2020-TCU-2ª Câmara até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 119) 
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EDITAL 1022/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 019.311/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA IN MARKET INSTITUTO MINEIRO DE MARKETING LTDA, CNPJ: 

05.566.407/0001-02, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1595/2019-TCU-Plenário, Rel. 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 10/7/2019, proferido no processo TC 019.311/2015-0, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres do Tesouro 

Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 

abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legis lação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 17/8/2021: R$ 159.840,57; em solidariedade com o 
responsável Ildeu Oliveira e Silva, CPF 139.811.616-53. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao 

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

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 50.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1595/2019-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.  

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

Fica IN MARKET INSTITUTO MINEIRO DE MARKETING LTDA NOTIFICADA também 
do Acórdão 1499/2020-TCU-Plenário, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 10/6/2020, 

proferido no mesmo processo, por meio do qual o TCU conheceu do recurso de reconsideração interpostos 
por Ildeu Oliveira e Silva contra o Acórdão 1595/2019-TCU-Plenário, para, no mérito, negar- lhe 

provimento. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 118) 
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EDITAL 1024/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 015.077/2020-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA DROGARIA REAL DE RECREIO LTDA, CNPJ: 24.002.941/0001-22, na pessoa de seu 

representante legal do Acórdão 6863/2021-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer Costa, Sessão de 27/4/2021, proferido no processo TC 015.077/2020-9, por meio do qual o 
Tribunal julgou irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, 

valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, 
acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 

ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 17/8/2021: R$ 176.787,33; sendo, em solidariedade com o responsável Renato do Carmo 
Ribeiro, CPF 709.573.476-34. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de 

quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 15.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 6863/2021-TCU-2ª Câmara até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 118) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68861569.
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EDITAL 1025/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 015.077/2020-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Renato do Carmo Ribeiro, CPF: 709.573.476-34, do Acórdão 6863/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 27/4/2021, proferido no processo 
TC 015.077/2020-9, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 17/8/2021: R$ 176.787,33; em solidariedade com a 
responsável Drogaria Real de Recreio Ltda, CNPJ 24.002.941/0001-22. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 15.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 6863/2021-TCU-2ª Câmara até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 118) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68861569.
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EDITAL 1027/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 014.473/2017-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO o Sr. Aldo Gurian Junior, OAB: 63488/MG, da necessidade de atualizar seu endereço 

profissional junto ao Tribunal de Contas da União, em razão do insucesso nas tentativas de localização via 
postal no endereço declinado nos autos do processo TC 014.473/2017-8. 

A ausência da atualização do endereço ocasionará a presunção de validade da comunicação 

enviada ao endereço constante dos autos e o consequente prosseguimento do processo, sem que isso possa 
ser considerado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para fins de condenação dos 

responsáveis por parte do Tribunal de Contas da União. 

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 
Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 118) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68861569.
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EDITAL 1028/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 023.701/2015-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 

04.904.242/0001-60, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1276/2018-TCU-Plenário, Sessão 
de 6/6/2018, alterado pelo Acórdão 558/2020-TCU-Plenário, Sessão de 18/3/2020, ambos de relatoria do 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferidos no processo TC 023.701/2015-3, por meio dos quais o 

Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres da Fundação Nacional de 
Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, 

acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 17/8/2021: R$ 118.838,00; em solidariedade com os responsáveis: Claudino César Freire, CPF: 

008.385.604-82, e Robério Saraiva Grangeiro, CPF: 040.131.404-97. 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$ 12.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1276/2018-TCU-Plenário, Rel. 

Ministro Walton Alencar Rodrigues até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo 
haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 119) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68861569.
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EDITAL 1029/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 017.551/2017-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ASSOCIACAO CHICO MENDES/VALE DO BACURI, CNPJ: 02.090.790/0001-79, na 

pessoa de seu representante legal, do Acórdão 15123/2018-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto 
Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 27/11/2018, proferido no processo TC 017.551/2017-0, por meio 
do qual o Tribunal julgou irregulares as contas apreciadas e a condenou ao pagamento de débito e multa. 

Fica ASSOCIACAO CHICO MENDES/VALE DO BACURI NOTIFICADA também dos 
Acórdãos 10152/2020-TCU-Primeira Câmara, Sessão de 22/9/2020, e 7590/2021-TCU-Primeira Câmara, 

de 4/5/2021, ambos de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, proferidos no mesmo processo, por meio dos 
quais o Tribunal conheceu dos recursos interpostos para, no mérito, negar provimento ao primeiro e rejeitar 
o segundo.  

Dessa forma, fica a ASSOCIACAO CHICO MENDES/VALE DO BACURI NOTIFICADA a 
recolher aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 
efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 17/8/2021: R$ 2.100.982,50; em 

solidariedade com os responsáveis Devair Antonio Correia, CPF: 627.854.601-97; Claudio de Jesus 
Cardoso, CPF: 630.340.421-91; e Ságuio Moreira Santos, CPF: 766.747.621-72. 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$ 200.000,00 

(art. 17 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 15123/2018 - TCU - 1ª Câmara, 
Rel. Augusto Sherman Cavalcanti até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo 

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

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 
(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 

Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 119) 
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EDITAL 1030/2021-TCU/SEPROC, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

TC 031.381/2018-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Maria da Gloria Guerra Duarte, CPF: 550.925.357-68, do Acórdão 10586/2019-TCU-

Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 15/10/2019, proferido no processo TC 
031.381/2018-9, por meio do qual o Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas apreciadas e 
condenou ao pagamento de débito e multa.  

Fica Maria da Gloria Guerra Duarte NOTIFICADA também do Acórdão 7796/2021-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 18/5/2021, proferido no mesmo processo, por 

meio do qual o Tribunal conheceu do recurso interposto e, no mérito, deu-lhe provimento parcial.  

Dessa forma, fica Maria da Gloria Guerra Duarte NOTIFICADA a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Cultura, valor histórico atualizado monetariamente desde a respectiva data de ocorrência, 

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

de mora até 17/8/2021: R$ 18.494,34; em solidariedade com a responsável Sociedade Chopin do Brasil 
(CNPJ 03.819.939/0001-70). 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$ 1.750,00 

(art. 17 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 10586/2019 - TCU - 2ª Câmara, 
Rel. Ministro Aroldo Cedraz até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 
incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 157 de 19/08/2021, Seção 3, p. 119) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68861569.
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