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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Extraordinária de caráter reservado de 03/06/2020, 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. 

OS PROCESSOS CONSTANTES DA PAUTA SERÃO APRECIADOS EM 

SESSÃO TELEPRESENCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO-TCU 

314/2020, QUE SERÁ TRANSMITIDA PELO CANAL DO TCU NO 

YOUTUBE. OS INTERESSADOS EM PRODUZIR SUSTENTAÇÃO ORAL 

DEVEM OBSERVAR O ART. 3º DA ALUDIDA RESOLUÇÃO 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
002.895/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Representação legal: não há. 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
012.901/2013-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Representação legal: Ramon Galvão Fernandes (OAB/CE 18.098) e outros; Nairo Saboia 

Cavalcante (OAB/CE 33.646) e outros; Júlio Carlos Sampaio Neto (OAB/CE 17.866) e 

outros; Aline Saldanha de Lima Ferreira (OAB/CE 12.575) e outros; Paula Juliana Chagas 

Rocha Fernandes (OAB/CE 18.214) 

Interessado em sustentação oral: 

- Marcos Souto Maior Filho (OAB/DF 57.205) 

 
1º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (10/12/2019) 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
012.604/2012-7 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Representação legal: não há 

Interessado em sustentação oral: 

- Raimundo Nonato Xavier Pontes  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
020.474/2017-2 - 

  

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) 

  

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (12/02/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
029.953/2017-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
008.453/2015-2 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Representação legal: Tanara de Fátima Barcellos da Silva (OAB/RS 69.337) 

  
033.972/2018-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
006.025/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Karina de Abreu Ruas e outros, representando Centro de Controle 

Interno da Aeronáutica 

  
012.493/2013-9 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 

Representações legais: Pedro Henrique de Araújo Cabral (OAB/CE 13.395); Rodrigo  

Silveira Lima (OAB/CE 19.187); Thiago Campelo Nogueira (OAB/CE 19.029)  

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 03/06/2020, 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 acesse 
https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

OS PROCESSOS CONSTANTES DA PAUTA SERÃO APRECIADOS EM 

SESSÃO TELEPRESENCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO-TCU 

314/2020, QUE SERÁ TRANSMITIDA PELO CANAL DO TCU NO 

YOUTUBE. OS INTERESSADOS EM PRODUZIR SUSTENTAÇÃO ORAL 

DEVEM OBSERVAR O ART. 3º DA ALUDIDA RESOLUÇÃO 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
014.686/2011-2 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Responsáveis: Galvão Engenharia S.A.; Petróleo Brasileiro S.A 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ) e outros, 

representando Petróleo Brasileiro S.A.; Anna Carolina Miranda Dantas e outros, 

representando Galvão Engenharia S.A 

  
015.915/2016-6 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Saúde - MS; 

Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - MA 

Responsáveis: Adriano Gonçalves dos Reis Lobo; Evandro Tito Ferreira Soares; Felipe 

Castelo Branco Reis; Messias França dos Santos Júnior; Regina Célia Barbosa Ribeiro ;  

Rogério Luiz Ribeiro de Araújo 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: Diego Jose Franco Ferres (10.768/OAB-MA), representando 

Evandro Tito Ferreira Soares e Adriano Gonçalves dos Reis Lobo; Walter Santiago Pereira 

Junior (7991/OAB-MA), representando Felipe Castelo Branco Reis  

  
017.618/2020-7 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessados: Branes Negocios e Serviços S/A; Caixa Econômica Federal; IBM Brasil -

Industria Maquinas e Servicos Limitada 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Participações S.A 

Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando 

Caixa Econômica Federal; Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF), representando Caixa 

Participações S.A. e Caixa Econômica Federal 

  
039.267/2019-9 - 

  

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: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

Representação legal: não há 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
010.022/2020-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Procuradoria da República no Rio de Janeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 

Representação legal: não há. 

  
010.157/2019-0 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2018 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 

Estado de Roraima 

Responsáveis: Sílvio Silvestre de Carvalho, Sra. Jucélia Rodrigues do Carmo, Rosilene 

Silva Souza, Igleison Cirqueira Gomes, Amanda Lia Ward Torquato e Levi Bezerra Lima 

Representação legal: não há. 

  
014.911/2014-0 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Alvaro Aires da Costa 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA 

Responsável: Alvaro Aires da Costa 

Representação legal: José Fernando Santos dos Santos (OAB/PA 14.671), e outro, 

representando Álvaro Aires da Costa. 

  
016.047/2019-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: ICTS Global do Brasil Ltda 

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

Interessados: Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda.; Petróleo Brasileiro  

S.A. 

Representação legal: Diego Souza Galvao e outros. 

  
016.799/2020-8 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 

Representação legal: não há. 

  
018.549/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 

  
019.040/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO). 

Representação legal: Leandro Santos de Souza (OAB/SP 215.039). 

  
027.433/2019-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Lucas Rocha Furtado (Subprocurador-Geral do Ministério Público junto 

ao TCU) 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação Legal: não há. 

  
027.982/2017-3 - 

  

Natureza: Administrativo 

Representação legal: não há. 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
011.748/2018-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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014.250/2016-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsáveis: Carlos Arthur Nuzman; Ricardo Leyser Goncalves. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comitê Olímpico Brasileiro; Ministério do Esporte (extinta). 

Representação legal: Renata Lombardi Dornelles (OAB/RJ 87.522)  

  
018.837/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Sulclean Serviços Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  

Representação legal: Luziane Ilha da Luz (OAB/RS 83986) 

  
018.971/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Higilimp Comércio e Serviços Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Roraima 

Representação legal: Wisyane Gabrielle dos Santos Costa (OAB/AL 398B) 

  
021.330/2017-4 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeituras Municipais do Estado de Goiás (246 Municípios); 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás  

Responsáveis: Claudio Neias de Carvalho; Fatima Mrue; Gustavo Fernandes Cardoso; 

Hisham Mohamad Hamida; Junio Pereira de Siqueira; Leonardo Moura Vilela; Renato 

Ribeiro Chaves 

Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/go 

Representação legal: Divino Ferreira Cardoso (OAB/GO 29086) 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
006.763/2020-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Casa Civil da Presidência da República; Conselho Curador do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Departamento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; Ministério da 

Economia; Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria do Tesouro Nacional;  

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência do Desenvolvimento do Centro -Oeste. 

Representação legal: Vinicius Camargo Araújo  

  
018.659/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS e 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em 

Porto Alegre - GILOG/PO. 

Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175337), representando Caixa 

Econômica Federal. 

  
033.945/2014-4 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Aloysio Dyovane de Matos Pinho; Arina Maria Bragança de Miranda; Dirce 

Massoca Camilo; Dulce Leite dos Santos; Ivana Jardim Menezes; Ivanete Mello dos Santos; 

Ivone Isabel da Rosa; Josefa Amelia de Jesus Pinho; Julia Marcineiro Cardoso; Jussara 

Vialle; Lucy Maia Vialle 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério das Comunicações (extinto) 

Representação legal: não há. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
005.849/2002-4 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

Responsáveis: Fernando Antônio Crisóstomo, Lafayete Pacheco Neto 

Representação legal: Claudio Chaves (34478/OAB-DF) e outros, representando Mendes 

Junior Trading e Engenharia S A e Consorcio Enpa-contecnica; Luanna Graciele Maciel 

(16432/OAB-RN) e outros, representando Jose Jackson Queiroga de Morais; Thiago 

Huckleberry Siqueira de Azevedo (154720/OAB-RJ), representando Hidrotopo Consultoria 

e Projetos Ltda; Karen Vasconcelos dos Santos Lima (3861/OAB-RN) e outros, 

representando Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

  
013.688/2019-7 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Representação legal: não há 

  
022.224/2019-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Martinez & Martinez Advogados Associados  

Órgãos/Entidades: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais;  

Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais  

Interessado: Martinez & Martinez Advogados Associados  

Representação legal: Não há 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
005.245/2019-2 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 

Representação legal: não há 

  

  
040.380/2019-0 - 

  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação) 

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

Órgãos/Entidades/Unidades: Advocacia-Geral da União e Controladoria-Geral da União 

Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (OAB/DF 20.449) e outros, 

representando a recorrente 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
001.809/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

Representação legal: não há 

  
002.366/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgãos/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social; Caixa Econômica Federal 

Representação legal: não há 

  
002.609/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

Representação legal: não há 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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002.658/2020-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

Órgãos/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do 

Ministério Público; Justiça do Distrito Federal e Territórios  

Representação legal: não há 

  
009.202/2011-0 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Humberto Ivar Araújo Coutinho 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA 

Responsáveis: Alexandre Henrique Pereira da Silva; Arnaldo Benvindo Macedo Lima;  

Humberto Ivar Araujo Coutinho; Italo Anderson Mendes Barros; Neuzelina Compasso da 

Silva; Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos Ltda.; Santos, Correia 

Construções e Empreendimentos Ltda; Tayanne Mayara Mendes Barros; Vinicius Leitão  

Machado 

Representação legal: Paulo Henrique Perna Cordeiro (OAB/DF 18.559) e outros, 

representando Humberto Ivar Araújo Coutinho; Melanie Costa Peixoto (OAB/DF 14.585) 

e outros, representando Alexandre Henrique Pereira da Silva, Arnaldo Benvindo Macedo 

Lima, Humberto Ivar Araújo Coutinho, Neuzelina Compasso da Silva e Vinicius Leitão  

Machado; James Lobo de Oliveira Lima (OAB/MA 6.679), representando Humberto Ivar 

Araujo Coutinho, Italo Anderson Mendes Barros, Tayanne Mayara Mendes Barros e 

Alexandre Henrique Pereira da Silva 

  
011.860/2015-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade do Amazonas  

Responsáveis: Fundação Universidade do Amazonas; Márcia Perales Mendes Silva 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 

  
018.049/2020-6 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 

Representação legal: não há 

  
019.023/2020-0 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Facundo de Almeida Junio  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo de Participação Pis/Pasep; Secretaria do Tesouro 

Nacional 

Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
014.148/2014-5 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Caixa Econômica Federal; Construtora C & A Ltda; Construtora Costa 

Machado Ltda; Daniely Silva de Souza; Decio Paulo Bonilha Munhoz; Fabio Cavalcante 

de Albuquerque; Fabrício Falcão Lopes; Francisca Silva Rodrigues; Giane Santos Almeida;  

Jayme Renan Machado Costa; Jean Arruda Nunes; Joaquim Ciriaco Ramires; Joaquim 

Nunes Dourado; José Airton de Lima; José Cláudio de Castro Lima; Ministério do Turismo 

. 

Recorrentes: Daniely Silva de Souza; Decio Paulo Bonilha Munhoz; Francisca Silva 

Rodrigues; Giane Santos Almeida; Jean Arruda Nunes; José Airton de Lima; José Cláudio  

de Castro Lima. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cascavel - CE. 

Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6.854)  

  
015.242/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha 

Furtado 

Órgão/Entidade/Unidade: Presidência da República 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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015.480/2020-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Sanigran Ltd 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Regional/BA. 

Interessado: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 

Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440), Tiago Sandi 

(OAB/SC 35.917)  

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
016.542/2019-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado da Paraíba - Sec-PB. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Santana dos Garrotes/PB. 

Representação legal: não há. 

  
017.668/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Mairi/BA. 

Representação legal: Daniela Almeida da Silva (OAB/BA 55.048)  

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
010.517/2019-7 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de 

Janeiro - SPU/RJ 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 

  
014.912/2017-1 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Responsável: Identidade preservada 

Interessado: Identidade preservada 

Representação legal: não há 

  
016.598/2019-9 - 

  

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Morro do Chapéu/BA 

Denunciante: Identidade preservada 

Representação legal: não há 

  
020.998/2016-3 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Representação legal: não há 

  
039.873/2019-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada 

Interessado: Identidade preservada 

Órgão/Entidade/Unidade: R7 Facilities - Servicos de Engenharia Eireli 

Representação legal: não há 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
019.552/2014-9 - 

  

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

condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão de inexecução parcial de contrato 

firmado para prestar serviços de segurança eletrônica em portos e terminais. 

Recorrente: Ademir Galvão Andrade. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Pará. 

Responsáveis: Ademir Galvão Andrade; Jorge Luiz Silva Mesquita; Nelson Pontes Simas;  

Telenorte Telecomunicações Comércio e Informática Ltda. - EPP. 

Representação legal: Jean Carlos Dias (OAB/PA 6.801), Elísio Augusto Velloso Bastos 

(OAB/PA 6.803), Cristiana Pinho Martins (OAB/PA 9.328), e outros. 

Interessada em sustentação oral: 

- Cristina Pinho Martins (OAB/PA 9.328), em nome de 

ADEMIR GALVÃO ANDRADE 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
016.089/2018-9 - 

  

Representação em função de possível ocorrência de irregularidades na execução da licitação  

para a contratação integrada de empresa especializada para a elaboração dos projetos e 

execução das obras de implantação e pavimentação de rodovia. 

Representantes: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A; Egis - Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

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

(DNIT) 

Responsáveis: Marcelo Costa Sortica de Souza, José Marcos Monteiro da Silva Júnior, 

Fábio Lotufo Muller, Jonatas Lacerda de Sá, membros da Comissão Especial de Licitação  

do Dnit/MT; Orlando Fanaia Machado, Superintendente do Dnit/MT 

Interessadas: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A e Egis - Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108); Rafael Marinangelo 

(OAB/SP 164.879); Elaine Cristina da Cunha Melnicky (OAB/SP 129.559) e outros  

Interessada em sustentação oral: 

- Priscilla Bigotte Donato (OAB/SP 248.777), em nome de 

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA., 
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Ministra ANA ARRAES 

  
007.720/2012-2 - 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes 

irregulares, condenou-os ao pagamento de débito de multa, bem como os inabilitou para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração 

Pública federal, em razão irregularidades em contrato de repasse para realização de obras 

de pavimentação urbana. 

Recorrentes: Marcos Barboza da Silva, Egídio Cordeiro de Abreu Filho, Francisco 

Eduardo Nascimento dos Santos, Edson Pereira de Sousa, Roberto Soares Pessoa, Carlos  

Eduardo Bandeira de Mello e Débora Lopes de Araújo Bezerra de Menezes  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Maracanaú/CE 

Responsáveis: A. P. B. J. Construções e Serviços Ltda., Carlos Eduardo Bandeira de Mello, 

Débora Lopes de Araújo Bezerra de Menezes, Edson Pereira de Sousa, Egídio Cordeiro de 

Abreu Filho, Francisco Eduardo Nascimento dos Santos, Francisco de Assis Pinto Bilhar 

Júnior, Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. - ME, José Milton Lúcio do 

Nascimento, Marcos Barboza da Silva, Miguel Ângelo Pinto Martins, Roberto Soares 

Pessoa e Suarez Leite Machado 

Representação legal: Francisco Irapuan Pinho Camurça (OAB/CE 6.476) e outros 

representando Francisco Eduardo Nascimento Santos, Marcos Barboza da Silva e Egídio  

Cordeiro de Abreu Filho; Márcio Christian Pontes Cunha (OAB/CE 14.471) e outros 

representando Roberto Soares Pessoa e Carlos Eduardo Bandeira de Mello; Adriano Pessoa 

Bezerra de Menezes (OAB/CE 16.755) e outros representando Débora Lopes de Araújo 

Bezerra de Menezes; Eugênio de Araújo Oliveira e Lima (OAB/CE 18.264) representando 

Edson Pereira de Souza 

Interessado em sustentação oral: 

- Márcio Christian Pontes Cunha (OAB/CE 14.471), em nome 

de ROBERTO SOARES PESSOA 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
021.085/2013-7 - 

  

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

recorrentes, condenando-os em débito e multa, em razão de fraude na licitação e na 

execução do contrato de repasse celebrado com vistas à execução de pavimentação de 

avenidas na localidade. 

Recorrentes: Antônio Carlos Alves de Lima; Daniely Silva de Souza; Décio Paulo Bonilha 

Munhoz; Giane Santos Almeida; Raimundo Nonato Dias  

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cascavel - CE 

Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6.854) e outros, 

representando Antônio Carlos Alves de Lima, Daniely Silva de Souza, Décio Paulo Bonilha 

Munhoz, Giane Santos Almeida e Raimundo Nonato Dias  

Interessado em sustentação oral: 

- Francisco Arthur de Souza Munhoz (OAB/CE 18.458), em 

nome de DÉCIO PAULO BONILHA MUNHOZ 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
022.555/2019-6 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para a contratação dos 

serviços contínuos de limpeza, jardinagem, copeiragem, manutenção predial e manutenção 

de ar condicionado e purificadores. 

Representante: José Eugênio Souza de Bueno Gizzi. 

Órgão/Entidade/Unidade: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço  

Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR) e Instituto Evaldo Lodi no Estado do Paraná 

(IEL-PR). 

Representação legal: Fernando Vernalha Guimarães (OAB/PR 20.738), entre outros, 

representando José Eugênio Souza de Bueno Gizzi; Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 

22.427), entre outros, representando a Fiep, o Sesi-PR, o Senai-PR e o IEL-PR; Carlos  

Araúz Filho (OAB/PR 27.171), entre outros, representando a Poliservice Sistemas de 

Higienização e Serviços S/A. 

Interessado em sustentação oral: 

- Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 22.427), em nome do 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NO ESTADO DO 

PARANÁ e do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA GEM 

INDUSTRIAL NO ESTADO DO PARANÁ 

  
036.697/2018-4 - 

  

Representação constituída com o objetivo de apreciar resposta à oitiva apresentada por 

empresa em face das evidências de fraude às licitações conduzidas para a realização das 

obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). 

Representante: Tribunal de Contas da União 

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

Responsável: Skanska Brasil Ltda. 

Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), entre outros, 

representando a Petróleo Brasileiro S.A.; Cláudio Coelho de Souza Timm (OAB/DF 

16.885), entre outros, representando a Skanska Brasil Ltda. 

 

Interessados em sustentação oral: 

 

- Cláudio Coelho de Souza Timm (OAB/DF 16.885), 

representando a SKANSKA BRASIL LTDA. 

 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
032.700/2010-5 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de aplicação financeira de 

recursos federais transferidos por meio de convênio que tinha por objeto a construção do 

açude Santa Glória em Campina Grande. Análise das alegações de defesa. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Município de Campina Grande/PB e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Responsável: Cássio Rodrigues da Cunha Lima 

Representação legal: Jovino Machado Neto (OAB/PB 10.727), Antônio Perilo Teixeira 

(OAB/DF 21.359), Walter Costa Porto (OAB/DF 6.098) e Adale Telles Freitas (OAB/SF 

18.453)  

 
1º Revisor: Ministro Bruno Dantas (03/12/2014) 

2º Revisor: Ministro Vital do Rêgo (02/09/2015) 
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Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
005.822/2015-7 - 

  

Consulta sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte aos dependentes de 

servidor em gozo de licença sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo 

com o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSSS, nos termos do art. 183, § 3º, da Lei 

n. 8.112/1990. 

Consulente: Ministro Francisco Falcão 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho da Justiça Federal 

Representação legal: não há 

 
1º Revisor: Ministro Benjamin Zymler (05/09/2018) 

2º Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (16/10/2019) 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
006.569/2018-8 - 

  

Representação a respeito de possíveis irregularidades em contratações diretas para a 

realização de cursos de aperfeiçoamento e capacitação. 

Representante: Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, desembargadora-presidente 

do TRT16 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - Maranhão 

Responsáveis: James Magno Araújo Farias, ex-presidente do TRT16, Márcia Andrea 

Farias da Silva, atual diretora da Escola Judicial do TRT da 16.ª Região (Ejud16), Adriana 

Albuquerque de Brito, ex-diretora-geral do TRT16 e Inajus Cursos Preparatórios Ltda., 

pessoa jurídica contratada 

Representação legal: Emiliano Alves Aguiar (24628/OAB-DF) e outros, representando 

James Magno Araujo Farias e Marcia Andrea Farias da Silva 

 
Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (09/10/2019) 

  

008.022/2017-8 - 

  

Representação para verificar possível desvio funcional de ex-empregado. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

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

Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (19/02/2020) 

  

013.668/2016-1 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdãos que aplicaram multas aos recorrentes, bem 

como os inabilitaram para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 

administração pública federal, em processo de representação autuada para exame global das 

práticas administrativas irregulares por parte de servidores na formulação e condução de 

quarenta e três convênios firmados com a entidade Premium Avança Brasil. 

Recorrentes: Airton Nogueira Pereira Júnior; Carla de Souza Marques; Carlos Paulo de 

Sousa; Mario Augusto Lopes Moysés; Marta Feitosa Lima Rodrigues  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo 

Responsáveis: Airton Nogueira Pereira Junior; Carla de Souza Marques; Carlos Paulo de 

Sousa; Mario Augusto Lopes Moyses; Marta Feitosa Lima Rodrigues  

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Mariana Panciera, representando Carlos Paulo de Sousa; Pedro 

Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto 

Lopes Moyses 

 
1º Revisor: Ministro Vital do Rêgo (05/02/2020) 
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DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
018.180/2018-3 - 

  

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, determinou  

a autuação de processos de tomadas de contas especiais, com a citação solidária dos 

responsáveis, em processo de auditoria que teve por objetivo verificar a aplicação dos 

recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). 

Embargantes: F. Sarmento Advogados Associados; Davi Lima Advocacia; Henrique 

Carvalho Advogados; Queiroz Cavalcanti - Advocacia; e S Informatica Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Municípios do Estado de Alagoas (103 Municípios) 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Pedro Marcelo da Costa Mota (OAB/AL 10.439), Gessica Fernanda 

Borges Miotto (OAB/DF 43.775), e outros  

  
019.366/2019-1 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos 

recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2010, para 

execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Campinorte - GO 

Responsável: Wander Antunes Borges 

Interessado: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 

Representação legal: não há 

  
020.824/2017-3 - 

  

Auditoria, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), sobre os 

mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das 

aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, 

fraude e corrupção. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira; Universidade Federal do Ceará 

Responsáveis: Anastacio de Queiroz Sousa; Universidade Federal do Ceará; Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 

Interessado: ISM Gomes de Matos Eireli 

Representação legal: Leonardo Feitosa Arrais Minete (OAB/CE 23.110); Rodrigo do 

Nascimento Santos (OAB/CE 23.416) 

  
021.503/2013-3 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração 

interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas especiais dos 

responsáveis, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou alguns 

dos agentes públicos ao exercício de cargo em comissão e função de confiança na 

Administração Pública federal, em razão de prática de condutas ilícitas identificadas na 

celebração e na execução de contrato cujo objeto é a realização de serviços continuados de 

engenharia de manutenção predial, elétrica e hidráulica, incluindo a conservação de móveis 

e a operação dos equipamentos e sistemas que integram as instalações de infraestrutura de 

postos de pesagem de veículos. 

Embargantes: Luiz Claudio dos Santos Varejão; Hideraldo Luiz Caron 

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

Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF); Guilherme G. Marin  

(42989/OAB-DF); Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF); Pablo Alves Prado 

(43.164/OAB-DF); Ted Carrijo Costa (23.671/OAB-DF); Juan Londoño (15.005/OAB -DF) 

e Gustavo Souto (14.717/OAB-DF) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 97 | Segunda-feira, 01/06/2020 14 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
005.534/2011-9 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que imputou multa a diversos responsáveis 

em decorrência da constatação de irregularidades verificadas na execução de contrato de 

concessão para exploração de rodovias. 

Recorrentes: Deuzedir Martins; Mario Rodrigues Junior; Rubens Narciso Peduti Dal 

Molin; Mário Mondolfo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

Responsáveis: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ana Maria Leal Campedelli;  

Autopista Litoral Sul S.a.; Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira; Carlos Alberto 

de Sao Tiago Hagstrom; Deuzedir Martins; Francisco de Oliveira Filho; Léia Cristina 

Borges de Assis; Manoel Lucivio de Loiola; Mario Rodrigues Junior; Mário Mondolfo; 

Rubens Narciso Peduti Dal Molin; Wagner de Carvalho Garcia 

Interessado: Esperidiao Amin Helou Filho 

Representação legal: Antonio Alfredo Ventura de Loiola (OAB/DF 50.764), 

representando Manoel Lucivio de Loiola; Solange Cristina Palacio (OAB/DF 37.248), 

representando Rubens Narciso Peduti Dal Molin; Ana Paula Dumont de Oliveira (OAB/DF 

47.286), Débora Goelzer Fraga, Claudio Ribeiro Huguet (OAB/DF 46.640), Kaliane Wilma 

de Cavalcante Lira e outros. 

  
011.564/2020-2 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que suspendeu os efeitos de medida cautelar 

adotada e sobrestou a apreciação de representação sobre potenciais despesas decorrentes do 

Projeto de Lei 55/1996, que altera a Lei 8.742/1993, criando despesa obrigatória de caráter 

continuado para o Poder Executivo, sem que se tenha indicado, conforme a respectiva fonte 

de custeio. 

Recorrente: Secretaria-Executiva do Ministério da Economia. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia. 

Representação legal: Rodrigo Figueiredo Paiva (OAB/ES 18.355), representando o 

Ministério da Economia. 

  
014.791/2019-6 - 

  

Levantamento de auditoria para coletar informações sobre a sustentabilidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde  

Representação legal: não há. 

  
041.850/2018-1 - 

  

Representação a respeito de possíveis danos decorrentes de irregularidades ocorridas na 

empresa relacionadas à atuação de cartel detectado pela Operação Lava Jato. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

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

Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (OAB/RJ 169.700), e outros. 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
017.184/2010-0 - 

  

Recursos de revisão interpostos contra acórdão que julgou  irregulares as contas dos 

recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa diante de irregularidades 

apuradas no processo de prestação de contas relativas ao exercício de 2007. 

Recorrentes: Damião Fernandes da Silva e José Queiróz de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional da CBTU de Maceió. 

Responsáveis: Clodomir Batista de Albuquerque; Command Informática Ltda.; Damião  

Fernandes da Silva; Empremac Empresa de Manutenção e Construção Ltda. - Me; Haylton 

Lima Silva Junior; Jefferson Calheiros da Rocha Júnior; José Lúcio Marcelino de Jesus; 

José Queiroz de Oliveira; Omega 3000 Suprimentos Para Ferrovias Ltda.; Salinas 

Construções e Projetos Ltda.; Terceirizadora Santa Clara Ltda. - ME; Valber Paulo da Silva. 

Representação legal: Jefferson Barros Figueiredo  
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031.991/2015-7 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração interpostos 

anteriormente em face de deliberação que negou provimento aos pedidos de reexame contra 

acórdão que decretou a inidoneidade das recorrentes em razão de conluio em licitação que 

tinha por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra de 

instalações elétricas, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), 

telefonia, TV, lógica, som, alarme, circuito fechado de televisão (CFTV) e cabina de 

transformação. 

Embargante: Poligonal Engenharia e Construções Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso do Sul - IFMS. 

Representação Legal: Breno Rassi Florêncio (OAB/GO 21.732); Anderson Pinangé Silva 

(OAB/GO 20.679), representando Montalvão Siqueira e Construções Ltda.; Rene Siufi 

(OAB/MS 786); Rafael Moreira Mota (OAB/DF 17.162) e Daniel Ayres Kalume Reis  

(OAB/DF 17.107), Tiago Bana Franco (OAB/MS 9.454), Dorvil Afonso Vilela Neto 

(OAB/MS 9.666); Márcio de Campos Widal Filho (OAB/MS 12.269)  

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
006.551/2008-0 - 

  

Pedido de Reexame interposto contra acórdão que expediu determinação em processo de 

auditoria nas obras de adequação/duplicação da BR-101/Sul, no trecho compreendido entre 

Palhoça-SC e a divisa entre os Estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Recorrente: Construtora Queiroz Galvão S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa 

Catarina - DNIT/MT 

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

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

Representação legal: Felipe Gregorio de Velloso Vianna e outros, representando 

Construtora Queiroz Galvao S A; João Gabriel Perotto Pagot (OAB/MT 12.055), 

representando Luiz Antonio Pagot; Pablo Alves Prado (OAB/DF 43.164), representando 

Hideraldo Luiz Caron 

  
010.604/2016-2 - 

  

Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão do serviço público de 

Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex). Análise dos segundo e terceiro estágios da então 

vigente IN-TCU 27/1998. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES); Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP); Ministério  

da Economia 

Interessada: Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), 

vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República 

Representação legal: Isamara Seabra (OAB/DF 27.685) e outros, representando o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Leonardo Faustino Lima (OAB/DF 

53.806) e outros, representando a Caixa Econômica Federal 

  
012.350/2018-4 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão rejeitou agravos interpostos em face de deliberação 

que prorrogou o prazo para que empresa atendesse deliberação proferida em processo de 

acompanhamento que teve por objetivo analisar as ações realizadas pela Casa da Moeda do 

Brasil (CMB) visando à contratação de serviços técnicos especializados para 

implementação do Sistema de Controle de Bebidas (Sicobe). 

Órgão/Entidade/Unidade: Casa da Moeda do Brasil 

Responsáveis: Ceptis Industria e Comercio de Tintas e Sistemas S.A. e Sicpa Brasil 

Indústria de Tintase Sistemas Ltda. 

Representação legal: Sergio Freitas de Almeida (OAB/DF 22.075) e outros, representando 

Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A.; Engels Augusto Muniz (OAB/DF 

36.534) e outros, representando Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda.; Luciana 

Pereira Diogo (OAB/RJ 122.433) e outros, representando Casa da Moeda do Brasil 
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018.874/2009-1 - 

  

Auditoria com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade e legitimidade da aplicação de 

recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) 

utilizados em convênios, contratos de repasses e projetos correspondentes ou outros 

instrumentos congêneres. 

Órgão/Entidade/Unidade: Funttel/Finep - MCTIC 

Responsáveis: Augusto Cesar Gadelha Vieira; Carlos Gastaldoni; Eduardo Moreira da 

Costa; Jairo Klepacz; Joao Carlos Fagundes Albernaz; Tito Cardoso de Oliveira Neto  

Representação legal: André Lucas Neves Cardoso, representando Funttel/Finep/MC 

(peças 126 dos autos principais e 18 do TC 014.482/2016-9) 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
002.075/2018-0 - 

  

Tomada de contas especial autuada para apurar as responsabilidades pelas irregularidades 

envolvendo o contrato de financiamento celebrado com a empresa Elma Eletricidade de 

Mato Grosso Ltda., utilizando recursos da RGR (Reserva Global de Reversão). 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

Responsáveis: Elma Eletricidade de Mato Grosso Ltda.; Ayrton José Ferreira Filho e 

Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo. 

Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546); Fernanda Souto 

Pereira Valeriano Moreira (OAB/DF 53.330)  

  
002.077/2018-3 - 

  

Tomada de contas especial autuada para apurar as responsabilidades pelas irregularidades 

envolvendo o contrato de financiamento celebrado com a empresa Enerleste S/A Energia 

do Leste, utilizando recursos da RGR (Reserva Global de Reversão). 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

Responsáveis: Ayrton José Ferreira Filho; Enerleste S/A Energia do Leste 

Representação legal: Alexandre Ezechiello (OAB/RJ 143.732)  

  
003.274/2015-2 - 

  

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

e condenou-os em débito em razão de irregularidade na execução física do objeto do 

convênio cujo objeto era a realização do 1º Festival Aéreo de Minaçu. 

Recorrentes: Cláudia Gomes de Melo e Premium Avança Brasil 

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás  

Responsáveis: Claudia Gomes de Melo; Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - Me; Luiz 

Henrique Peixoto de Almeida; Premium Avança Brasil 

Interessado: Ministério do Turismo. 

Representação legal: Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444) 

  
034.253/2018-1 - 

  

Consulta acerca da possibilidade de restabelecimento de vantagens incorporadas ao 

patrimônio jurídico de servidor público que rompeu seu vínculo jurídico com a 

Administração e foi investido em novo cargo público federal antes da revogação da 

legislação que instituiu as vantagens que se pretende restaurar. 

Consulente: Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro João Batista Brito  

Pereira 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 
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Ministra ANA ARRAES 

  
005.539/2013-7 - 

  

Agravo interposto contra despacho da relatora que indeferiu a concessão de medida cautelar 

para atribuição de efeito suspensivo a recurso de revisão interposto contra acórdão que 

apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de 

convênio que tinha por objetivo a ampliação do sistema de atendimento à saúde da mulher 

por meio da complementação do sistema de referência à gestação de alto risco. 

Agravantes: Deisi Noeli Weber Kusztra; Ivonne Tagliari Opitz; Uniao Nacional das 

Associacoes de Protecao A Maternidade, Infancia e Familia e Entidades Sociais Afi 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Sergipe 

Responsáveis: Deisi Noeli Weber Kusztra; Ivonne Tagliari Opitz; José Lima Santana; 

Silvani Alves Pereira; Uniao Nacional das Associacoes de Protecao A Maternidade, 

Infancia e Familia e Entidades Sociais Afi 

Representação legal: Daniel Wunder Hachem (OAB/PR 50.558) e outros, representando 

Ivonne Tagliari Opitz e Deisi Noeli Weber Kusztra; Felipe Klein Gussoli (OAB/PR 75.081) 

e outros, representando Ivonne Tagliari Opitz, Deisi Noeli Weber Kusztra e Uniao Nacional 

das Associacoes de Protecao A Maternidade, Infancia e Familia e Entidades Sociais Afi; 

Jose Gomes de Britto Neto (OAB/SE 2.664) e outros, representando Silvani Alves Pereira 

e José Lima Santana 

  
027.291/2018-9 - 

  

Denúncia sobre possíveis irregularidades relativas à percepção de honorários pelos 

advogados públicos da ativa, por entender que tal benefício afronta o regramento legal da 

composição da remuneração da categoria. Análise das respostas às oitivas. 

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

Órgãos/Entidades/Unidades: Advocacia-Geral da União e Conselho Curador dos 

Honorários Advocatícios  

Representação legal: Mateus de Medeiros Dantas (OAB/DF 58.437) representando o 

denunciante; Carolina Sofia Ferreira Gomes Monteiro e outros representando a AGU; 

Heloisa Barroso Uelze (OAB/SP 117.088), Bruno Corrêa Burini (OAB/DF 42.841) e outros 

representando o CCHA 

  
027.445/2018-6 - 

  

Tomada de contas especial instaurada contra ex-empregado em virtude de desfalque de 

dinheiro público. 

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

Responsável: Martha Itamara Quinto dos Santos  

Representação legal: não há 

  

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
016.027/2020-5 - 

  

Acompanhamento da atuação dos Bancos Públicos Federais na gestão de riscos advindos 

da Covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos. 

Órgãos/Entidade/Unidade: Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do 

Nordeste do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal 

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

Caixa Econômica Federal 

  
016.827/2020-1 - 

  

Acompanhamento com o objetivo de verificar a implementação do auxílio emergencial, 

criado pela Lei 13.982/2020, como sendo uma das medidas adotadas pelo Governo Federal 

em resposta à crise do Coronavírus (Covid-19). 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cidadania 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
002.460/2020-3 - 

  

Representação acerca da utilização de aeronave da FAB para transporte de autoridades, 

verificando, em especial, aos princípios da moralidade e da economicidade. 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa 

Representação legal: não há 

  
043.406/2018-1 - 

  

Denúncia sobre suposta acumulação indevida de cargos por servidor público. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Agronomia e Engenharia do Rio Grande 

do Sul - CREA-RS 

Responsável: Antonio Pedro Vieiro 

Representação legal: Não há 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
002.089/2019-0 - 

  

Representação acerca de suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de 

comunicação social com o objetivo de projetar a imagem de dirigente para as eleições de 

2018. 

Representante: Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo - Ministério Público  

Federal. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo; 

Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo. 

Responsável: Paulo Antonio Skaf. 

Representação legal: Fernando Gaspar Neisser (OAB/DF 206.341); Paula Regina 

Bernardeli (OAB/SP 380.645); Lais Rosa Bertagnoli Loduca (OAB/SP 372.090); Leticia 

Maesta (OAB/SP 426.043); Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440); Luciana 

Nunes Freire (OAB/SP 136.022); Rachel Lima de Almeida da Motta Santo Colsera 

(OAB/DF 29.479); Marcos Amarante Smith Maia (OAB/DF 33.605); Péricles Ribeiro Neto 

(OAB/DF 51.200); Ângela Silva Amorim (OAB/DF 58.670); Maria Luiza Rosa Din iz 

Rodrigues (OAB/DF 56.530.99) 

  
025.478/2013-3 - 

  

Prestação de contas anuais, exercício de 2012. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em 

Rondônia (SRTE/RO) 

Responsáveis: Ana Lúcia Guimarães Marcelino; Ernesto Oliveira Bento de Melo; 

Francisco Lemos da Conceição; Izaura Brito da Silva; J. C. de Morais Comercio e Prestacao 

de Servicos Eireli; Life Tech Informática Eireli; Lindomar Simite Umbelino Alves; Ludma 

de Oliveira Correa Lima; Maria Alzinete de Jesus e Silva; Pedro de Oliveira Sa; Porto Laser 

Comercio e Servicos Ltda; Rodrigo Melo Nogueira; Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva  

Representação legal: Breno Mendes da Silva Farias (OAB/RO 5.161) 

  
036.898/2019-8 - 

  

Auditoria que teve por objeto a análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

previsto no inciso V, do art. 203, da CF/88, especialmente no que concerne à inscrição de 

seus beneficiários no CadÚnico, sua judicialização e sua situação atuarial. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, Instituto 

Nacional do Seguro Social, Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. 

Interessado: Tribunal de Contas da União. 

Representação legal: não há.  
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
015.964/2019-1 - 

  

Consulta sobre a possibilidade de os Comitês de Bacias Hidrográficas normatizarem o 

pagamento de diárias com os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos e formalizarem parcerias com as organizações da sociedade civil, além de 

celebrarem os atos de cooperação técnica com os organismos internacionais. 

Consulente: Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 

Câmara dos Deputados 

Órgão/Entidade/unidade: Agência Nacional de Águas 

Representação legal: não há 

  
022.253/2019-0 - 

  

Auditoria realizada em 55 (cinquenta e cinco) contratações públicas federais, com o objetivo 

de avaliar, especificamente em aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos 

(UST), entre outras denominações similares, se a execução contratual estaria assegurando 

critérios capazes de aferir pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional do 

Cinema, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Empres a 

Brasileira de Serviços Hospitalares, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Escola 

Nacional de Administração Pública, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Fundo de Imprensa Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, Furnas Centrais Elétricas S. A., Instituto Brasileiro de Museus, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Economia; Ministério da 

Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente 

e então Ministério do Turismo e Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

Representação legal: Mayrluce Alves de Sousa (OAB/DF 61.298), entre outros, 

representando a MBA - Tecnologia Ltda.; e Luiz Antonio Ferreira Bezerril Beltrão  

(OAB/DF 19.773), entre outros, representando a MBA - Tecnologia Ltda. e a Central IT 

Tecnologia da Informação Ltda. 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
008.234/2010-8 - 

  

Auditoria nas obras de construção de trecho rodoviário da BR-235/BA, divisas SE/BA e 

BA/PI, subtrecho Canché, Uauá. 

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

(Dnit) 

Responsáveis: Antônio Carlos Cruz de Oliveira; José Nivaldo de Mendonça; João Silvio  

Cerqueira Monteiro; Terrabrás Terraplenagens do Brasil S/A; Necivaldo Ferreira da Silva;  

Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda. 

Interessados: Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit); Congresso 

Nacional; Procuradoria da República Polo Juazeiro/Petrolina-BA 

Representação legal: Valéria Bittar Elbel (OAB/DF 35733); Guilherme Antonio Brito  

Gonçalves Barbosa (OAB/DF 45197); Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16010) 

e Breno Luiz Moreira Braga (OAB/DF 26291), representando Terrabrás Terraplenagens do 

Brasil S/A (peças 12 e 89); Cintia Batista Angelini Carvalho (OAB/DF 33.265), 

representando Luiz Antonio Pagot. 

  
037.972/2019-7 - 

  

Auditoria realizada para verificar se os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (PD&I), correspondentes à contraprestação das empresas incentivadas pelos 

benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), foram corretamente aplicados no 

período de 2014 a 2018. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus  

Representação legal: não há 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0670/2020-TCU/SEPROC, DE 20 DE MAIO DE 2020 

TC 043.292/2018-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 

Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - ARIDAS (CNPJ: 
06.051.412/0001-37), na pessoa de seu representante legal, Jose Antônio de Carvalho (CPF: 412.094.273-

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 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 20/5/2020: R$ 719.942,43, sendo parte 

em solidariedade com o responsável Creusimar Oliveira da Silva - CPF: 978.901.897-53, e parte em 
solidariedade com o responsável Paulo Henrique Sousa Santos - CPF: 362.219.023-04. 

O débito decorre da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos através do 

Contrato de Repasse 311.610-55/2009 - Siafi 729065, celebrado entre a União, por meio da Caixa 
Econômica Federal - CEF, e a Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico 

Sustentável - ARIDAS, evidenciada pela não apresentação da documentação necessária à homologação do 
Relatório de Execução de Atividade - REA pelo Ministério Gestor. Tal irregularidade caracteriza infração 
aos seguintes dispositivos: parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 

200/67; art. 28 da IN/STN 1/97; art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/2008 e cláusula 
décima segunda do Contrato de Repasse 311.610-55/2009 - Siafi 729065. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 

de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

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

do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992).  
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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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 92) 
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EDITAL 0677/2020-TCU/SEPROC, DE 20 DE MAIO DE 2020 

TC 036.790/2018-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Felicíssimo Paulino dos Santos Filho, CPF 131.168.605-30, para, no prazo de quinze dias, a contar da data 

desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de 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 20/5/2020: R$ 243.283,01. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 
repassados ao Município de Antônio Cardoso/BA, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar, exercício 2013 (PNATE/2013), em razão do não atingimento dos objetivos do 

Programa, que se deu em virtude da infringência das normas concernentes execução da despesa pública e 
de pagamentos realizados a partir de serviços entregues fora das especificações contratuais ou em 

dissonância com os normativos de trânsito e transporte (utilização de veículos inadequados para o transporte 
de alunos): a) pagamento por “dias de transporte escolar” superior ao executado; b) utilização de veículos 
inadequados para o transporte de alunos; c) divergência do quantitativo de dias letivos para cálculos da 

planilha de custo orçamentário, elevando a estimativa e o valor contratual; motivos que caracterizam 
infração aos dispositivos: 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; arts. 136/139 da 
Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 3º e 4º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, arts. 7, 8, 
17 e 19 da Resolução/CD/FNDE n.º 12, de 17/3/2011. 

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 20/5/2020: R$ 252.889,97; 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) 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 à 

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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.
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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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 92) 
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EDITAL 0680/2020-TCU/SEPROC, DE 21 DE MAIO DE 2020 

TC 014.822/2015-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Almir Dumay Lima, CPF: 569.182.597-68 do Acórdão 4189/2020-TCU-Primeira Câmara, 

Rel. Benjamin Zymler, Sessão de 7/4/2020, proferido no processo TC 014.822/2015-6, por meio do qual o 
Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o 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 21/5/2020: R$ 1.656.818,46; sendo parte em solidariedade com o responsável Jair Alexandre 
Gonçalves, CPF 050.058.417-68. 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$ 80.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 4189/2020-TCU-Primeira 
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). 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 92) 
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EDITAL 0681/2020-TCU/SEPROC, DE 21 DE MAIO DE 2020 

TC 002.126/2018-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Reginaldo Batista Ribeiro Junior, CPF: 284.030.978-59, do Acórdão 2658/2019-TCU-

Plenário, Rel. André de Carvalho, Sessão de 30/10/2019, proferido no processo TC 002.126/2018-4, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Instituto 
Nacional do Seguro Social, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 21/5/2020: R$ 367.910,56. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 92) 
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EDITAL 0682/2020-TCU/SEPROC, DE 21 DE MAIO DE 2020 

TC 025.202/2017-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA AMAZON BOOKS & ARTS EIRELI, CNPJ: 04.361.294/0001-38, na pessoa de seu 

representante legal, Antônio Carlos Belini Amorim, CPF 039.174.398-83, do Acórdão 9860/2019-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Aroldo Cedraz, Sessão de 1/10/2019, proferido no processo TC 025.202/2017-0, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, e a 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 21/5/2020: R$ 1.282.561,90; em solidariedade com os responsáveis Felipe 
Vaz Amorim, CPF 692.735.101-91 e Antônio Carlos Belini Amorim, CPF 039.174.398-83. O 

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

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 92) 
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EDITAL 0685/2020-TCU/SEPROC, DE 21 DE MAIO DE 2020 

TC 032.945/2016-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Jorge Monteiro Pontes, CPF 089.003.705-10, do Acórdão 11698/2019/2019-TCU-1ª 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 15/10/2019, que acatou as 
alegações de defesa ofertadas e julgou suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação. 

Informações detalhadas acerca do processo 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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 93) 
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EDITAL 0690/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Eduardo Cavalcante Delfino, CPF: 247.596.668-85, 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 Instituto Nacional do Seguro 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 
22/5/2020: R$ 58.207,51, em solidariedade com a responsável Viviane Cristina Pereira Alves - CPF: 

331.080.358-94. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
mediante solicitação e recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, 

em nome de instituidor inexistente, descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 
3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 93) 
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EDITAL 0691/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Fernando Pietro Bom (CPF: 282.223.368-35), 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 Instituto Nacional do Seguro 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 
22/5/2020: R$ 26.873,12, em solidariedade com os responsáveis: Viviane Cristina Pereira Alves - CPF: 

331.080.358-94; e Tatiele Pestana Catarino - CPF: 305.299.478-62. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
mediante solicitação e recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, 

em nome de instituidor inexistente, descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 
3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 93) 
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EDITAL 0692/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Paulo Demetrius Jerônimo Alff (CPF: 982.232.590-87), 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 Instituto Nacional do Seguro 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 22/5/2020: R$ 74.274,97, em solidariedade com a responsável Viviane Cristina Pereira 

Alves - CPF: 331.080.358-94. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
mediante solicitação e recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, 

em nome de instituidor inexistente, descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 
3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 93) 
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EDITAL 0693/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Stefani de Abreu Sampaio Nascimento (CPF: 349.670.648-17), 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 Instituto Nacional do Seguro 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 22/5/2020: R$ 11.146,27, em solidariedade com as responsáveis Viviane Cristina 

Pereira Alves - CPF: 331.080.358-94; e Tatiele Pestana Catarino - CPF: 305.299.478-62. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
mediante solicitação e recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, 

em nome de instituidor inexistente, descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 
3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 93) 
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EDITAL 0694/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Renato Benedito dos Santos (CPF: 138.792.028-69), 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 Instituto Nacional do Seguro 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 
22/5/2020: R$ 47.589,10, em solidariedade com as responsáveis: Viviane Cristina Pereira Alves - CPF: 

331.080.358-94; e Tatiele Pestana Catarino - CPF: 305.299.478-62. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
mediante solicitação e recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, 

em nome de instituidor inexistente, descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 
3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 93) 
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EDITAL 0695/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Tatiele Pestana Catarino (CPF: 305.299.478-62), 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 Instituto Nacional do Seguro 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 
22/5/2020: R$ 464.103,15, em solidariedade com os seguintes responsáveis: Viviane Cristina Pereira Alves 

- CPF: 331.080.358-94; e Adalgiso Pessoa De Abreu - CPF: 217.276.578-37. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
intermediando ativamente a concessão indevida de benefícios e facilitando a inserção de dados falsos nos 

sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem 
indevida para si e para outrem, transgredindo o disposto no art. 313-a do Código Penal, Lei 8.213/1991, 

Decreto 3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007, e mediante a solicitação e o recebimento de 
benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, em nome de instituidor inexistente, 
descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 3.048/1999 e na Instrução Normativa 

20/2007. 

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

do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 
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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 94) 
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EDITAL 0696/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Suzana Cardoso Vaz (CPF: 023.368.488-30), 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 Instituto Nacional do Seguro 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 
22/5/2020: R$ 39.635,36, em solidariedade com as seguintes responsáveis: Viviane Cristina Pereira Alves 

- CPF: 331.080.358-94; e Tatiele Pestana Catarino - CPF: 305.299.478-62. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
mediante solicitação e recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, 

em nome de instituidor inexistente, descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 
3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 94) 
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EDITAL 0697/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Thais Daniela Moreira (CPF: 224.076.048-65), 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 Instituto Nacional do Seguro 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 
22/5/2020: R$ 49.311,82, em solidariedade com os seguintes responsáveis: Diego Rodrigo Rufino de Souza 

- CPF: 355.063.278-97; e Viviane Cristina Pereira Alves - CPF: 331.080.358-94. 

O débito decorre de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte, 
mediante solicitação e recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte a que não tinha direito, 

em nome de instituidor inexistente, descumprindo as disposições contidas na Lei 8.213/1991, no Decreto 
3.048/1999 e na Instrução Normativa 20/2007. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 19/2/2020: R$ 139.944,74; 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 à 

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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 94) 
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EDITAL 0699/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 016.350/2011-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SANENG SANTAREM ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.238.160/0001-27, representada 

por Luzimara Costa Moura Carvalho (OAB: 9015/PA), do Acórdão 15.650/2018 - TCU - 1ª Câmara, Rel. 
José Múcio Monteiro, Sessão de 4/12/2018, proferido no processo de Tomada de Contas Especial TC 
016.350/2011-1, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto por Jorge 

Luís dos Santos Braga (CPF: 252.427.332-68), ex-prefeito, e Pedro Álvaro Mendes Barbosa (CPF: 
047.100.962-87), ex-secretário de obras, contra o Acórdão 2.491/2016 - 1ª Câmara, retificado pelo Acórdão 

4.413/2019 - TCU - 1ª Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, para, no mérito, negar- lhe 
provimento. 

Dessa forma, fica a SANENG SANTAREM ENGENHARIA LTDA notificada para, no prazo 

de quinze dias, a contar da publicação desta comunicação, comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento 
aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 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 22/5/2020: R$ 4.520.251,97, em 

solidariedade com o responsável Jorge Luís dos Santos Braga - CPF: 252.427.332-68. 

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$ 600.000,00, 
com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada monetariamente desde a data do 
Acórdão 2.491/2016 - 1ª Câmara até a data do efetivo recolhimento, 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informo que os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União estão suspensos 
no período de 20/3 a 20/5/2020, conforme estabelecido pela Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, 
e prorrogado pela Portaria-TCU nº 71, de 16 de abril de 2020. Ambos os normativos podem ser consultados 

no Portal do TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e do cofre credor pode 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 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 94) 
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EDITAL 0701/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 002.089/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Adalgiso Pessoa de Abreu (CPF: 217.276.578-37), representado por Cristina Pedrozo 

Rosante (OAB: 323.168/SP), do Acórdão 9533/2019 - TCU - 2ª Câmara, proferido em processo de Tomada 
de Contas Especial, TC 002.089/2018-1, por meio do qual o Tribunal decidiu autorizar o parcelamento do 
débito solidário imputado em desfavor de Adalgiso Pessoa de Abreu (CPF 217.276.578-37), nos termos do 

Ofício 2262/2018-TCU/Secex-TCE, em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas, atualizadas 
monetariamente. 

Dessa forma, fica Adalgiso Pessoa de Abreu (CPF: 217.276.578-37), notificado, para, no prazo 
de 15 dias, a contar da data desta publicação, comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do 
Instituto Nacional de Seguro Social, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, na forma 

da legislação em vigor. 

A falta de pagamento de qualquer parcela da dívida implicará o vencimento antecipado do saldo 

devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, com a consequente remessa do processo para cobrança judicial, momento em que a dívida 
poderá sofrer incidência de outros acréscimos legais.  

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 2 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 95) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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EDITAL 0703/2020-TCU/SEPROC, DE 22 DE MAIO DE 2020 

TC 012.354/2018-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Antonio Teixeira, CPF: 523.411.786-34, do Acórdão 2298/2019-TCU-Plenário, Rel. André 

de Carvalho, Sessão de 25/9/2019, proferido no processo TC 012.354/2018-0, por meio do qual o Tribuna l 
julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, 
valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, 

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

de mora até 22/5/2020: R$ 1.886.921,33. 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$ 100.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2298/2019-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). 

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. 

Por fim, informo que os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União foram 

suspensos no período de 20/3 a 20/5/2020, conforme estabelecido pela Portaria-TCU nº 61, de 19/3/2020, 
alterada pela Portaria-TCU nº 71, de 16/4/2020, voltando a fluir normalmente a partir do dia 21/5/2020. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 01/06/2020, Seção 3, p. 95) 
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ATAS 
 

PLENÁRIO 
 

ATA Nº 17, DE 20 DE MAIO DE 2020 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

Presidência: Ministro José Mucio Monteiro (Presidente) 
Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

Secretário das Sessões: AUFC Marcelo Martins Pimentel 
Subsecretária do Plenário: AUFC Lorena Medeiros Bastos Correa 
À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão telepresencial do Plenário, com a presença 

dos Ministros Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo 
Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo; dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman 

Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira; e da Representante do 
Ministério Público, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

O Plenário homologou a Ata nº 16, referente à sessão telepresencial realizada em 13 de maio de 2020. 
PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 

Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 
de Contas da União na Internet. 

COMUNICAÇÕES (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata) 

Da Presidência:  
Registro de que, em consonância com a comunicação feita na sessão plenária no último dia 11 de 

março, foram devolvidos, aos órgãos de origem, 135.438 atos de pessoal que se encontravam no Sistema 
Sisac, para a realização de novos cadastramentos no Sistema e-Pessoal. 

Do Ministro Benjamin Zymler: 

Despacho proferido no TC 018.717/2020-9, determinando a realização de oitiva do Ministério da 
Saúde e da empresa Topmed Assistência à Saúde Ltda., com amparo no art. 276, § 3º, do Regimento Interno 

do TCU, para que, no prazo de cinco dias, se pronunciem quanto a determinados pontos referentes ao 
contrato de prestação de serviços de atendimento pré-clínico via telefone. 

Da Ministra Ana Arraes: 

Despacho proferido no TC-016.867/2020-3, autorizando a autuação de duas representações atinentes 
a aquisições de insumos e equipamentos de saúde, por ter sido detectada a possível ocorrência de 

sobrepreço. O primeiro caso trata de compra de álcool em gel pelo Instituto Nacional do Seguro Social em 
São Paulo, e o segundo, de aquisição de ventiladores mecânico/eletrônicos pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Fortaleza/CE. 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 
Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 

TC-007.103/2007-7 e TC-027.614/2014-0, cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues; 
TC-019.552/2014-9, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler; 
TC-025.800/2017-5, cujo relator é o Ministro Augusto Nardes; 

TC-023.984/2016-3 e TC-038.380/2018-8, cujo relator é o Ministro Aroldo Cedraz; 
TC-015.136/2018-3, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro; 

TC-017.172/2018-7, cuja relatora é a Ministra Ana Arraes; 
TC-010.370/2020-0, TC-012.592/2019-6, TC-018.771/2018-1 e TC-040.307/2018-2, cujo relator é o 

Ministro Bruno Dantas; 

TC-010.173/2019-6, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo; 
TC-006.025/2019-6, cujo relator é o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 

TC-006.727/2020-4, TC-010.438/2015-7, TC-014.912/2017-1, TC-016.598/2019-9 e TC-
037.136/2019-4, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; e 

TC-037.972/2019-7, cujo relator é o Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
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O Plenário aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 1204 a 1241. 

PEDIDO DE VISTA 
Com base no artigo 112 do Regimento Interno, a apreciação do processo TC-044.443/2012-9, cujo 

relator é o Ministro Bruno Dantas, foi adiada para a sessão plenária de 17 de junho de 2020, ante pedido de 
vista formulado pelo Ministro Benjamin Zymler.  

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, o Plenário proferiu os Acórdãos de nºs 1242 a 1279. 
SUSTENTAÇÕES ORAIS 

Na apreciação do processo TC-019.364/2017-2, cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
o Dr. Marcelo Cama Proença Fernandes produziu sustentação oral em nome do Distrito Federal. 

Na apreciação do processo TC-005.520/2019-3, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler, o Dr. 

Sérgio Freitas de Almeida produziu sustentação oral em nome da MPE Engenharia e Serviços S.A. 
Na apreciação do processo TC-040.374/2018-1, cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, o Dr. 

Leonardo Faustino Lima produziu sustentação oral em nome da Caixa Econômica Federal. 
Na apreciação do processo TC-008.557/2016-0, cuja relatora é a Ministra Ana Arraes, o Dr. 

Guilherme Teixeira Pereira não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido em nome 

de Cláudio de Oliveira Torres. 
Na apreciação do processo TC-009.335/2017-0, cuja relatora é a Ministra Ana Arraes, o Dr. Everardo 

Oliveira Nunes de Barros produziu sustentação oral em nome de Valdemar Araújo da Silva Filho. O Dr. 
Carlos Alberto Diógenes de Castro não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido 
em nome de Sílvia Helena Cezário Araújo e Mikael Rodrigues de Oliveira. 

Na apreciação do processo TC-000.955/2019-1, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas, o Dr. 
Augusto César Nogueira de Souza produziu sustentação oral em nome de Spandex Serviços de 

Terceirização de Mão de Obra Eireli. 
Na apreciação do processo TC-022.385/2019-3, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de 

Carvalho, o Dr. Fabio Lopes Vilela Berbel produziu sustentação oral em nome da Globalsat do Brasil Ltda.  

 
PROSSEGUIMENTOS DE VOTAÇÃO 

Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, deu-se prosseguimento à votação dos seguintes 
processos: 

TC-029.080/2014-2 (Atas de nºs 14/2017 e 38/2019). Durante a apreciação da matéria, houve empate 

na votação. O relator, Ministro Benjamin Zymler, foi acompanhado pelos Ministros Walton Alencar e 
Augusto Nardes e pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o revisor, Ministro Bruno Dantas, foi 

acompanhado pelos Ministros Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e Vital do Rêgo. O Presidente, Ministro 
José Mucio Monteiro, proferiu voto de desempate nos termos do art. 139 do Regimento Interno, 
acompanhando o relator. O Tribunal aprovou o Acórdão nº 1252/2020. 

TC-007.447/2015-9 (Atas de nºs 22/2019, 31/2019, 42/2019 e 45/2019). O Tribunal aprovou o 
Acórdão nº 1253/2020, sendo vencedora a proposta apresentada pelo relator, Ministro Augusto Nardes. 

Vencidos os Ministros Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler e Bruno Dantas. 
REABERTURAS DE DISCUSSÃO 
Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão dos seguintes processos: 

TC-011.359/2009-6 (Ata nº 4/2020). O Tribunal aprovou o Acórdão nº 1254/2020, sendo vencedora 
a proposta apresentada pelo relator, Ministro Aroldo Cedraz. Vencidos os Ministros Walton Alencar 

Rodrigues, Benjamin Zymler e Ana Arraes. 

TC-013.680/2019-6 (Ata nº 13/2020). O Tribunal aprovou o Acórdão nº 1255/2020, sendo vencedora, 
por unanimidade, a proposta apresentada pelo relator, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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ACÓRDÃOS APROVADOS 

Os Acórdãos de nºs 1204 a 1241, apreciados por relação, estão transcritos a seguir. Da mesma forma, 
seguem transcritos os Acórdãos de nºs 1242 a 1279, apreciados de forma unitária, que constam também do 

Anexo II desta Ata, juntamente com os relatórios, votos e propostas de deliberação em que se 
fundamentaram. 

RELAÇÃO Nº 11/2020 - Plenário 

Relator - Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

ACÓRDÃO Nº 1204/2020 - TCU - Plenário 

Considerando que Sidônio Trindade Gonçalves não trouxe aos autos elementos capazes e suficientes 
para desconstituir o Acórdão 1.866/2018-TCU-Segunda Câmara, contra o qual se insurge, mas limitou-se 
a alegar boa-fé na utilização dos recursos públicos geridos e preliminares de cerceamento de defesa e 

nulidade das notificações a ele endereçadas; 
Considerando que as notificações endereçadas ao responsável observaram o previsto no art. 22, inciso 

I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 179, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 
Considerando que nenhuma das hipóteses ditadas pelo art. 35 da Lei 8.443/1992 para admissibilidade 

de Recurso de Revisão foram atendidas;  

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea “b”, e § 3º, 

288, caput, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão e dar ciência desta 
deliberação ao recorrente, nos termos dos pareceres emitidos nos autos (peças 66-68 e 70): 

 1. Processo TC-012.543/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

 1.1. Apensos: 018.447/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 
 1.2. Responsável: Sidônio Trindade Gonçalves (020.513.542-00) 

 1.3. Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves (020.513.542-00) 
 1.4. Entidade: Município de Tefé/AM 
 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 

 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado do 
Amazonas (Sec-AM). 

 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM) e outros.  

 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1205/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c 
os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, considerar cumpridos os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 497/2018-

TCU-Plenário, determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC 017.737/2017-6 
(Relatório de Auditoria), e encaminhar cópia da instrução de peça 72 e desta deliberação à Secretaria de 

Educação no Estado de Minas Gerais - SEE/MG, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 72-73): 
 1. Processo TC-030.913/2019-5 (MONITORAMENTO) 
 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Educação no Estado de Minas Gerais - SEE/MG; 

Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais  
 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 
 1.5. Representação legal: não há. 

 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 1206/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do Regimento Interno, 

em dar quitação a Raimundo Brito Façanha (CPF (019.270.352-87), ante o recolhimento integral da multa 
que lhe foi imputada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1.677/2019-TCU-Plenário, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos (peças 132-134): 

 1. Processo TC-012.644/2012-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
 1.1. Apensos: 016.057/2014-7 (SOLICITAÇÃO); 018.368/2015-8 (SOLICITAÇÃO); 

036.778/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 
 1.2. Responsáveis: Antonildes Marques Cardoso (876.979.713-72); Raimundo Brito Facanha 

(019.270.352-87) 

 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 
 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRod). 
 1.8. Representação legal: não há. 

 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1207/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do Regimento Interno, 
em dar quitação a Luiz Clark Soares Maia (040.065.774-00), ante o recolhimento integral da multa que lhe 

foi imputada por meio do subitem 9.7 do Acórdão 803/2019-TCU-Plenário, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos (peças 202-204): 

 1. Processo TC-007.599/2008-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 

 1.1. Apensos: 019.902/2009-2 (MONITORAMENTO); 014.982/2015-3 (SOLICITAÇÃO) 
 1.2. Responsáveis: Aston Medeiros dos Santos (041.456.744-72); Divaldo de Arruda Camara 

(025.342.154-34); Expedito Leite da Silva (112.494.634-91); Fernando Rocha Silveira (107.545.124-87); 
Francisco Fernando de Figueiredo Lopes (219.548.367-91); Genivaldo Paulino da Silva (021.453.594-00); 
Gustavo Adolfo Andrade de Sá (160.953.084-53); Heraldo Cosentino (468.395.778-72); Hideraldo Luiz 

Caron (323.497.930-87); Hugo Sternick (296.677.716-87); Jose Narcelio Marques Sousa (003.013.884-
15); Luis Munhoz Prosel Junior (459.516.676-15); Luiz Antonio Pagot (435.102.567-00); Luiz Clark 

Soares Maia (040.065.774-00); Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (765.579.601-72); Mauro Ernesto 
Campos Lima (160.271.757-53) 

 1.3. Interessados: Astep Engenharia Ltda (10.778.470/0001-34); Atp Engenharia Ltda 

(35.467.604/0001-27); Congresso Nacional (vinculador) (); Consorcio Arg / Egesa - Br-101/pb 
(08.348.751/0001-05); Consorcio Oas/ Camargo Correa/ Mendes Junior (08.411.565/0001-73); Consórcio 

Contécnica - Planservi - Lenc (08.661.436/0001-33); Consórcio Cr Almeida - Via - Emsa 
(08.396.100/0001-90); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); 
Dynatest Engenharia Ltda (32.116.154/0001-30); Jbr Engenharia Ltda (70.074.448/0001-35); Magna 

Engenharia Ltda (03.426.423/0001-66); Maia Melo Engenharia Ltda (08.156.424/0001-51); Ministério da 
Defesa-comando do Exército (vinculador) (); Seplane Servicos de Engenharia e Planejamento do Nordeste 

Ltda (01.631.413/0001-37); Skill Engenharia Ltda (02.991.032/0001-21) 
 1.4. Entidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil (extinta) 

 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 
(SeinfraRod). 
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 1.8. Representação legal: Igor da Rocha Telino de Lacerda (30.192/OAB-PE) e outros, representando 

Astep Engenharia Ltda; Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; 
Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Arg / Egesa - Br-

101/pb; Marco Antonio Prandini e outros, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
(extinta).  

 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

RELAÇÃO Nº 14/2020 - Plenário 
Relator - Ministro BENJAMIN ZYMLER 

ACÓRDÃO Nº 1208/2020 - TCU - Plenário 

 Considerando que se trata de embargos de declaração opostos por Selma Alba Casalicchio aos termos 
do Acórdão 2.626/2019-Plenário, que reviu de ofício o Acórdão 4.736/2015-2ª Câmara, para considerar 

ilegal o seu ato de aposentadoria, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 
6º da EC nº 41/2003; 

 Considerando que a interessada tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 
22/11/2019, data constante do AR que acompanhou carta expedida pelo Ministério da Economia dando-lhe 
ciência do Acórdão 2.626/2019-Plenário; 

 Considerando que o prazo recursal de dez dias teve início em 25/11/2019 e findou-se em 4/12/2019, 
tendo o recurso sido interposto apenas em 17/12/2019, sem a indicação de qualquer omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão recorrida; 
 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no 

artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea “b”, do RITCU, ACORDAM, por 

unanimidade, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão da sua intempestividade e 
por não ter sido apontado quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios. 

 1. Processo TC-012.137/2015-4 (APOSENTADORIA) 
 1.1. Recorrente: Selma Alba Cavalcanti do Vale (692.820.728-00) 
 1.2. Interessados: Sebastiana Rocha da Silva Pinheiro (204.453.182-87); Selma Alba Cavalcanti do 

Vale (692.820.728-00); Susana Sandes Ramos (033.596.358-76); Takehito Kimura (183.992.907-34); 
Teresa Kimiko Inoue (006.290.648-81); Tertuliano Alves de Carvalho Neto (778.098.908-91); Ulande 

Lopes Casquel (051.851.228-20); Umberto Jacobs Neto (333.887.768-49); Valeria Passini Sodre 
(037.776.548-17); Vera Alice Zucon Trecenti (827.909.148-34) 

 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São 

Paulo 
 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 
 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal 

(SEFIP). 
 1.8. Representação legal: não há. 

 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1209/2020 - TCU - Plenário 
 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos, em: 

 a) acolher parcialmente o pedido formulado pelo Sr. Aluizio Paes Lima, de modo a devolver-lhe o 
prazo para interposição do recurso de reconsideração; e em 

 b) dar ciência deste acórdão aos advogados Fábio Nunes Bandeira de Melo (OAB/AM 4.331) e 

Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB/AM 6.975), conforme requerido pela parte. 
 1. Processo TC-012.415/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
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 1.1. Responsáveis: Aloizio Paes de Lima (035.981.794-72); Aparecida Gualberto dos Reis 

(032.419.618-00); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (209.988.051-49); Ivanhoe Martins Fernandes 
(297.530.907-49); Jose Edson Rodrigues de Souza (046.811.003-82); José Domingos Soares (142.796.144-
15); Kercio Silva Pinto (066.156.275-15); M. Glaudimar Almeida (03.804.441/0001-34); Maria das Graças 
Malheiros Monteiro (064.225.272-68); P. de O. Marques (02.607.549/0001-74); R. F. Alves 

(84.536.143/0001-02); Robério Freire Alves (456.542.202-68); Roger Freire Alves (320.509.412-34); 
Roner Freire Alves (435.545.982-91). 

 1.2. Órgão: DPF - Superintendência Regional no Estado do Amazonas. 
 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
 1.6. Representação legal:  
 Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM) e outros, representando o Sr. Aloizio Paes de Lima;  

 Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF), representando a Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro;  
 João Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE), representando o Sr. Jose Edson Rodrigues de Souza; e 
 Cintia Pinheiro dos Santos (5433/OAB-AM), representando a Sra. Aparecida Gualberto dos Reis.  
 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1210/2020 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por 

unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no 
art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não 

conhecer do presente feito como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no 
art. 235 do RITCU, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no art. 169, inciso VI, do 
RITCU, dando-se ciência ao interessado. 

 1. Processo TC-000.392/2019-7 (DENÚNCIA) 

 1.1. Apenso: 008.529/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 
 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 
 1.3. Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar 
 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 
 1.7. Representação legal: Mara Lucia Beraldo Barradas Fernandes (OAB/RJ 123.629) e outros  
 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 

 1.8.1. indeferir o pedido de ingresso do denunciante como parte interessada do presente processo, 
pela ausência de demonstração de razão legítima para intervir nos autos, com fulcro nos art. 144, § 2º, c/c 
art. 146, § 2º, do RITCU. 

ACÓRDÃO Nº 1211/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 
143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, 
em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente e em dar ciência ao denunciante, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos. 
 1. Processo TC-040.469/2019-0 (DENÚNCIA) 
 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 
 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 
 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 

 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 
 1.7. Representação legal: Juliano Couto Gondim Naves (21149/OAB-DF) e outros, representando 

Serviço Federal de Processamento de Dados.  
 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 1212/2020 - TCU - Plenário 

Considerando que a medida de indisponibilidade de bens decretada pelo Acórdão 1.601/2017-
Plenário já se encontra com o prazo exaurido; 

Considerando que o Acórdão 2.240/2018-Plenário, com a redação dada pelo Acórdão 2.751/2018-
Plenário, já julgou o mérito da tomada de contas especial que originou o presente feito, bem como solicitou 
à Advocacia-Geral da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em 

débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; 
Considerando que não subiste mais o periculum in mora apto a justificar a expedição de nova medida 

constritiva contra o patrimônio dos responsáveis; 
Considerando, pois, que o presente processo atingiu a finalidade para o qual foi constituído; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, e 169, incisos I e V, do Regimento Interno 
do TCU, em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, mediante apensamento definit ivo 

ao TC 014.361/2015-9, dando-se ciência ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
 1. Processo TC-021.536/2017-1 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 
 1.1. Responsável: Constran S.A. - Construções e Comércio (61.156.568/0001-90) 

 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 
(SeinfraOpe). 

 1.5. Representação legal: Maria Carolina Viana Machado Pinheiro (235.057/OAB-SP) e outros, 

representando Constran S.A. - Construções e Comércio.  
 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações:  

 1.6.2 encaminhar ao MP/TCU cópias desta decisão e dos pareceres que a fundamentam, juntamente 
com cópia da manifestação da AGU (peça 37, TC 014.361/2015-9), que informou, dentre outros assuntos, 
a ausência de notificação do Acórdão 2.240/2018-Plenário. 

RELAÇÃO Nº 14/2020 - Plenário 
Relator - Ministro AUGUSTO NARDES 

ACÓRDÃO Nº 1213/2020 - TCU - Plenário 
 Considerando que os recorrentes apresentam expediente recursal inominado; 
 Considerando que a peça não se enquadra em nenhuma das hipóteses recursais previstas na Lei 

nº 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU; 
 Considerando que o art. 50, § 4º, da Resolução TCU nº 259/2014 determina a negativa de 

recebimento do pleito, quando ficar comprovado que a peça trata de petição a qual não pode ser conhecida 
como recurso de decisão do TCU; 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento no art 143, inciso V, alínea “a” c/c o art. 50, § 4º, da Resolução TCU nº 
259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em receber a peça recursal com 

mera petição, em razão da ausência de ânimo recursal, negando-se a ela seguimento e determinar o seu 
arquivamento, após dar ciência aos peticionários do teor deste acórdão: 

 1. Processo TC-006.774/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

 1.1. Apensos: 027.232/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); 027.231/2018-6 (COBRANÇA 
EXECUTIVA); 027.230/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); 027.229/2018-1 (COBRANÇA 

EXECUTIVA) 
 1.2. Responsáveis: Alice Alves Figueiredo (188.710.428-32); Anísio Ernesto Lopes (669.072.337-

20); Aílton de Castro Leite (245.511.127-04); Ciro Esteves Baptista (398.892.387-72); Claudionor Xavier 
da Silva (274.062.377-15); Clearton Mateus de Moura (266.788.887-15); Célia da Costa Ávila 
(440.085.977-00); Edna Suzano Gonçalves da Silva (024.887.087-47); Eliane Custódio Miguel 
(002.495.457-80); Everildo Gomes da Silva (288.780.357-34); Francisco Rodrigues Barreto (624.706.987-
15); Gumercindo Couto de Oliveira (111.618.417-68); Hilda da Costa Soares (021.725.747-08); Ivone Vaz 
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Correa (663.176.817-91); Joel da Silva (319.520.387-15); Jonas José Miguel (falecido) (266.066.407-25); 

José de Ribamar Pires Carneiro (199.510.007-20); Marli Galdino (034.344.377-54); Nadir Miranda Soares 
(falecida) (258.384.077-00); Neuza Glória Ramos Duque Estrada (866.055.187-72); Nilza Lopes de 
Campos (072.902.347-82); Roberto Ricardo Barreto (068.067.757-72); Vânia Soares Melo (007.645.217-
48); Welington Henrique de Araújo (006.038.597-98) 

 1.3. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro-Centro/RJ-INSS/MPS. 
 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
 1.7. Representação legal: Jose Marcos Vieira (65.681/OAB-RJ), representando Solange de Oliveira 

Francisco e Luiz Henrique dos Santos de Oliveira; Carlos Leno de Moraes Sarmento (75.458/OAB-RJ), 
representando Edna Suzano Gonçalves da Silva; Laerte da Motta Ferreira, representando Gumercindo 

Couto de Oliveira. 
 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
  

ACÓRDÃO Nº 1214/2020 - TCU - Plenário 
Trata-se de Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de processo de fiscalização realizado 

no âmbito do Fiscobras 2005 (Levantamento - Fiscalis 350/2005) nas obras de manutenção e recuperação 
dos sistemas de produção de óleo e gás natural na Região Nordeste, no Estado da Bahia. 

 Considerando que por meio do Acórdão 1.324/2005-TCU-Plenário, posteriormente complementado 
pelo Acórdão 1.541/2005-TCU-Plenário, este Tribunal determinou, entre outras medidas, uma série de 
oitivas e audiências relativas a indícios de irregularidades identificados na fiscalização junto à Petrobras e 
à empresa GDK S.A.; 

 Considerando que, por meio do Acórdão 2.087/2011-TCU-Plenário, este Tribunal, ao apreciar as 
análises das razões de justificativas e oitivas de gestores, da Petrobras e da GDK, converteu o processo de 
fiscalização em Tomada de Contas Especial, com determinação de ressarcimento de débito no valor de 
R$ 55.575,42, em função de cobrança indevida de taxa de administração e impostos no BDI de 
fornecimento de materiais, e, posteriormente, de citação dos responsáveis em face superfaturamento na 
execução do contrato 114.2.018.03-2, firmado entre a Petrobras e a empresa GDK S.A., decorrente da 
diferença entre o valor total dos serviços executados considerando os preços contratados e o obtido, 
utilizando-se os preços de mercado, balizados pelos preços obtidos dos sistemas referenciais Sinapi e Sicro 
2; 

 Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 2.087/2011-TCU-Plenário, a Secex-9 autuou duas 
Tomadas de Contas Especiais - TCE: o TC 028.738/2011-0, para analisar o contrato 2700.000.7903.04-2, 

e o presente TC 029.102/2011-1, para tratar do contrato 114.2.018.03-2, constituídos com peças processuais 
extraídas do TC 003.004/2006-2 (originador), pertinentes à apuração dos fatos, quantificação do dano e 
identificação dos responsáveis para o deslinde das TCE, nos termos do art. 8º da Lei 8.443/1992; 

 Considerando que a Petrobras comprovou o recolhimento do valor de R$ 55.575,42 sobre a nota de 
crédito 5100671049/2005/1 junto à GDK, por meio da Nota de Débito 1100086691, via sistema SAP; 

 Considerando que unidade técnica reavaliou os cálculos relacionados a custos de construção, 
concluindo pela inexistência de superfaturamento, bem como apurou o ressarcimento de débito identificado 
durante as instruções técnicas precedentes, em função de cobrança indevida de taxa de administração e 
impostos no BDI de fornecimento de materiais (peças 114 a 116); 

 Considerando a manifestação da unidade técnica pela inaplicabilidade de multas aos gestores por 

irregularidades na celebração do primeiro termo aditivo, por já terem sido tratadas pelo Tribunal nos autos 
do TC 004.623/2006-5, por meio do Acórdão 3.082/2010 - TCU - Plenário; 

 Considerando que, em atendimento à solicitação do Ministério Público junto a este Tribuna l 
(MPjTCU), a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural posicionou-se pela 
inaplicabilidade da extrapolação do estudo econométrico, que resultou na prolação do Acórdão 3.089/2015-
TCU-Plenário, para contratos que não estejam inseridos no âmbito da área de Abastecimento da Companhia 
(peças 130 a 132),  
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 Considerando a concordância do MPjTCU “com as conclusões sobre o cálculo efetuado pela 

Petrobras, sobre a regularidade do ressarcimento determinado pelo Acórdão n.º 2.087/2011-TCU-
Plenário, e sobre a inaplicabilidade do modelo econométrico ao presente caso”, 

 Considerando ainda, que, apesar do longo tempo transcorrido, não houve a realização de citação dos 
responsáveis neste TCE pelas diversas unidades técnicas por qual passou o presente processo, razão pela 
qual a presente tomada de contas especial não teve todos os seus pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válidos; 
 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade,b com fundamento no art. 1º da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do 
Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, 
em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 

sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação.  
 1. Processo TC-029.102/2011-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

 1.1. Apensos: 003.004/2006-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 
 1.2. Responsáveis: Alexis Miranda Souza Brito (064.040.655-68); Antonio Jose Pinheiro Rivas 

(094.992.105-04); Gdk S.a. Em Recuperacao Judicial (34.152.199/0004-38); Marco Aurelio Marinho Paz 

(184.289.591-53); Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01); Vandemir Ferreira de Oliveira 
(150.641.825-20) 

 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 
 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPet). 

 1.7. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando 
Petróleo Brasileiro S.a.; Renato Otto Kloss (117.110/OAB-RJ) e outros, representando Alexis Miranda 
Souza Brito; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF) e outros, representando Petróleo 

Brasileiro S.A., Petróleo Brasileiro S.A., Alexis Miranda Souza Brito e Antonio Jose Pinheiro Rivas.  
 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 

 1.8.1. Determinar a Secretaria Geral de Controle Externo que oriente suas unidades técnicas a 
observarem os procedimentos para tempestiva citação dos responsáveis quando houver deliberação deste 
Tribunal de conversão dos processos em tomadas de contas especiais; 

 1.8.2. Dar ciência desta deliberação a Petróleo Brasileiro S.A. e aos interessados. 
RELAÇÃO Nº 12/2020 - Plenário 

Relator - Ministro AROLDO CEDRAZ 

ACÓRDÃO Nº 1215/2020 - TCU - Plenário 

 Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 
145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material o subitem 

“9.3” do Acórdão 2.767/2019-TCU Plenário, prolatado na sessão de 20/11/2019, Ata 45/2019 (corrigido 
por erro material pelo Acórdão 478/2020-Plenário), de modo que onde se lê: “9.3. com fundamento (...) 
condenando-os ao pagamento da quantia(...)”, leia-se: “9.3. com fundamento (...) condenando-os 

solidariamente, ao pagamento da quantia (...)”. 
 1. Processo TC-003.519/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

 1.1. Responsáveis: Aginaldo Gonçalves (875.115.418-87); Associação dos Produtores Rurais de 
Manguape de Cima (35.576.610/0001-12). 

 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 

 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
 1.6. Representação legal: não há. 
 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 1216/2020 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério do Meio 

Ambiente, em decorrência de irregularidades verificadas na aplicação dos recursos repassados à Fundação 
Professor João Ramos Pereira da Costa, no valor de R$ 680.000,00, mediante o Convênio 
MMA/SRH 11/2001; 

Considerando que, por meio do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário (peça 132), proferido em 
13/3/2019, o Tribunal decidiu julgar irregulares as contas de diversos responsáveis, entre eles o Sr. Rui 

Melo de Carvalho, condenando-os solidariamente, na medida do envolvimento de cada um, ao débito 
apurado nos autos e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 16/7/1992, arbitrada em R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) no caso do Sr. Rui Melo de Carvalho; 

Considerando que, em consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi), foi 
detectado que o Sr. Rui Melo de Carvalho havia falecido em 10/11/2015, antes, portanto, da prolação do 

Acórdão 478/2019-TCU-Plenário, mas posteriormente ao chamamento desse responsável aos presentes 
autos em sede de citação - fato ocorrido em 25/3/2010 (peça 57, p. 4-6); 

Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara em afirmar que deve ser promovida, de 

ofício, a revisão do acórdão condenatório, tornando insubsistente a multa imposta a responsável falecido, 
dado seu caráter personalíssimo (e.g. Acórdãos 1.656/2017 e 1.800/2015 de Plenário; 6.742/2018 e 

4.372/2018 de 1ª Câmara; 9.567/2018 e 513/2018 de 2ª Câmara, o primeiro de minha relatoria e os demais 
relatados pelos Ministros Vital do Rêgo, Augusto Sherman Cavalcanti, Bruno Dantas, José Múcio Monteiro 
e Ana Arraes, respectivamente); 

Considerando o disposto no art. 3º, § 2º, da Resolução TCU 178, de 24/8/2005, segundo o qual “O 
Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, 

o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da 
deliberação”; 

Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 188 a 190 e 193); 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988, combinado com 

os arts. 143, inciso I, alínea “b”, e 174 do Regimento Interno-TCU e com o art. 3º, § 2º, da Resolução TCU 
178/2005, em (i) rever, de ofício, o item 9.7 do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário, tornando sem efeito a 
multa aplicada à Rui Melo de Carvalho (CPF 370.198.997-49) de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos, e (ii) expedir a determinação consignada abaixo no subitem 1.8.1. 
 1. Processo TC-016.537/2007-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

 1.1. Responsáveis: Deusicléa Barboza de Castro (CPF 280.020.671-34), Eudes Costa de Holanda 
(CPF 024.662.873-15), Francisco Pessoa Furtado (CPF 020.830.003-15), Israel Beserra de Farias (CPF 
132.513.174-15), Luciano de Petribú Faria (CPF 499.437.076-15), Oscar Cabral de Melo (CPF 

083.235.264-00), Paulo Ramiro Perez Toscano (CPF 076.068.501-00), Pedro Thadeu Miranda de Argollo 
Pereira (CPF 130.377.905-63), Rui Melo de Carvalho (CPF 370.198.997-49), Fundação Professor João 

Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32), Instituto Terra Social - ITS (CNPJ 03.463.763/0001-
67), Mestra Ltda. (CNPJ 03.457.778/0001-12) e TL Construtora Ltda. (CNPJ 00.058.984/0001-61). 

 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32) 

e Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
 1.3. Interessada: Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32). 

 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 

 1.7. Representação legal: Alexandre Melo Soares (OAB/RS 51.040 e OAB/DF 24.518), Cristian 
Klock Deudegant (OAB/DF 24.734), José Inácio Macedo Júnior (OAB/DF 12.920), Liander Michelon 

(OAB/DF 20.201), Raul Canal (OAB/DF 10.308) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano 
(procurações e substabelecimento à peça 1, pp. 5, 6, 20 e 21; e peça 62); Manoel de Santana Neto (OAB/DF 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 97 | Segunda-feira, 01/06/2020 49 

13.708), representando Itazil Fonseca Benício dos Santos (procuração à peça 1, p. 16); Matheus Machado 

Mendes de Figueiredo (OAB/DF 6.597/E), Sergio Leverdi Campos e Silva (OAB/DF 12.069) e Thais 
Machado Mendes de Figueiredo (OAB/DF 17.445), representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar 

(procuração à peça 1, p. 32); Antônio Lázaro Martins Neto (OAB/DF 25.354) e João Paulo Gonçalves da 
Silva (OAB/DF 19.442), representando Raymundo José Santos Garrido (procuração à peça 1, p. 45); Maria 
de Lourdes Nunes (OAB/DF 4.872), representando Deusicléa Barboza de Castro (procuração à peça 1, p. 

50); Clovis Alexandre de Arraes Alencar (OAB/CE 10.559), Oberdan Amâncio Campos (OAB/CE 15.586) 
e Paulo André Lima Aguiar (OAB/CE 10.630), representando Eudes Costa Holanda Junior (procuração à 

peça 87); Alessandro Alexandre Maia (OAB/CE 17.068), Larnecs Alexandre Maia (OAB/CE 13.042) e 
Maria Eroneide Alexandre Maia (OAB/CE 12.833), representando Francisco Pessoa Furtado (procuração 
à peça 91); Iuri Mattos de Carvalho (OAB/BA 16.741), Roberto Silva Soledade (OAB/BA 16.627) e 

Tarcísio Menezes Oliveira (OAB/BA 15.857), representando Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira 
(procuração à peça 96); Celso Negrão da Fonseca Júnior (OAB/BA 22.177), Dalton Marcel Matos de Souza 

(OAB/BA 19.685), Fabiana Bastos de Oliveira (OAB/BA 24.572) e Fabricio Bastos de Oliveira (OAB/BA 
19.062), representando TL Construtora Ltda. (procuração à peça 1, p. 55); Carlos Henrique da Rocha Cruz 
(OAB/CE 5.496), Expedito Dantas da Costa Júnior (OAB/CE 13.511), Vinícius Vilardo de Mello Cruz 

(OAB/CE 21.419) e outros, representando a Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (procuração 
e substabelecimento à peça 53, pp. 44-45); Carlos Henrique da Rocha Cruz (OAB/CE 5.496), Expedito 

Dantas da Costa Júnior (OAB/CE 13.511), Vinícius Vilardo de Mello Cruz (OAB/CE 21.419) e outros, 
representando o Instituto Terra Social (procuração e substabelecimento à peça 54, pp. 15-17); Alberto 
Moreira Rodrigues (OAB/DF 12.652), Claudismar Zupiroli (OAB-DF 12.250), Maria Abadia Alves 

(OAB/DF 13.363) e Andrey Vargas do Nascimento (OAB/DF 16.315-E), representando Luciano de Petribú 
Faria (procuração à peça 191). 

 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:  

 1.8.1. notificar o espólio de Rui Melo de Carvalho ou seus herdeiros, caso já tenha havido a partilha 
de bens, quanto ao débito solidário de que tratam os subitens 9.6.1, 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 478/2019-

TCU-Plenário, dando-lhes ciência da presente decisão. 

ACÓRDÃO Nº 1217/2020 - TCU - Plenário 

 Considerando trata-se de monitoramento para verificar o grau de implementação das inúmeras 
recomendações e determinações proferidas no Acórdão 1147/2011-TCU-Plenário (TC 018.701/2004-9), 
modificado pelo Acórdão 3287/2014-TCU-Plenário, bem como no Acórdão 2754/2014-TCU-Plenário (TC 

012.075/2014-0) ao Ministério da Saúde (MS), ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), ao Ministério da Fazenda (MF) e à Controladoria-Geral da União (CGU). 

 Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea “a”, e 169, inciso I, art.243, todos do 
Regimento Interno, em declarar como se segue o cumprimento dos acórdãos, e determinar o apensamento 

do processo aos autos do TC 018.701/2004-9, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação 
aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

 I - Relativamente ao Acórdão 1147/2011-TCU-Plenário:  
a) Considerar não cumprida a determinação do subitem 9.5.1; 
b) Considerar cumprida a determinação do subitem 9.5.2;  

c) Considerar não mais aplicáveis as recomendações dos subitens 9.6.1, 9.6.3, e 9.8.1; 
d) Considerar não implementadas as recomendações dos subitens: 9.6.2, 9.6.5, 9.8.2; 

e) Considerar parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.6.6; 
f) Considerar implementadas as recomendações dos subitens: 9.6.4, 9.6.7, 9.7; 

 II - Relativamente ao Acórdão 2754/2014-TCU-Plenário: 

a) Considerar não cumprida a determinação do subitem 9.2; 
b) Considerar não mais aplicável a determinação do subitem 9.2.1; 

c) Considerar cumprida a determinação do subitem 9.2.3;  
d) Considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.3.2 e 9.3.3; 
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e) Considerar implementada a recomendação do subitem 9.3.1. 
 1. Processo TC-010.461/2017-5 (MONITORAMENTO) 
 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 
 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 
 1.5. Representação legal: não há. 
 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
1.6.1. Encaminhar cópia desta decisão e da instrução da unidade técnica, peça 18, que a fundamentou, 

ao Ministério da Saúde (MS); ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); ao Departamento Nacional de Auditor ia 
do SUS (Denasus); à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/MS); ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); ao Ministério da Fazenda (MF); e à Secretaria Federal de 
Controle Interno da Controladoria-Geral da União (SFC/CGU). 

ACÓRDÃO Nº 1218/2020 - TCU - Plenário 

 Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea “a”, e 169, inciso I, do Regimento Interno, 
em considerar cumprida a determinação constante do item 9.5 e subitens do Acórdão 2482/2018 - TCU - 
Plenário, e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC-012.688/2015-0, 
sem prejuízo de mandar fazer as comunicações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos. 

 1. Processo TC-015.842/2020-7 (MONITORAMENTO) 
 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (05.440.725/0001-14) 
 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 
 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 
 1.6. Representação legal: não há. 
 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:  
 1.7.1. dar ciência da presente deliberação à Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(Univasf), destacando que o inteiro teor dos autos pode ser visualizado pelos servidores com perfil de 
Legitimados, via plataforma Conecta-TCU. 

ACÓRDÃO Nº 1219/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 243 do Regimento Interno do TCU, 
em considerar cumpridas as determinações expedidas por meio dos subitens i, ii e iii do item 9.3.2 do 
Acórdão 764/2015-TCU-Plenário, expedir determinação contida no item 1.7., apensar o presente processo 
ao TC 020.539/2010-0 e dar ciência deste acórdão, juntamente com cópia da peça 25, à ANTT de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

 1. Processo TC-027.803/2015-5 (MONITORAMENTO) 
 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 
 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPor). 
 1.6. Representação legal: Débora Goelzer Fraga (823.470.851-15) e outros, representando Agência 

Nacional de Transportes Terrestres. 

 1.7. Determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, 
inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, § 3º, do Regimento Interno do TCU, que faça consignar 
informações detalhadas, nas próximas contas, acerca da efetiva implementação das ações saneadoras das 
impropriedades discriminadas nos subitens i, ii e iii do item 9.3.2 do Acórdão 764/2015-TCU-Plenário, 
atualmente em curso nos processos administrativos instaurados com esse fim específico, e/ou justificativas 
quanto às ações que eventualmente não tenham sido implementadas ou não concluídas. 
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ACÓRDÃO Nº 1220/2020 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno, em reiterar o 

cumprimento de deliberação e realizar o alerta, nos termos dos pareceres uníssonos da unidade técnica: 
 1. Processo TC-039.938/2019-0 (MONITORAMENTO) 
 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 
 1.5. Representação legal: não há. 
 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

1.6.1 reiterar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE o cumprimento da 
deliberação contida na segunda parte do subitem 1.8.1 do Acórdão 2160/2018-TCU-Plenário, relatado pelo 

Ministro Aroldo Cedraz, o qual determina que adote providências com vistas à apuração integral das 
impropriedades e irregularidades apontadas nesta denúncia, notadamente quanto às dispensas de licitação 
e à suposta prática de preços superiores aos de mercado nas contratações efetuadas para aquisição de 

gêneros alimentícios à conta dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
repassados ao Município de Ourinhos/SP, no exercício de 2017, em afronta aos princípios insculpidos no 

art. 3º, caput , da Lei 8.666/1993, devendo, inclusive, instaurar tomada de contas especial (TCE), se 
necessário, nos termos do art. 8º da Lei 8.443/1992 c/c o disposto na IN/TCU 71/2012; estabelecendo-se o 
prazo de trinta dias para verificação das denúncias e a instauração, se for o caso, da TCE;  

1.6.2. alertar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que o não atendimento à 
determinação do Tribunal, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, 

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

ACÓRDÃO Nº 1221/2020 - TCU - Plenário 

 Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do 

Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da 
presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida 
cautelar formulado pela Construtora Guia Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua 

concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 31, que 
fundamentou este Acórdão, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) e ao 

representante, informando- lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no 
endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos; e, arquivá-los, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.  

 1. Processo TC-002.629/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Interessado: Eficiência Construtora Ltda. (04.764.300/0001-06). 

 1.2. Representante: Construtora Guia Ltda. (05.504.833/0001-03) 
 1.3.Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG). 
 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

 1.7. Representação legal: Ana Carolina do Carmo Alves da Silva (86.994/OAB-MG) e outros, 
representando Eficiência Construtora Ltda.; Fabio Pereira Guimaraes e outros, representando Construtora 
Guia Ltda.  

 1.8. Dar ciência Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG), com 
fundamento no art. 7º da Resolução - TCU 265/2014 e de modo a serem adotadas medidas de prevenção a 

outras ocorrências semelhantes, de que: 
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 1.8.1. a ausência de anulação expressa do item 6.6, letra “a”, do edital da Tomada de Preços 2/2019, 

eivado de vício de ilegalidade, e a consequente não anulação do certame e publicação do edital corrigido, 
violam os seguintes dispositivos legais: art. 41, caput (princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório); e art. 49, caput, da Lei 8.666/1993; art. 53 (princípio da autotutela administrativa); e art. 50, 
inciso V e § 1º, da Lei 9.784/1999;  

 1.8.2. a exigência de comprovação, como requisito de qualificação técnica, de execução prévia de 

quantitativo superior a 50% do que se pretende contratar, tal como verificado no item 6.6, letra “a” do edital 
da Tomada de Preços 2/2019, compromete o caráter competitivo do certame e constitui afronta a 

jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 3.663/2016-TCU-1ª Câmara, 2.696/2019-TCU-1ª Câmara 
e 2.924/2019-TCU-Plenário, bem como viola o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/1993. 

ACÓRDÃO Nº 1222/2020 - TCU - Plenário 

 Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com 
fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste 

Tribunal e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, do Regimento Interno, em não conhecer da 
representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáve is 
à espécie, encaminhar a Carbogel Indústria e Comércio Ltda.(CNPJ 00.969.061/0003-23) cópia desta 

deliberação e da peça 21 do processo, que fundamentou esta decisão, e determinar o seu arquivamento, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

 1. Processo TC-015.848/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 
 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

 1.5. Representação legal: Luis Felipe Baptista Luz (160.547/OAB-SP) e outros, representando 
Carbogel Industria e Comercio Ltda.  

 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

RELAÇÃO Nº 14/2020 - Plenário 
Relatora - Ministra ANA ARRAES 

ACÓRDÃO Nº 1223/2020 - TCU - Plenário 

VISTO o monitoramento das medidas adotadas para atender os comandos constantes dos Acórdãos 
566 e 2.647/2018 - Plenário, da minha relatoria, relativos a auditoria na execução do Programa Nacional 

de Crédito Fundiário - PNCF no estado de Minas Gerais, com o objetivo de verificar a regularidade da 
concessão de financiamentos voltados à aquisição de propriedades rurais e investimentos em infraestrutura 

ao público-alvo do programa; 
Considerando que a segunda deliberação mencionada buscou alcançar o pleno atendimento das 

determinações originais, consistentes na: 

a) apresentação de plano de ação com vistas ao cumprimento de medidas tendentes a regularizar 
falhas constatadas quanto aos critérios de elegibilidade (subitem 1.8.1), estabelecer plano operativo anual 

(subitem 1.8.2), solucionar deficiências de infraestrutura básica em loteamentos financiados (subitem 
1.8.3), ampliar a publicidade das ações do PNCF (subitem 1.8.4) e corrigir procedimentos de substituição 
de beneficiários de algumas propriedades (subitem 1.8.5); e 

b) avaliação da regularidade dos procedimentos de financiamento relacionados à aquisição de certos 
loteamentos, especialmente quanto à adequação do valor pago pelas propriedades (subitem 1.9); 

considerando que, após análise das informações apresentadas pela unidade jurisdicionada, a 
Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental concluiu pelo 
atendimento de algumas medidas determinadas e pela não aplicabilidade de outras, bem como pela 

necessidade de efetuar nova determinação para acompanhar os desdobramentos do último ponto; 
considerando que o PNCF está sendo objeto de reformulação, iniciada em 2018 e continuada na nova 

gestão a partir de 2019; 
considerando que, conforme informações à peça 37, o Departamento de Gestão do Crédito Fundiário 

- Decred acompanharia o cumprimento das deliberações proferidas nestes autos; 
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considerando que providências para sanar deficiências na fiscalização do PNCF são contempladas no 
monitoramento do Acórdão 2.212/2018 - Plenário, que está sendo efetuado no TC 034.266/2018-6; 

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do 
Regimento Interno e 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em:  

a) considerar que foram adotadas medidas para cumprir as determinações contidas nos subitens 1.8.4, 
1.8.5 e 1.9 do Acórdão 566/2018 - Plenário e nos subitens 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 2.647/2018 - Plenário; 

b) considerar que não é aplicável a continuidade do monitoramento das determinações contidas nos 
subitens 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3 do Acórdão 566/2018 - Plenário e 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2.647/2018 - 
Plenário no âmbito deste processo; 

c) efetuar a determinação especificada a seguir; 
d) dar ciência desta deliberação ao Decred; e 
e) apensar estes autos ao TC 027.495/2017-5. 
 1. Processo TC-023.693/2018-5 (MONITORAMENTO) 
1.1. Classe: V. 
1.2. Unidade: Departamento de Gestão do Crédito Fundiário do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento. 
1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - 

SecexAgroAmbiental. 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Departamento de Gestão do Crédito Fundiário que, no prazo de 30 dias, a contar 

da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal: 
1.7.1. relatórios de vistoria ou inspeção porventura realizadas nos Grupamentos Jardim, Jardim 

Calçado e Recanto Verde, todos no município de João Pinheiro/MG, financiados com recursos do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário; 

1.7.2. pronunciamento conclusivo acerca da ocorrência de irregularidades na aquisição da Fazenda 
Jardim/Rodrigues, com indicação, se for o caso, dos responsáveis pelo dano ao erário e sua quantificação, 
bem como envio de cópia da íntegra dos respectivos processos administrativos. 

ACÓRDÃO Nº 1224/2020 - TCU - Plenário 

Vistos estes autos que tratam de monitoramento das determinações e recomendações consignadas no 
Acórdão 3.001/2016 - Plenário (relatora ministra Ana Arraes), adotado no âmbito do processo TC 
011.884/2016-9 (Auditoria Operacional no Fundo de Financiamento Estudantil), dirigidas ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Secretaria de Educação Superior do Ministério da 
Educação (Sesu/MEC) e ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), bem 
como da recomendação ao FNDE constante do subitem 1.10 do Acórdão 5.825/2016 - 1ª Câmara (relator 
ministro Bruno Dantas), adotado no processo TC 032.010/2015-0 (Prestação de Contas Ordinárias do 
Fundo de Financiamento Estudantil). 

Referidas determinações e recomendações contidas no Acórdão 3.001/2016 - Plenário, foram 
exaradas nos seguintes termos, in verbis: 

“9.4. determinar: 
9.4.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que: 
9.4.1.1. encaminhe ao TCU, no prazo de noventa dias, relatório conclusivo que comprove a 

conformidade dos pagamentos efetuados pela entidade aos agentes financeiros, no período de 2010 a 2015, 
com a memória de cálculo do saldo devedor das carteiras de financiamento, e tome providências para 
correção das inconsistências detectadas nos respectivos pagamentos; 

9.4.1.2. publique, mensalmente, em sítio próprio da internet, os equivalentes em valores financeiros 
repassados a cada instituição de ensino participante do Fies, tanto na forma de entrega de Certificados 
Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), quanto na forma de recompra de eventuais saldos de certificados 
existentes, devendo a publicação atender, no que for cabível, ao art. 8, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 12.527/2011, 
além de informar a quantidade de alunos financiados pelo programa em cada instituição de ensino superior 
privado recebedora dos recursos públicos; 
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9.4.1.3. apresente ao TCU, no prazo de noventa dias, os procedimentos a serem adotados para efetivo 

enquadramento do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc) ao percentual máximo 
de concessão de garantias disposto no art. 17 do Estatuto daquele Fundo, equivalente a dez vezes o valor 

de seu patrimônio líquido. 
9.4.2. à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação que: 
9.4.2.1. faça constar dos próximos relatórios de gestão do Fies informações relativas ao quantitat ivo 

de terceirizados que atuam nos setores do FNDE responsáveis pelas atribuições de agente operador do Fies.  
9.4.3. ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que: 

9.4.3.1. quando da elaboração dos projetos de leis orçamentárias anuais, fixe a despesa com a 
administração dos financiamentos do Fies destinada à remuneração dos agentes financeiros, com base em 
parâmetros que correspondam à real necessidade do programa, em respeito à necessidade de ação planejada 

e transparente na gestão fiscal, consoante o §1º do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao princíp io 
orçamentário da universalidade, positivado no art. 2º da Lei 4.320/1964; 

9.4.3.2. quando da elaboração das leis de diretrizes orçamentárias anuais, inclua o Fies em seu Anexo 
de Riscos Fiscais, com a apresentação, a cada ano, da projeção dos impactos fiscais estimados decorrentes 
do programa, a curto, médio e longo prazos; 

9.4.3.3. quando da elaboração da proposta orçamentária anual da União, fixe a despesa destinada à 
concessão de financiamentos no âmbito do Fies com base em parâmetros realísticos, que forneçam 

adequada previsão dos dispêndios com o programa, considerando o quantitativo de financiamentos em 
utilização e a estimativa de concessão de novos financiamentos, em respeito à necessidade de ação 
planejada e transparente na gestão fiscal, consoante o §1º do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao 

princípio orçamentário da universalidade, indicado no art. 2º da Lei 4.320/1964; 
9.4.3.4. abstenha-se de propor a edição de medidas provisórias para abertura de créditos 

extraordinários destinado ao Fies quando não plenamente presente o pressuposto de imprevisibilidade 
exigido pelo art. 167, §3º, da Constituição Federal, uma vez que as despesas características do programa 
não atendem, na maioria das vezes, a este pressuposto. 

9.4.4. ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que: 

9.4.4.1. elaborem, em conjunto e apresentem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de noventa 
dias, Plano de Trabalho, com prazos e responsáveis, que contemple, no mínimo, ações sobre: 

9.4.4.1.1. a estratégia a ser adotada para que o Fies possa efetivamente contribuir para a política 

educacional, representada pelo cumprimento das metas fixadas no Plano Nacional de Educação 2014-2024, 
abrangendo aspectos da execução, acompanhamento e avaliação do programa, além de alterações em sua 

concepção, caso necessário;  
9.4.4.1.2. os aspectos relativos ao monitoramento, à avaliação e à mitigação dos impactos fiscais 

gerados pela expansão do Fies no período de 2010 a 2015; e 

9.4.4.1.3. o monitoramento, a avaliação e as estratégias de atuação quanto aos índices de 
inadimplência do Fies. 

9.4.4.2. realizem os estudos e adotem as medidas previstas na Lei Complementar 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal previamente à criação ou expansão de despesas com concessão dos financiamentos 
do Fies, notadamente no art. 16 daquela lei, considerando que tais dispêndios devem ser considerados como 

expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental; 
9.4.4.3. realizem estudos e adotem as medidas previstas na Lei Complementar 101/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal, previamente à criação ou expansão de despesas com a administração dos 
financiamentos do Fies, destinadas à remuneração dos agentes financeiros, notadamente no art. 17 da lei, 
considerando que tais dispêndios devem ser considerados como despesas obrigatórias de caráter 

continuado; 
9.4.4.4. elaborem em conjunto e apresentem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de noventa 

dias, Plano de Trabalho, com prazos e responsáveis, que abarque, no mínimo, ações e medidas relativas: 
9.4.4.4.1. aos contratos de financiamento já assinados, com indicação das fontes de financiamento a 

serem utilizadas, considerando o vultoso volume de recursos necessários para sua manutenção; 
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9.4.4.4.2. à estratégia a ser adotada com relação ao número de financiamentos a serem concedidos 

nos próximos anos, com indicação da estimativa plurianual do número de vagas e também das fontes de 
custeio a serem utilizadas para a despesa gerada; 

9.4.4.4.3. à sustentabilidade do Fies, de forma a estabelecer tendência de redução da dependência do 
programa quanto a recursos do Tesouro Nacional, com medidas que possibilitem minimizar a 
desvalorização real dos ativos do Fundo e aumentar a expectativa de retorno dos financiamentos 

concedidos; 
9.5. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que:  

9.5.1. priorize o desenvolvimento do FiesGC, que já está em andamento, pois esse projeto permit irá 
ao FNDE gerir a carteira de financiamento do Fies, o que diminuirá a dependência das informações 
repassadas pelos agentes financeiros, e favorecer a atuação dos fiscais dos contratos executados pelos 

bancos, o que aperfeiçoará o mecanismo de verificação da taxa de administração a pagar a essas instituições ;  
9.5.2. desenvolva parâmetros para apuração e divulgação, no relatório de gestão anual e em sua página 

na internet, das taxas de inadimplência e dos indicadores de desempenho, tais como: taxa de contratos 
novos; taxa de financiamentos; percentual de IES participantes; percentual de execução financeira; taxa de 
inadimplência por ano de contratação (mais de 360 dias de inadimplência); taxa de inadimplênc ia 

acumulada até o ano (mais de 60 dias de inadimplência); percentual do valor total de contrato com atraso 
acima de 360 dias; percentual do valor total contratado acumulado ano a ano com atraso acima de 60 dias; 

taxa de inscrições validadas pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA; taxa 
de contratos firmados x inscrições concluídas; taxa de contratos firmados x inscrições validadas nas CPSA; 
e taxa de estudantes graduados beneficiados pelo Fies; 

9.5.3. reforce o quadro de servidores efetivos alocados nas áreas que desenvolvem atividades relativas 
às atribuições de agente operador do Fies - CGFIN, CGSUP e suas subdivisões -, com vistas a limitar a 

atuação de mão de obra terceirizada às atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, 
conforme disposto no Decreto 2271/1997, e, ainda, no sentido de diminuir a dependência de mão de obra 
terceirizada nessas áreas; 

9.5.4. promova a capacitação dos servidores alocados nas áreas afetas ao Fies, a fim de que fiquem 
aptos a executar todas as tarefas de caráter gerencial e operacional que envolvem a administração do fundo, 

e elabore manuais com procedimentos detalhados necessários para executar as diversas funções do Fies”; 

 A recomendação constante do subitem 1.10 do Acórdão 5.825/2016-1ª Câmara foi dirigida ao FNDE, 
a fim de que “avalie a conveniência e a oportunidade de efetuar, junto aos agentes financeiros atuantes no 

Fies, estudos relativos à expectativa de inadimplência dos beneficiá rios do Fies, estimando o seu impacto 
na remuneração devida às instituições financeiras e nos valores que serão efetivamente percebidos pelos 

cofres públicos no momento da amortização dos contratos de financiamento, com vistas à prevenir eventual 
inviabilidade orçamentária do programa”. 

Considerando que, após a realização de diligências, a proposta uniforme da Secretaria de Controle 

Externo da Educação - SecexEducação foi no sentido de considerar atendidas todas as recomendações e 
determinações antes elencadas; 

considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; 
considerando, finalmente, o disposto na alínea “a” do inciso V do art. 143 do Regimento Interno; 
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, incisos III e 
V, do Regimento Interno do TCU, em: 

a) considerar cumpridas as recomendações e determinações consignadas no Acórdão 3.001/2016 - 
Plenário e a recomendação constante do subitem 1.10 do Acórdão 5.825/2016 - 1ª Câmara; 

b) dar ciência desta decisão acompanhada das instruções da SecexEducação às peças 27, 46 e 82 ao 

Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Ministério da 
Economia; 

c) arquivar os presentes autos. 
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 1. Processo TC-029.782/2018-0 (MONITORAMENTO) 

1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Unidades: Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior; Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão. 

1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1225/2020 - TCU - Plenário 

Trata-se de representação formulada pela licitante R&D Mineração e Construção Ltda., com pedido 
de medida cautelar, em face de possível irregularidade praticada pela Comissão de Licitação das Indústrias 

Nucleares do Brasil S.A. (INB) na condução da Concorrência NQ 1.004/17 em razão de aceitação de 
proposta supostamente irregular formulada pela Tracomal Terraplanagem e Construções Machado Ltda., 
vencedora do processo licitatório. 

Considerando que a alegação de que foi aceita proposta sem observar os comandos do edital (itens 
9.1, 9.2 e 9.4), com a supressão de subitens do preço unitário e zerando custos essenciais, não se sustenta 

em face do que dispõe a parte final do §3° do art. 44 da Lei 8.666/1993; 
considerando que a parte final do §3° do art. 44 da Lei 8.666/1993 prevê a possibilidade de que itens 

da proposta tenham preços unitários de valor zero, quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
considerando que, quanto à alegação de sobrepreço em itens com preços unitários da proposta 

comercial, a empresa Tracomal apresentou suas justificativas de preço, as quais foram aceitas pela 
Comissão de Licitação, nos termos do item 13.2.3 do edital de licitação; 

considerando que a alegada inexequibilidade da proposta comercial não encontra fundamento no art. 

48, inciso II, §1°, alínea “a”, da Lei 8.666/1993, e carece de lastro probatório nos autos; 
considerando que a alegação de ausência de fundamentação explícita, clara e congruente na decisão 

da INB que não acolheu o recurso administrativo da representante não merece acolhida, tendo em vista que 
o relatório de julgamento de recurso (peça 31, p. 1-48) contém análise extensa e detalhada dos argumentos 
apresentados pela empresa; 

considerando que não restaram caracterizados os pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo 
da demora necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; 

considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; 

considerando que o representante não se habilita, automaticamente, a atuar no processo 
como interessado, sendo necessário, para isso, a demonstração, de forma clara e objetiva, de razão legít ima 

para intervir nos autos ou de possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual 
deliberação que venha a ser adotada pelo TCU (Acórdão 1642/2016-Plenário, rel. Min. Walton Alencar 

Rodrigues); 

considerando que a competência do Tribunal de Contas da União, nos processos de representação, se 
destina a assegurar primordialmente a observância do interesse público, e não de interesse meramente 

privado (Acórdão 3273/2013-Plenário, rel. Min. André Luís de Carvalho);  
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, incisos III e 
V, alínea “a”, do Regimento Interno, em: 

a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, §1°, da Lei 8.666/1993, para, 
no mérito, considera-la improcedente; 

b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos fumus boni iuris e 
periculum in mora;  
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c) indeferir o pedido de ingresso da empresa R&D Mineração e Construção Ltda. (peça 47), uma vez 

que não restou demonstrada razão legítima para intervir no feito, nos termos do art. 146, §1°, do Regimento 
Interno do TCU;  

d) dar ciência do presente acórdão à representante, à empresa Tracomal Terraplenagem e Construções 
Machado Ltda. e às Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; 

d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 

 1. Processo TC-017.642/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Classe de Assunto: VII. 

1.2. Representante: R&D Mineração e Construção Ltda. (CNPJ 22.192.546/0001-24).  
1.3. Unidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro. 

1.7. Representação legal: Thiago Cruz Faria (não advogado) e outros, representando Indústrias 
Nucleares do Brasil S.A.; Erica Gabriela Viana da Silva (OAB/MG 122.888) e outros, representando R&D 
Mineração e Construção Ltda.  

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 
RELAÇÃO Nº 14/2020 - Plenário 

Relator - Ministro BRUNO DANTAS 

ACÓRDÃO Nº 1226/2020 - TCU - Plenário 
Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos 

específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; 
 Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, 

se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão;  
 Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente 

justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da 

Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão 
interposto por Haroldo Cunha Abreu (peças 61-62) em face do Acórdão 6.440/2015-TCU-1ª Câmara, por 
não preencher os requisitos de admissibilidade, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
 1. Processo TC-009.019/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

 1.1. Apensos: 016.584/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); 016.583/2016-7 (COBRANÇA 
EXECUTIVA) 

 1.2. Responsável: Haroldo Cunha Abreu (219.336.006-59) 

 1.3. Recorrente: Haroldo Cunha Abreu (219.336.006-59) 
 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prudente de Morais - MG 

 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado de Minas 
Gerais (Sec-MG). 

 1.9. Representação legal: Loyanna de Andrade Miranda (OAB/MG 111.202). 
 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1227/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em 

dar quitação a Francisco José Nunes Ferreira e à BB Tecnologia e Serviços S.A., ante o recolhimento 
integral da multa que lhes foi aplicada nestes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
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 1. Processo TC-006.567/2004-7 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2003) 

 1.1. Responsáveis: BB Tecnologia e Serviços S.A. (42.318.949/0001-84); Cicera Bezerra de Morais 
(223.459.221-68); Eliel Ferreira Pires (646.204.091-20); Francisco José Nunes Ferreira (210.918.113-34); 

Marcus Jose Santiago Bezerra (138.395.192-68); Maria da Gloria Silva Nascimento (119.742.901-82); 
Mauro Leno Rodrigues de Souza (314.692.562-15); Silvia Regina de Souza Lessa (638.684.407-63); 
Therezinha de Jesus Bastos Freitas (422.078.517-53) 

 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta); Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento e Governança 

 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 
 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e 

Assistência Social (SecexPrevi). 
 1.6. Representação legal: Drielly Alves de Castro (47.744/OAB-GO) e outros, representando Bb 

Tecnologia e Serviços S.A..  
 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1228/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, incisos II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, 

em encaminhar cópia digital da minuta à Semag e em apensar o presente processo ao TC 040.150/2018-6, 
o qual definiu as diretrizes para os trabalhos de fiscalização e pesquisa analítica que resultarão no Relatório 
e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2019, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
 1. Processo TC-008.236/2020-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 

 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 
12.527/2011) 

 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 

12.527/2011) 
 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 

 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 
 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 

 1.7. Representação legal: não há. 
 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1229/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar 

atendidas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 (9.3.1 e 9.3.2), todos do Acórdão 713/2019-TCU-
Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

 1. Processo TC-012.522/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Apensos: 023.577/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 
 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 

 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 
 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 

 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 

(SeinfraRod). 

 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos e outros, representando Agência Nacional 
de Transportes Terrestres.  

 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 1230/2020 - TCU - Plenário 

Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades na fase interna de 
licitação conduzida pela Caixa Econômica Federal (Caixa), cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de atualização e suporte on-site para a solução de segurança McAfee 
Complete Endpoint Threat Protection;  

Considerando que os indícios de irregularidade apontados pela representante se referem à fase interna 

de licitação, inexistindo edital publicado até o momento da confecção do parecer pela unidade instruto ra, 
conforme pesquisa realizada no portal de licitações da Caixa em 7/5/2020; 

Considerando que não cabe a esta Corte de Contas deliberar a respeito da licitude do conteúdo de 
minuta de edital ainda não publicada, pois a minuta não consubstancia ato administrativo e eventual análise 
extrapolaria o conjunto de competências conferido a esta Corte de Contas (Acórdãos 597/2008 e 726/2008, 

ambos do Plenário do TCU); 
Considerando, finalmente, a inexistência de fumus boni iuris e de periculum in mora;  

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento 
Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade 

pertinentes, arquivar e em dar ciência deste acórdão ao representante, acompanhada de cópia da instrução 
(peça 18), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

 1. Processo TC-018.519/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 
 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 

 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 

 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa 
Econômica Federal; Luiz Henrique Cunha Costa Alves (127.733/OAB-MG) e outros, representando Adik 
Software Ltda.  

 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1231/2020 - TCU - Plenário 

Considerando que o papel do representante, tal como o denunciante, consiste em iniciar a ação 
fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; 

Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa 

de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; 
Considerando que a representante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a razão legítima para 

intervir no processo, apta a ensejar o deferimento de habilitação como parte interessada; 
Considerando que o exercício do direito de representação perante esta Corte, com o objetivo de 

proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente 

examinado por este Tribunal; 
Considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta 

Corte; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2º, e 286, parágrafo único, do Regimento 

Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela A. R. C. Taveira Eireli (peça 11) em face 
do Acórdão 239/2020-TCU-Plenário, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do 

representante, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 13), à recorrente, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

 1. Processo TC-039.161/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 

 1.1. Recorrente: A. R. C. Taveira Eireli (07.919.228/0001-29) 
 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 
 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 
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 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de 

Aquisições Logísticas (Selog). 
 1.7. Representação legal: Marília Pianco Yamada (OAB/PA 11.477). 

 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
RELAÇÃO Nº 7/2020 - Plenário 
Relator - Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

ACÓRDÃO Nº 1232/2020 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no 

art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: 

a) expedir quitação ao Sr. Edson Vando Carneiro Pereira (CPF 695.261.411-72), ante o recolhimento 
integral da multa individual, no valor de R$ 5.000,00, que lhe foi imputada por força do subitem 9.5 do 

Acórdão 676/2015 - Plenário, com parcelamento autorizado conforme o Acórdão 2.872/2015 - Plenário, de 
acordo com os comprovantes acostados aos autos; 

b) reconhecer crédito, no valor de R$ 45,71, a favor do Sr. Edson Vando Carneiro Pereira (CPF 
695.261.411-72), decorrente do pagamento da multa efetuado a maior, conforme demonstrativos constantes 
às peças 407 e 408, determinando à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta 

Segecex/Segedam 1, de 28/5/2014; 

c) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 409 ao Sr. Edson Vando Carneiro Pereira (CPF 

695.261.411-72). 
 1. Processo TC-032.080/2011-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
 1.1. Apensos: 036.432/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); 036.437/2018-2 (COBRANÇA 

EXECUTIVA); 036.431/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); 036.433/2018-7 (COBRANÇA 
EXECUTIVA); 036.434/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); 036.435/2018-0 (COBRANÇA 

EXECUTIVA); 036.436/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 
 1.2. Responsáveis: Andre C D Azevedo Comercio - Me (07.314.196/0001-38); C Alberto Cruz 

(03.864.420/0001-04); Edson Sousa da Silva (037.683.273-88); Edson Vando Carneiro Pereira 

(695.261.411-72); Francisco das Chagas Silva Neto (03.127.969/0001-16); Geilson Pereira Brito 
(854.792.923-15); J. Jonas P. Souza e Cia. Ltda - Me (63.569.172/0001-09); José Uilson Silva Brito 

(178.380.023-20); Makele Braga Brito (007.647.063-65); Maklelma Braga Brito (027.710.693-18); Nélio 
Sérgio Mendes Ferreira (921.963.903-30) 

 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguanã - MA 

 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

 1.6. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Maranhão (Sec-MA) e Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc). 

 1.7. Representação legal: Fábio Maurício Zeni (264914/OAB-SP), representando J D Petri Sanches; 

Gerson Veras de Siqueira Mendes (3494/OAB-MA), representando D. N. Rodrigues Furtado; Ulisses 
Barros Xavier (7.357/OAB-MA), representando Mara J M Ribeiro Comércio.  

ACÓRDÃO Nº 1233/2020 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, dando conta do possível descumprimento da Lei 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 

Grande do Sul (Crea/RS), ao mesmo tempo que solicita a entrega de documentos e a realização de auditoria 
na entidade. 

Considerando que, por meio do Acórdão 2483/2018-TCU-Plenário, o Tribunal não conheceu da 
presente denúncia; 

Considerando que, por meio do subitem 9.2 do mencionado Acórdão o Tribunal decidiu: 

“9.2. apensar os presentes autos ao processo apartado eventualmente constituído em relação ao 
Crea/RS em atendimento ao subitem 9.3.1 do Acórdão 1877/2018-TCU-Plenário;” 
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Considerando as informações constantes da instrução elaborada no âmbito da SecexTrabalho (peça 

18), dando conta de que, ao dar cumprimento ao disposto no subitem 9.3.1 do Acórdão 1877/2018-TCU-
Plenário, o Crea/RS não foi objeto de formação de processo apartado; 

Considerando que, consequentemente, conforme proposto pela SecexTrabalho, o processo encontra-
se apto a ser encerrado, 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, em determinar, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 
o arquivamento dos presentes autos. 

 1. Processo TC-025.014/2017-0 (DENÚNCIA) 
 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do 
Sul 

 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais 

(SecexTrab). 
 1.7. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1234/2020 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos de denúncia autuada a partir de abaixo-assinado encaminhada ao 

Tribunal, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Guarapari/ES, 

relacionadas a problemas na saúde pública do município, em especial quanto a obra inacabada do Hospital 
e Maternidade, suspeita de profissionais médicos atuando sem o CRM e mortes de crianças sem a devida 

explicação. 
Considerando que não foram apresentados os indícios claros e suficientes concernentes às 

irregularidades mencionadas; 

Considerando que a denúncia não está acompanhada de documento de identificação que comprove a 
qualificação do denunciante; 

Considerando que já tramita neste Tribunal o processo TC-011.430/2018-4, que trata de 
representação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, versando sobre possíveis 
irregularidades na aplicação de recursos federais na aquisição do imóvel e construção do Hospital 

Maternidade Cidade Saúde em Guarapari/ES; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, em: 
 a) não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução/TCU 259/2014; 

 b) dar ciência deste Acórdão ao denunciante; e 
 c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno 

do TCU e no art. 105 da Resolução/TCU 259/2014. 
 1. Processo TC-043.045/2018-9 (DENÚNCIA) 
 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarapari - ES 

 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

 1.7. Representação legal: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 1235/2020 - TCU - Plenário 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, em, considerando que, conforme as informações constantes do pronunciamento da 

SecexEducação à peça 243 destes autos, todas as providências decorrentes do Acórdão 1713/2017-TCU-
Plenário prolatado neste processo já foram adotadas, não havendo itens pendentes de monitoramento, 
arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 

 1. Processo TC-000.882/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
 1.1. Apensos: 015.826/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); 015.825/2020-5 (COBRANÇA 

EXECUTIVA) 
 1.2. Responsáveis: Carlos Afonso de Lima Pinheiro (246.555.542-15); Edmilson Antonio Nogueira 

Rodrigues (228.369.182-68); Kedson Raul de Souza Lima (616.086.451-34); Servi San Ltda. 

(06.855.175/0007-52); Sueo Numazawa (049.002.862-49); Universidade Federal Rural da Amazônia 
(05.200.001/0001-01) 

 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 
 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 

 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 
 1.7. Representação legal: Rosanna Maria Santos de Almeida, representando Servi San Ltda; Suzana 

Lory Carvalho Oliveira (18424/OAB-PA), representando Edmilson Antonio Nogueira Rodrigues e Carlos 
Afonso de Lima Pinheiro; Adriano Yared de Oliveira (8621/OAB-PA), representando Sueo Numazawa; 
Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (18.368/OAB-PA), representando Kedson Raul de Souza Lima.  

ACÓRDÃO Nº 1236/2020 - TCU - Plenário 
VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 

5/2011, promovido pelo Centro Técnico do Audiovisual (CTAv), unidade da Secretaria do Audiovisual do 
Ministério da Cultura (SAV/MinC), para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
escaneamento e importação para HD externo de material audiovisual. 

Considerando que o Tribunal aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Srs. 
Renato Luiz da Costa, Marcelo Otávio de Souza Gomes e Liana Bathomarco Corrêa, nos valores de R$ 

40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, consoante Acórdão 1542/2016 - Plenário, 
confirmado pelo Acórdão 1226/2017 - Plenário; 

Considerando que foi autorizado o parcelamento, nos termos solicitados (peça 137), das multas 

aplicadas em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, por meio do Acórdão 794/2019 - Plenário; 
Considerando que o Sr. Marcelo Otávio de Souza Gomes quitou sua dívida, consoante comprovantes 

de pagamento às peças 143, 167, 168, 169, 170, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 190 e de acordo com a 
consulta à pesquisa do SISGRU (peça 191), contudo, o Demonstrativo de Débito registra que restou um 
saldo, irrisório, no valor de R$ 61,72 (peça 192); 

Considerando a modicidade desse saldo devedor e a concordância do Ministério Público junto a esta 
Casa com o entendimento da unidade técnica de que o Tribunal deve conceder quitação ao Sr. Marcelo 

Otávio de Souza Gomes, em razão dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da 
racionalidade administrativa (peças 193 a 195); 

Considerando que os Srs. Renato Luiz da Costa e Liana Bathomarco Corrêa encontram-se recolhendo 

regularmente as suas respectivas dívidas, 

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

unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em expedir 
quitação ao Sr. Marcelo Otávio de Souza Gomes (CPF 707.037.367-87) ante o recolhimento da multa 
individual que lhe foi cominada por intermédio do Acórdão 1542/2016 - Plenário. 

 1. Processo TC-002.710/2012-9 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Responsáveis: Renato Luiz da Costa (CPF 894.466.157-04), Marcelo Otávio de Souza Gomes 

(CPF 707.037.367-87), Liana Bathomarco Corrêa (CPF 003.682.797-58), Gravataí Locação de 
Equipamentos Ltda. (CNPJ 02.832.886/0001-65), Letras e Artes Pós Produção Digital de Filmes Ltda. 
(CNPJ 09.565.964/0001-51), XLR8 Locação de Equipamentos Ltda. (CNPJ 04.909.553/0001-12). 
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 1.2. Unidade jurisdicionada: Centro Técnico do Audiovisual - Secretaria do Audiovisual - Ministé r io 

da Cultura (CTAv/SAV/MinC). 
 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 
 1.6. Representação legal: André Luiz Porcionato (OAB/SP 245.603), Emerson Caetano de Moura 

(OAB/DF 30.004), Tiago Pugsley (OAB/DF 25.466) e outros. 

ACÓRDÃO Nº 1237/2020 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada em atendimento ao item 9.18.1 do 
Acórdão 1046/2019 - TCU - Plenário, prolatado sobre o TC-026.060/2017-5, correspondente a auditoria de 
conformidade sobre os serviços emergenciais de saúde prestados pela Prefeitura Municipal de Saúde de 

São Luís/MA, com vistas à obtenção de maiores esclarecimentos acerca das questões levantadas no Achado 
II.5 do relatório daquela fiscalização (vide fls. 26/28, peça 22) e, por meio de tal procedimento, verificar a 

existência de eventuais danos ao Erário Federal em razão da inobservância das normas pertinentes. 
Considerando que, no referido Achado II.5, a equipe de fiscalização entendeu que as contratações e 

pagamentos decorrentes do Pregão Presencial 3/2016 (fls. 1/8 e 216, peça 6), que tinha por objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de anestesiologia, deram-se em 
desconformidade com a sistemática definida em normativos do SUS, viabilizando a possibilidade de 

ocorrência das seguintes irregularidades: (a) pagamento em multiplicidade, ao prever-se o pagamento de 
valor fixo à contratada, em vez de adotar-se o modelo previsto no § 1º do art. 6º da Portaria MS/GM 
1.258/2002 de remunerar o pagamento do ato anestésico mediante o acréscimo de 30% do valor total dos 

serviços profissionais dos procedimentos cirúrgicos da Tabela do SIH-SUS que exigem anestesia (fl. 1, 
peça 27); (b) utilização inadequada de recursos do SUS, diante do entendimento de que a contratação em 

desacordo com os parâmetros normativos pertinentes haveria ensejado remuneração diferenciada pelos 
serviços contratados, sendo que, de acordo com o art. 1º da Portaria MS/GM 1.606/2001, os municíp ios 
que adotarem tabela diferenciada para remuneração dos serviços assistenciais de saúde deverão, para efeito 

de complementação financeira, empregar recursos próprios, já que vedada a utilização de recursos federais 
para essa finalidade - verificando-se que o custeio das prestações do contrato em questão no exercício de 

2016 foi promovido com recursos federais, sem documento que comprovasse a necessária complementação 
financeira com recursos municipais (fls. 1/2, peça 27); (c) terceirização de serviços atinentes à atividade-
fim da Administração, uma vez que o ajuste em questão, nos moldes em que promovido, envolveu a 

contratação da prestação de serviços ligados à atividade-fim da Administração por pessoa interposta (fls. 
2/3, peça 27); 

Considerando, no entanto, as ponderações da instrução, no âmbito da SecexSaúde, de que: (a) dado 
que o comando do item 9.18.1 do Acórdão 1046/2019 - TCU - Plenário especificou que se verificasse a 
ocorrência de danos ao Erário Federal, a possível terceirização de serviços (item “c” do considerando 

precedente) se encontraria fora desse escopo, ainda que se refira a ato administrativo em contraste com os 
limites legais da época (fls. 3/4, peça 27); (b) no que tange aos possíveis pagamento em multiplicidade e 

utilização inadequada de recursos do SUS (itens “b” e “c” do considerando precedente), não se poderia 
inferir com precisão que a contratação por valor fixo constitua irregularidade, tendo em conta o modelo 
questionado também contar com amparo legal, já que, em tese, haveria duas formas de contratar a empresa 

que prestaria os serviços ao hospital, a saber, por valor fixo, em que os médicos cumpririam uma escala no 
hospital e estariam à disposição, e por produção, sob demanda (fls. 4, peça 27); 

Considerando, ainda, em relação às questões de possível multiplicidade e utilização inadequada, a 
ponderação adicional da instrução quanto a tratar-se de hospital público, em que não existe a possibilidade 
de receber por produção, uma vez que o município recebe valores atinentes à média e à alta complexidade, 

que não expressam numericamente as AIHs emitidas, acrescendo-se que, na auditoria, não se chegou a 
examinar o modelo mais adequado de contratação, nem se verificou se o preço contratado se encontraria 

de acordo com o mercado (fls. 4, peça 27); 
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Considerando, então, a conclusão da instrução de que não restaram demonstradas as irregularidades 

ensejadoras desta representação, a qual, portanto, apesar de dever ser conhecida, posto que preenchidos os 
requisitos de admissibilidade para tanto (em especial por atender a diretiva deste Tribunal), deveria ser 

julgada improcedente (fls. 4, peça 27); 
Considerando o esclarecimento do Diretor da Área de que a remuneração dos serviços de 

anestesiologia por produção (pressuposto do achado referido no item “a” do primeiro considerando) 

somente ocorre nas situações em que o gestor de saúde contrata uma instituição hospitalar privada, hipóte se 
em que valeriam as condições dispostas na Portaria GM/MS 1.258/2002, citada pela equipe de auditoria, 

enquanto, no caso examinado, trata-se de um hospital municipal (integrante da Administração Direta do 
município), em que se verifica a realidade mencionada na instrução quanto aos valores atinentes à média e 
à alta complexidade (fl. 1, peça 28); 

Considerando, igualmente, sua observação, a partir do exame do Contrato 023/2016/HMDM (fls. 
30/38, peça 48, TC-026.060/2017-5), quanto a tratar-se de contratação de mão de obra, em que a empresa 

deverá disponibilizar 7 médicos a serem alocados em escala de trabalho, ou seja, permanecerem, respeitada 
a escala, à disposição do hospital, justificando o pagamento de um valor fixo mensal, independentemente 
de produção realizada, seguida da ponderação quanto a inexistir irregularidade nessa forma de contratação, 

tendo em vista que um hospital de pronto atendimento pode precisar de anestesistas em período integral (fl. 
1, peça 28); 

Considerando o aspecto de Portaria MS/GM 1.606/2001, que dispõe sobre as condições e os limites 
a serem observados quando o ente público contrata a prestação de serviços de saúde junto ao setor privado, 
não se aplicar às hipóteses em que a assistência à saúde é prestada por hospital público, como na situação 

aqui examinada, não sendo o caso de arguir-se, portanto, a aplicação do art. 1º do referido normativo - 
mesmo porque, como já dito, em tal caso, o município recebe valores atinentes à média e à alta 

complexidade, que não expressam numericamente as AIHs emitidas; 
Considerando seu registro, no que se refere à possibilidade de pagamentos em multiplicidade (item 

“a” do primeiro considerando), do aspecto de tanto não haverem sido apontadas evidência ou indício de 

que a empresa haja recebido valores em duplicidade, quanto de que a equipe de fiscalização, segundo se 
depreende da descrição do suposto achado, valeu-se de pressuposto incorreto, a saber, de que também seria 

possível o pagamento por produção à contratada em questão (fls. 2, peça 28); 
Considerando seu esclarecimento, no que se refere a um suposto superfaturamento no caso de os 

serviços contratados se encontrarem acima dos valores registrados na tabela do SUS (item “b” do primeiro 

considerando), de que referida tabela não constitui um referencial de preços de mercado, mas um repositório 
de valores utilizados para definir a remuneração por produção quanto aos recursos federais de saúde, não 

se podendo, portanto, afirmar que eventuais contratações com preços acima dos registrados nessa tabela 
representem sobrepreço ou superfaturamento (fls. 2, peça 28); 

 Considerando, no que se refere a um possível descumprimento da Súmula 331 do TST (terceirização 

de serviços de atividade-fim - item “c” do primeiro considerando), sua ponderação quanto ao achado de 
auditoria ser, quanto ao tema, demasiado sucinto e desacompanhado de elementos que permitam concluir 

sobre essa suposta irregularidade, sequer havendo informação quanto à existência do cargo de médico no 
plano de cargos e salários do município (fls. 2, peça 28); 

Considerando, portanto, sua conclusão quanto à insuficiência dos indícios a respeito de qualquer uma 

das irregularidades apontadas na representação (fls. 1/2, peça 28); 
Considerando que a presente representação foi autuada a partir de indícios de irregularidades, as 

quais, após análise, restaram afastadas, ensejando o conhecimento da representação e o julgamento por sua 
improcedência; 

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

unanimidade, em: 
a) conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta Casa 

e no § 1º do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 

b) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 27 e do despacho 
constante da peça 28, à Prefeitura Municipal de São Luís/MA; 
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c) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. III do art. 169 do Regimento Interno e no 

parágrafo único do art. 105 da Resolução 259/2014. 
 1. Processo TC-010.511/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 

 1.1. Representante: SecexSaúde. 
 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís/MA. 
 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
 1.5. Unidade Técnica: SecexSaúde. 

 1.6. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1238/2020 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, 
inciso IV; 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, 

autuada em cumprimento ao subitem 9.6 do Acórdão 1.284/2015-TCU-Plenário, para, no mérito, considerá-
la improcedente, e arquivar o processo, após ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional, à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil S/A (art. 169, incisos III e VI, do RI/TCU), em 

conformidade com os pronunciamentos da SeinfraUrbana às peças 34 a 36.  
 1. Processo TC-011.785/2015-2 (REPRESENTAÇÃO) 

 1.1. Interessados: Banco do Brasil S/A; Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinto).  
 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinto). 
 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

 1.6. Representação legal: Aline Crivelari (230.844/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil 
S.A.; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades 
(extinto); Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal.  

ACÓRDÃO Nº 1239/2020 - TCU - Plenário 
 VISTOS e relacionados estes autos de Representação apresentada por VB - Serviços Comércio e 

Administração Ltda. - a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos - ECT em relação ao Pregão Eletrônico 19000019/2019 SE/SPM, que teve por objeto a 
prestação de serviço de agenciamento do fornecimento de vale-transporte, nas modalidades papel e crédito 

eletrônico, para os empregados localizados na Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana (item 
1.1, peça 2), com valor adjudicado de R$ 38.572.009,74 (peça 26, p. 3 e peça 27); 

 Considerando que, na exordial (peça 1, p. 1), menciona-se expressamente a apresentação de 
“Denúncia” e que se requer seu recebimento com sigilo acerca das informações pessoais (peça 1, p. 24), 
sendo que, alternativamente, poderia a documentação ser conhecida como Representação (peça 1, p. 25); 

 Considerando que, a despeito de inexistir qualquer análise instrutória especificamente a este respeito, 
o feito não se amolda aos pressupostos para conhecimento como Denúncia, sobretudo quanto à legitimidade 

ativa prevista no caput do art. 234 do RI/TCU, inobstante estejam presentes os requisitos de admissibilidade 
constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e 
no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

 Considerando que a abertura das propostas se deu em 15/2/2019 (peça 2, p. 1), a respectiva 
homologação ocorreu em 10/5/2019 (peça 26, p. 3) e a apresentação do presente feito a esta Corte em 

7/4/2020 (peça 1 - histórico do eTCU); 
 Considerando que o Representante alega que: (a) as empresas NET Benefícios (CNPJ 

25.136.184/0001-42) e Benefício Certo (CNPJ 08.655.788/0001-86), ambas participantes do certame, 

fazem parte do mesmo grupo econômico e se utilizam dos mesmos recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos, com mesmos representantes, situação expressamente vedada pelo edital em sua cláusula 4.6, “k” 

- peça 1, p. 3 e 5-6; e (b) a licitante vencedora descumpriu o edital ao enviar os documentos relativos à sua 
qualificação econômico-financeira além do prazo estipulado na Lei Complementar 123/2006, ao 
encaminhar tais documentos em 21/2/2019, cinco dias após o término do prazo (peça 1, p. 4-5); 
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 Considerando, quanto ao item (a) supra, o exame instrutório no sentido de que (peça 36, p. 5-6, itens 

13-18) o Pregoeiro atestou que o telefone informado na proposta apresentada pela empresa Net Benefíc ios 
é de propriedade da própria empresa (peça 9, p. 2), a despeito da incorreção inicial no cadastro junto à 

Receita Federal (peças 7, peça 9, p. 5, peça 15, peça 16, p. 1, peça 28 e peça 33) e de as sociedades 
empresárias possuírem o mesmo escritório contábil, e que os Correios teriam confirmado o endereço de 
funcionamento da empresa (peça 9, p. 5), o qual foi objeto de alteração no respectivo registro em 24/5/2019 

(peças 16 e 34-35); 
 Considerando, ainda em relação ao item (a), que não se confirmaram as evidências de vínculo do Sr. 

Flávio Pocinho Borges simultâneo com ambas as empresas, na medida em que esta pessoa figurou no 
quadro societário da Benefício Certo até 19/2/2016 (peça 29, p. 16) e da Net Benefícios apenas entre 
4/7/2016 e 5/7/2018, além da inexistência de evidências de que os supostos vínculos de parentesco (peça 1, 

p. 14-22) caracterizariam o “grupo econômico” previsto na cláusula 4.6, “k”, do edital; 
 Considerando, quanto ao item (b) supra, que o pregoeiro teria atestado a apresentação dos 

documentos apontados dentro do prazo estabelecido no Edital, confirmando que os documentos com os 
cálculos dos índices referentes à qualificação econômico-financeira da licitante foram entregues dentro do 
prazo de oito horas úteis, que se encerraria no dia 18/2/2019, às 16:15hs (peça 28 e peça 9, p. 4), consoante 

análise instrutória (peça 36, p. 6, itens 19-23); 
 Considerando, ainda, a apresentação de propostas por três empresas no certame (peça 26, p. 1), que 

a empresa Representante classificou-se, após a etapa de lances, em terceiro lugar no certame (peça 26, p. 
1), com proposta de R$ 38.721.800,00, tendo sido o objeto adjudicado ao valor de R$ 38.572.009,74 para 
a empresa NET BENEFICIOS LTDA. - ME (peça 26, p. 1), 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo 
a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea “p”, 143, inciso V, alínea “a”, 234 e 235, 

todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: 
a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, 

da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da 

Resolução - TCU 259/2014; no mérito, considerar a presente representação improcedente; 
b) encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução de peça 36, à Empresa Brasile ira 

de Correios e Telégrafos (ECT) e ao representante; e  
c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

 1. Processo TC-015.903/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 
 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 

 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 
 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

 1.5. Representação legal: Daniel Vieira de Macedo Goncalves (228.337/OAB-SP) e outros, 
representando VB-Serviços Comércio e Administração Ltda.  

RELAÇÃO Nº 12/2020 - Plenário 
Relator - Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

ACÓRDÃO Nº 1240/2020 - TCU - Plenário 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 143, incisos III e V, alínea a, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3º, inciso I, e § 

4º, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá- la 
prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, sem prejuízo de encaminhar cópia dos 
autos e desta deliberação à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Ministério da Cidadania, para 

conhecimento e adoção das providências de sua alçada, e de fazer a seguinte determinação, de acordo com 
o parecer da unidade técnica:  

 1. Processo TC-038.295/2019-9 (DENÚNCIA) 
 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 
 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cipó/BA. 

 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e 
Assistência Social (SecexPrevi). 

 1.6. Representação legal: não há. 
 1.7. Determinação: 
 1.7.1. à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Ministério da Cidadania, que informe a este 

Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, as providências adotadas 
acerca das questões tratadas no presente processo. 

RELAÇÃO Nº 12/2020 - Plenário 
Relator - Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

ACÓRDÃO Nº 1241/2020 - TCU - Plenário 

 

Considerando que o presente processo trata de monitoramento do Acórdão 733/2018 prolatado pelo 

Plenário do TCU, ao apreciar o monitoramento sobre o Acórdão 604/2017 proferido pelo Plenário do TCU 
no bojo da auditoria operacional realizada, no período de 22/2 a 13/6/2016, para avaliar os controles 
internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), além dos meios e das 

estruturas de suporte aos processos finalísticos, com o intuito de assegurar a análise dos riscos relevantes e 
o cumprimento dos resultados esperados, coibindo a ocorrência de fraudes, desvios e ineficiências; 

Considerando que, em suma, o referido Acórdão 604/2017-TCU-Plenário recomendou que o 
Comando do Exército considerasse as conclusões da auditoria, quando atualizasse o seu Plano Estratégico 
de Tecnologia da Informação, e as medidas sobre o credenciamento dos laboratórios independentes para a 

realização de testes com produtos controlados, a implantação do sistema de acompanhamento da produção 
de blindagem balística e a publicação da listagem de fabricantes de blindagem balística; tendo determinado 

que o Comando Logístico do Exército (Colog) apresentasse o plano de ação sobre a implantação do sistema 
informatizado para a gestão de todos os processos de trabalho da atividade de fiscalização de produtos 
controlados e determinado que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) apresentasse 

o plano de ação sobre os processos de trabalho de fiscalização dos produtos controlados, ao passo que 
determinou que os Comandos Militares de Área (CMA) orientassem as correspondentes organizações 

militares a se absterem de implantar as soluções informatizadas próprias para a automação de processos de 
trabalho de fiscalização dos produtos controlados, sem a anuência prévia da DFPC, sem prejuízo de 
recomendar que o Centro de Controle Interno do Comando do Exército (CCIEx) promovesse as auditorias 

periódicas sobre o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC) com vistas a 
avaliar os aspectos operacionais do sistema (eficiência, eficácia etc.); 

Considerando que foi realizado o monitoramento do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário pela 
SecexDefesa e, assim foi prolatado o subsequente Acórdão 733/2018-TCU-Plenário nos seguintes termos: 

“(...) 9.1. considerar cumprido o item 9.1.2.3 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

9.2. considerar não mais aplicável o item 9.3.5 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

9.3. considerar em cumprimento, por ainda estar em implementação, os itens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 

9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

9.4. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, em homenagem aos objetivos previstos 
no Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, em respeito ao princípio do planejamento estatuído pelo 

art. 6º, I, do Decreto-Lei 200, de 1967, o Comando do Exército, se já não o fez, inclua - nos documentos 
de planejamento decorrentes do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (Peti) - as ações 

necessárias para viabilizar a plena implementação das recomendações e das determinações proferidas 
pelo Acórdão 604/2017-Plenário, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, 
informando o TCU sobre o resultado das correspondentes medidas; 
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9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Comando Logístico do Exército (Colog) 

apresente ao TCU o devido plano de ação, seguindo o modelo proposto pela unidade técnica à Peça 23 
(p.12), para o efetivo cumprimento do item 9.2.1 do Acórdão 604/2017-TCUPlenário, no prazo de até 30 

(trinta) dias contados da ciência desta deliberação, apresentando, ainda, o detalhamento das ações 
cabíveis para o tratamento dos problemas identificados e o alcance dos resultados esperados, além dos 
responsáveis por cada ação e dos prazos para a efetiva implementação de cada ação; 

9.6. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de até 30 (trinta) dias contados 
da ciência desta deliberação, a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), em sintonia 

com o art. 22, § 1º, do Decreto 8.539, de 2015, adote as seguintes providências: 

9.6.1. apresente ao TCU o devido plano de ação, seguindo o modelo proposto pela unidade técnica 
à Peça 23 (p.12), para o efetivo cumprimento dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 604/2017-Plenário, 

com o detalhamento das ações cabíveis para o tratamento dos problemas identificados e o alcance dos 
resultados esperados, além dos responsáveis por cada ação e dos prazos para a efetiva implementação de 

cada ação, devendo, ainda, explicitar, no aludido plano, as informações específicas a respeito das etapas 
para a otimização e o mapeamento de todos os processos de trabalho do SisFPC, aí incluídos os processos 
finalísticos, gerenciais e de suporte; 

9.6.2. fixe, dentro do referido plano de ação, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a 
finalização de todas as ações e as etapas necessárias à plena conclusão da digitalização e da 

informatização dos processos e dos documentos administrativos relacionados com o SisFPC; 
9.7. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 

9.7.1. promova diligências junto ao DFPC, por intermédio do Comando do Exército, e junto ao 

Ministério da Segurança Pública com vistas a obter informações, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
ciência deste Acórdão, sobre o atual nível de estudos para a efetiva edição de plano de ação conjunto 

destinado a aprimorar e a desenvolver processos e sistemas de efetiva fiscalização sobre todos os PCE no 
Brasil, com atenção, em especial, para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o 
armamento eventualmente apreendidos junto a criminosos e para os instrumentos de gestão sobre o 

explosivo, a munição e o armamento empregados por todas as polícias judiciárias e ostensivas, entre 
outros departamentos públicos, no Brasil, além do necessário estabelecimento da efetiva competência 

central em prol do DFPC para a rigorosa fiscalização de todos (todos) os PCE em todo o País, a despeito 
do atual desenvolvimento do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados (SisNaR); 

9.7.2. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto, ao Comando do Exército, 

ao Comando Logístico do Exército e à a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, para ciência 
e providências cabíveis; e 

9.7.3. prossiga com o monitoramento sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 
9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário, sem prejuízo de 
oportunamente se manifestar conclusivamente sobre o questionamento suscitado pelo item 9.7.1 deste 

Acórdão.”; 

 Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.4 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário, a 

SecexDefesa informou que o Comando do Exército não atualizou as medidas adotadas para o cumprimento 
da determinação e não encaminhou as informações sobre as medidas adotadas para o efetivo cumprimento 
das recomendações proferidas pelos itens 9.1.2.1, 9.1.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.5 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário, a 
SecexDefesa informou que o Comando Logístico do Exército (Colog) e a Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados (DFPC), como órgão subordinado ao Colog, não atualizaram as medidas adotadas 
para o cumprimento da determinação e não encaminharam as informações sobre as medidas adotadas para 
o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 97 | Segunda-feira, 01/06/2020 69 

Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.6 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário, a 

SecexDefesa informou que a DFPC cumpriu a determinação proferida pelo item 9.6.1, mas essa diretoria e 
o Colog não atualizaram as medidas adotadas para o cumprimento das determinações proferidas pelo item 

9.6.2 do aludido acórdão e pelos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário, além de não terem 
encaminhado as informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento da determinação prolatada 
pelo item 9.3.3 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.7.1 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário, a 
SecexDefesa informou que o então Ministério da Justiça (MJ) e o sucessor Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (MJSP) não atualizaram as informações a fim de ser analisado o atual nível de estudos 
para a efetiva edição do plano de ação conjunto destinado a aprimorar e a desenvolver os processos e 
sistemas para a efetiva fiscalização sobre todos os Produtos Controlados pelo Exército (PCE) no Brasil, 

assinalando, ainda, que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) não encaminhou as 
informações sobre o atual nível de estudos para a efetiva edição do plano de ação conjunto destinado a 

aprimorar e a desenvolver os processos e sistemas para a efetiva fiscalização sobre todos os PCE no Brasil;  

Considerando que, ao analisar o item 9.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário em cumprimento ao 
item 9.7.3 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário, a SecexDefesa informou que a Diretoria de Fiscalização 

de Produtos Controlados (DFPC) não encaminhou as informações sobre as orientações encaminhadas pelos 
Comandos Militares de Área (CMA) às correspondentes organizações militares para que se abstivessem de 

implantar, sem a prévia anuência, as soluções informatizadas próprias para a automação dos processos de 
trabalho na fiscalização de produtos controlados; 

Considerando que a SecexDefesa informou ter recebido a representação formulada pelo 

Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado, tratando de possíveis irregularidades na revogação 
das portarias expedidas pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro (Colog) em prol da fiscalização de 

produtos controlados pelo Exército (PCE), e, assim, a unidade técnica sugeriu a supressão do item 53.2.3 
da sua proposta no parecer técnico, pois a matéria seria tratada especificamente na mencionada 
representação, tendo essa medida resultado na exclusão do feito junto à pauta de julgamento da Sessão do 

Plenário de 6/5/2020, a despeito de ali ser buscada a eventual suspensão cautelar do aludido ato de 
revogação das portarias; 

Considerando, enfim, que a avaliação sobre o efetivo cumprimento do Acórdão 733/2018-Plenário 
em sintonia com o Acórdão 604/2017-Plenário pode ser melhor conduzida a partir do integral cumprimento 
de todas as determinações e recomendações ali prolatadas, não devendo o TCU promover, então, a suscitada 

avaliação sobre o parcial atendimento dessas determinações e recomendações no presente momento; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução nº 246, de 2011, em assinalar a atual ausência de integral cumprimento das determinações 
e recomendações proferidas pelo Acórdão 733/2018-Plenário em sintonia com o Acórdão 604/2017-

Plenário, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
 

 1. Processo TC-032.637/2017-9 (MONITORAMENTO) 
1.1. Órgãos: Comando Logístico do Exército; Ministério da Defesa, Comando do Exército 

(vinculador). 

1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 
(SecexDefesa). 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, em conjunto com o Comando Logístico do 
Exército (Colog) e, entre outras instituições integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados 

do Exército (SisFPC), com a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), o Comando do 
Exército apresente ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, as seguintes 
informações: 
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1.6.1. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.4 do Acórdão 

733/2018-TCU-Plenário e, especialmente, sobre o desenvolvimento do correspondente portal na internet, 
contemplando as recomendações e determinações proferidas pelo Acórdão 604/2017-TCU-Plenário com 

vistas ao efetivo andamento e controle dos processos no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados 
do Exército (SisFPC); 

1.6.2. o atual grau de efetivo cumprimento das recomendações proferidas pelos itens 9.1.2.1 e 9.1.2.2 

do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

1.6.3. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 

733/2018-TCU-Plenário e, especialmente, sobre a implantação do sistema informatizado em prol da gestão 
de todos os processos de trabalho na atividade de fiscalização de produtos controlados em sintonia com a 
determinação prolatada pelo item 9.2.1 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

1.6.4. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 
604/2017-TCU-Plenário; 

1.6.5. o grau de impacto sobre o efetivo cumprimento das determinações e recomendações prolatadas 
pelo Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e pelo Acórdão 604/2017-TCU-Plenário a partir da superveniente 
revogação ou desconstituição da Portaria n° 46-COLOG, de 18/3/2020, da Portaria n° 60-COLOG, de 

15/4/2020, e da Portaria n° 61-COLOG, de 15/4/2020; 
1.6.6. o grau de impacto da superveniente revogação ou desconstituição da Portaria n° 46-COLOG, 

de 18/3/2020, da Portaria n° 60-COLOG, de 15/4/2020, e da Portaria n° 61-COLOG, de 15/4/2020 sobre a 
efetiva observância e aplicação dos princípios administrativo-constitucionais da legalidade, eficiência e 
razoabilidade, em sintonia com o art. 37, caput, e o art. 5º, LIV, sob o seu aspecto material, da CF88, e dos 

princípios administrativos da continuidade, eficiência, regularidade, segurança e atualidade no relevante 
serviço público federal de fiscalização de produtos controlados em sintonia, entre outros, com o art. 175, 

parágrafo único, IV, da CF88 e o art. 6º da Lei n.º 8.987, de 1995;  

1.6.7. o atual grau de efetivo cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.3.1 e 9.3.2 do 
Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

1.6.8. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6.2 do Acórdão 
733/2018-TCU-Plenário e pelo item 9.3.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário; 

1.6.9. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3.3 do Acórdão 
604/2017-TCU-Plenário; 

1.7. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, em conjunto com a Diretoria de Fiscalização 

de Produtos Controlados (DFPC), entre outras instituições integrantes do Sistema de Fiscalização de 
Produtos Controlados do Exército (SisFPC), o Comando do Exército, por intermédio do Ministério da 

Defesa, e o Ministério da Justiça apresentem conjuntamente ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da ciência desta deliberação, as informações sobre a atual situação dos estudos realizados para a efetiva 
edição de plano de ação conjunto destinado a aprimorar e a desenvolver processos e sistemas de efetiva 

fiscalização sobre todos os Produtos Controlados pelo Exército (PCE) no Brasil, com atenção, em especial, 
para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento eventualmente apreendidos 

junto a criminosos e para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento 
empregados por todas as polícias judiciárias e ostensivas, entre outros departamentos públicos, no Brasil, 
além do necessário estabelecimento da efetiva competência central em prol da Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados para a rigorosa fiscalização de todos os PCE em todo o País, a despeito do atual 
desenvolvimento do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados (SisNaR), em 

consonância com o item 9.7.1 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário; 
 1.8. determinar que a SecexDefesa adote as seguintes medidas: 
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1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Defesa, 

ao Comando do Exército, ao Comando Logístico do Exército, à Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados e ao Ministério da Justiça, entre outros órgãos federais necessários, para ciência e adoção das 

providências cabíveis;  

1.8.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do inteiro teor do Acórdão 733/2018-
Plenário e do Acórdão 604/2017-Plenário, ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência 

em face da eventual relação dessas deliberações do TCU com a subjacente edição da Portaria n.º 46-
COLOG, de 18/3/2020, da Portaria n.º 60-COLOG, de 15/4/2020, e da Portaria n.º 61-COLOG, de 

15/4/2020; e  
1.8.3. prossiga com o presente monitoramento, ficando a unidade técnica autorizada, desde já, a 

realizar as eventuais inspeções e as adicionais diligências necessárias. 

ACÓRDÃO Nº 1242/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 015.410/2020-0 

2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Arguição de exceção de suspeição (Administrativo). 
3. Interessado/Excipiente/Excepto: 
3.1. Interessado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 

3.2. Excipiente: Maria Elda Fernandes Melo, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios - MPDFT. 

3.3. Excepto: Ministro Bruno Dantas. 
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: não atuou. 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre arguições de exceção 

de suspeição apresentadas pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
Maria Elda Fernandes Melo, em desfavor do Ministro Bruno Dantas, em face da relatoria dos processos de 

controle externo TC 009.407/2020-0 e TC 015.772/2020-9, versando sobre possíveis irregularidades em 
atos administrativos no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 

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

as razões expostas pelo relator, em: 
 9.1. com fundamento no art. 146, §2º, inciso I, e §4º; da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo 

Civil); c/c o art. 52, §2º, da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), receber 
as exceções de suspeição, sem efeito suspensivo, para, no mérito, considerá-las manifestamente 
improcedentes; 

 9.2. encaminhar ao relator do processo de controle externo TC 009.407/2020-0, por cópia, para as 
providências que entender pertinentes, o pedido de ingresso da excipiente, como interessada, bem como o 

pedido de juntada, àqueles autos, da documentação complementar indicada à peça 2; 
 9.3. encaminhar cópia integral dos presentes autos à Corregedoria do MPDFT e ao Conselho 

Nacional do Ministério Público;  

 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar o processo, após 
ciência às autoridades excipiente e excepta. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1242-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Ana Arraes e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 1243/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo TC 018.852/2020-3 
2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Arguição de exceção de suspeição (Administrativo). 

3. Interessado/Excipiente/Excepto: 
3.1. Interessado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 
3.2. Excipiente: Maria Elda Fernandes Melo, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios - MPDFT. 
3.3. Excepto: Ministro Bruno Dantas. 

4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: não atuou. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre arguição de exceção de 

suspeição apresentada pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 

Maria Elda Fernandes Melo, em desfavor do Ministro Bruno Dantas, em face da relatoria do processo de 
controle externo TC 015.772/2020-9, que trata de Representação do MPTCU acerca de possíveis 

irregularidades na convocação de Promotores de Justiça para atuar como membros auxiliares da 
Administração Superior do MPDFT, e no pagamento, aos referidos agentes públicos, da diferença entre os 
subsídios de Procurador e de Promotor de Justiça. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 
as razões expostas pelo relator, em: 

 9.1. com fundamento no art. 2°, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 55, § 3º, da Lei 
13.105/2015 (Código de Processo Civil), promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC 
015.410/2020-0, para julgamento conjunto; 

 9.2. encaminhar ao relator do processo de controle externo TC 015.772/2020-9, por cópia, para as 
providências que entender pertinentes, os pedidos da excipiente, de ingresso como interessada, bem como 

de juntada, àqueles autos, da documentação complementar indicada à peça 2. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1243-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Ana Arraes e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1244/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 021.435/2016-2.  
2. Grupo I - Classe de Assunto VII: Acompanhamento. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Procuradoria-Geral do Distrito Federal- Administrativa (00.394.643/0001-67). 
4. Órgãos: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Secretaria do Tesouro 

Nacional. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 
8. Representação legal: Allan Lúcio Sathler; Paola Aires Correa Lima (13907/OAB-DF) e outros.  
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, instaurado em cumprimento ao 
subitem 9.4 do Acórdão 1633/2016-TCU-Plenário, com o objetivo de verificar a viabilidade jurídica do 

ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), pelo Governo do Distrito Federal, dos 
valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e militares mencionados no artigo 21, inciso 
XIV, da Constituição Federal, indevidamente repassados ao GDF e por este retidos, de janeiro de 2003 até 

agosto de 2016. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento do Interno, em: 
9.1. determinar ao Ministério da Economia, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, que 

adotem as providências administrativas e judiciais necessárias a fim de ultimar o ressarcimento ao FCDF, 

pelo Governo do Distrito Federal, dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e 
militares mencionados no artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, indevidamente repassados ao 

GDF e por este retidos, no período de janeiro de 2003 a agosto de 2016, a serem implementadas no prazo 
de 90 (noventa) dias a partir do término do quadro de crise provocada pela pandemia do coronoavírus no 
âmbito do Distrito Federal, mediante cessação ou revogação do estado de calamidade pública reconhecido 

pela Câmara Legislativa do ente subnacional, informando ao Tribunal as providências adotadas; 

9.2. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão ao Governo do Distrito Federal, à Procuradoria -

Geral do Distrito Federal, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Secretaria 
do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria da Previdência, à Advocacia-Gera l 
da União, à Controladoria-Geral da União, à Presidência do Senado Federal, à Presidência da Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, à Presidência da Câmara dos Deputados, à 

Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, à Presidência 
da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 

9.3. determinar à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) que realize monitoramento 

da determinação inscrita no item 9.1 deste acórdão; 
9.4. em cumprimento ao artigo 13, parágrafo único, da Resolução TCU 215/2008, juntar cópia deste 

acórdão ao TC 036.348/2019-8 (Solicitação do Congresso Nacional, Relator E. Min. Bruno Dantas). 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1244-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 
Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1245/2020 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 019.364/2017-2.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame em Solicitação do Congresso Nacional 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Adriano Augusto de Souza (839.219.904-91) 

3.2. Recorrente: Governo do Distrito Federal (00.394.601/0001-26). 
4. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Defesa 
Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 
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8. Representação legal: Procuradora-Geral do Distrito Federal, Ludmila Lavocat Galvão Vieira de 
Carvalho, Allan Lúcio Sathler e outros.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos pedido de reexame interposto pelo Governo do Distrito 
Federal, contra o Acórdão 2.938/2018-TCU-Plenário, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante 
das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. sobrestar o cumprimento da determinação de que trata o item 9.4 do Acórdão 2.938/2018-TCU-
Plenário, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados do término do quadro de crise, provocada pela pandemia 
do coronoavírus, no âmbito do Distrito Federal, mediante cessação ou revogação do estado de calamidade 
pública, reconhecido pela Câmara Legislativa do ente subnacional; 

9.3. determinar ao Fundo Constitucional do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal que, 
no prazo do item anterior, informem ao TCU as providências adotadas; 

9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados; 

9.5. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão ao Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; aos Deputados Federais Izalci Lucas e Laerte Bessa; à 
Câmara dos Deputados; ao Senado Federal; à Casa Civil da Presidência da República; aos Ministérios da 
Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Segurança Pública; ao Fundo Constitucional do 
Distrito Federal; à Polícia Civil do Distrito Federal; à Polícia Militar do Distrito Federal; ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal; ao Governo do Distrito Federal; e ao Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1245-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1246/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 005.520/2019-3.  
1.1. Apenso: 036.028/2019-3 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação  
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Representantes: O2S Automação e Instalações Eireli - EPP (07.146.786/0001-07) e Orion 

Telecomunicações Engenharia S.A. (01.011.976/0001-22) 
3.2. Representada: MPE Engenharia e Serviços S.A. (04.743.858/0001-05) 
4. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito 

Federal. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal:  
8.1. Carolina Kazue Gabarron Umeta (54.933/OAB-DF) e Monique Rafaella Rocha Furtado 

(OAB/DF 34.131), representando O2S Automação e Instalações Eireli - EPP; 
8.2. João Victor Barbosa Ferreira (OAB/DF 62.799), Fabiano Silveira (OAB/DF 31.440), Sergio 

Freitas De Almeida (OAB/DF 22.075), Tarley Max da Silva (OAB/DF 19.960), Gilberto da Silva Costa 
Filho (OAB/RJ 88.682), Maria Abreu do Valle (OAB/RJ 145.508), Mauro Roberto Gomes de Mattos 
(OAB-RJ 57.739) e Alberto Alves Barbosa dos Santos (OAB/RJ 150.320), representando MPE Engenhar ia 
e Serviços S.A.; 
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8.3. Luis Fellipe Magalhaes Pereira (OAB-DF60.839), representando Orion Telecomunicações 

Engenharia S.A. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de irregularidades na 
condução do Pregão 35/2017, a cargo da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no 
Distrito Federal, 

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

9.1. conhecer das presentes representações para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes, 
com fulcro no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno 
deste Tribunal; 

9.2. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, que a sanção de inidoneidade aplicada à 
sociedade empresária MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A. (CNPJ 31.876.709/0001-89), mediante 

os Acórdãos Plenário 300/2018 e 825/2018, estende-se à sociedade empresária MPE Engenharia e Serviços 
S.A.; 

9.3. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal 

que se abstenha de efetuar a prorrogação do contrato 5/2018, firmado com a empresa MPE Engenharia e 
Serviços S.A.; 

9.4. dar ciência deste acórdão: 
9.4.1. à Controladoria-Geral da União para efetuar os registros pertinentes no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

9.4.2. às representantes, à representada e à Superintendência de Administração do Ministério da 
Fazenda no Distrito Federal; 

9.4.3. à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para que avalie a pertinência de 
efetuar representação acerca da participação da sociedade empresária MPE Engenharia e Serviços S.A. em 
licitações promovidas pela administração pública federal após a data de 17/5/2018; 

9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público Federal (MPF), a fim de que seja 
avaliada eventual fraude praticada pela  MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. na cessão de parte de 

seu patrimônio e acervo técnico em favor da MPE Engenharia e Serviços S.A.; 
9.6. encaminhar à SeinfraUrbana cópia dos elementos necessários à apuração de eventua l 

descumprimento das medidas cautelares expedidas por esta Corte no bojo do TC 007.463/2014-6 e do TC 

027.553/2017-5, que cuidam da indisponibilidade de bens da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., a 
fim de que seja avaliada possível fraude sucessória praticada pela  MPE Montagens e Projetos Especiais 

S.A. na incorporação de parte de seu patrimônio pela MPE Engenharia e Serviços S.A.; 
9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1246-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1247/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 040.374/2018-1.  

1.1. Apensos: 006.897/2019-3; 008.141/2019-3 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação  

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64802162.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 97 | Segunda-feira, 01/06/2020 76 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal:  

8.1. Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal.   
8.2. Ricardo Pagliari Levy (155.566/OAB-SP) e outros, representando Companhia Brasileira de 

Soluções e Serviços.  

8.3. Michael Ogawa (130.671/OAB-SP) e outros, representando VR Benefícios e Serviços de 
Processamento Ltda.  

8.4. Roberto Augusto Nunes Franciscon (57.807/OAB-DF), representando Instituto Nacional de 
Defesa Em Processo Administrativo - Indepad.  

8.5. Rafael Parodi Ferraresso (223018-E/OAB-SP) e outros, representando Policard Systems e 

Serviços S/A.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, originalmente, de Representação formulada 
pela empresa Up Brasil - Policard Systems e Serviços S.A. em face de possíveis irregularidades ocorridas 
no âmbito do Pregão Eletrônico 86/7066-2018-Gilog/BR, conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) 

e em que, nesta fase, analisa-se pedido incidental feito pela Caixa. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. deferir o pedido incidental efetuado pela Caixa Econômica Federal, e autorizar a 

prorrogação do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 86/7066-2018-Gilog/BR, em caráter 

excepcional, sob condição resolutiva do término do estado de calamidade pública prevista no Decreto 
Legislativo 6/2020, de 20/3/2020, limitada a 12 (doze) meses; 

9.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1247-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1248/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC 008.557/2016-0  
2. Grupo I - Classe I - Pedido de Reexame (Relatório de Auditoria). 

3. Recorrentes: Cláudio de Oliveira Torres (CPF 190.842.345-53), Consórcio Concreta/Ecla (CNPJ 
23.257.104/0001-81), Deusdete Fagundes de Brito (CPF 110.779.135-91) e José Ubiratan Cardoso Matos 

(CPF 452.920.195-34). 
4. Unidades: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder e Ministér io 

das Cidades (extinto).  

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 
8. Representação legal: Guilherme Teixeira Pereira (OAB/BA 25.677) e outros representando 

Cláudio de Oliveira Torres; Delmário Araújo Leal Júnior (OAB/BA 54.317), Maurício Brito Passos Silva 
(OAB/BA 20.770) e outros representando a Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda. e o Consórcio 

Concreta/Ecla; Jutahy Magalhaes Neto (OAB/DF 23.066) e outros representando Deusdete Fagundes de 
Brito; e Isaac Newton Carneiro (OAB/BA 11.334) e outros representando José Ubiratan Cardoso Matos. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por Cláudio de Oliveira 
Torres, Consórcio Concreta/Ecla, Deusdete Fagundes de Brito e José Ubiratan Cardoso Matos contra o 
Acórdão 622/2018-Plenário. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 
286 do Regimento Interno, em: 

9.1. não conhecer do pedido de reexame de José Ubiratan Cardoso Matos, dada 
sua intempestividade. 

9.2. conhecer dos pedidos de reexame de Cláudio de Oliveira Torres e Consórcio Concreta/Ecla e 
negar-lhes provimento; 

9.3. conhecer do pedido de reexame de Deusdete Fagundes de Brito e, no mérito, dar-lhe provimento 
parcial, para: 

9.3.1. reduzir a multa aplicada a Deusdete Fagundes de Brito pelo subitem 9.3 do Acórdão 
622/2018-Plenário, de modo a fixá-la em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 

9.3.2. tornar insubsistente a multa aplicada a José Ubiratan Cardoso Matos pelo subitem 9.3 do 
Acórdão 622/2018-Plenário, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno. 

9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia e à Caixa Econômica Federal. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1248-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1249/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC 009.335/2017-0  
1.1. Apenso: TC 033.393/2013-3 
2. Grupo II - Classe I - Recurso de Reconsideração.  
3. Recorrentes: Francisca Rafaela Uchoa de Mesquita (CPF 644.689.923-87), Mikael Rodrigues de 

Oliveira (CPF 029.906.553-79), Sílvia Helena Cezário Araújo (CPF 314.644.083-00) e Valdemar Araújo 
da Silva Filho (CPF 533.542.733-72). 

3.1. Responsáveis: Armênia Uchoa de Mesquita (CPF 234.862.363-34), Francisca Rafaela Uchoa 
de Mesquita (CPF 644.689.923-87), Francisco Armen Uchoa de Mesquita (CPF 024.849.933-58), José 
Randal de Mesquita Neto (CPF 915.457.223-15), Mikael Rodrigues de Oliveira (CPF 029.906.553-79), 
Silvia Helena Cezario Araujo (CPF 314.644.083-00), Valdemar Araujo da Silva Filho (CPF 533.542.733-
72) e Construtora Lazio Ltda. (atual denominação Construtora La Zio Eireli - CNPJ 10.697.540/0001-20). 

4. Unidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Município de 
Pindoretama/ CE. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado e procuradora-

geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral).. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 
8. Representação legal: Angerlene de Sousa Justa (OAB/CE 25.466) representando Francisca 

Rafaela Uchoa de Mesquita; Angerlene de Sousa Justa (OAB/CE 25.466) e outro representando Armênia 
Uchoa de Mesquita e a Construtora La Zio Eireli; Everardo Oliveira Nunes de Barros (OAB/PI 2.789/96) 
representando Valdemar Araújo da Silva Filho e Carlos Alberto Diógenes de Castro representando Mikael 
Rodrigues de Oliveira e Sílvia Helena Cezário Araújo. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 
382/2018 - Plenário. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, 171, parágrafo único, 
e 281 do Regimento Interno e na Súmula TCU 145, em: 

9.1. conhecer dos recursos de reconsideração de Francisca Rafaela Uchoa de Mesquita e Mikael 
Rodrigues de Oliveira, aproveitando-os em favor de Armênia Uchoa de Mesquita e Francisco Armen Uchoa 

de Mesquita, e dar-lhes provimento a fim de: 

9.1.1. afastar a condenação em débito desses responsáveis e as penalidades a eles aplicadas (subitens 
9.2, 9.3 e 9.8 do Acórdão 382/2018 - Plenário); 

9.1.2. excluí- los da relação processual; 
9.2. conhecer dos recursos de reconsideração de Sílvia Helena Cezário Araújo e Valdemar Araújo 

da Silva Filho e negar-lhes provimento; 

9.3. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 382/2018 - Plenário, com o objetivo 
de indicar que a condenação em débito deve ocorrer de forma solidária; 

9.4. em consequência do disposto nos subitens 9.1 a 9.3, acima, dar a seguinte redação à parte inicia l 
do subitem 9.2 do Acórdão 382/2018 - Plenário: 

“9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “c” e “d”, e 19 da Lei 8.443/1992, 
julgar irregulares as contas de Valdemar Araujo da Silva Filho, Silvia Helena Cezario Araujo, da 

Construtora Lazio Ltda. e de seu sócio e administrador José Randal de Mesquita Neto, condenando-os, 

solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido 
dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na 

forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, 
para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da referida Lei c/c o 

art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU: (...)” 

9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação origina l, 

incluindo o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará (subitens 9.9 e 9.10 do 
Acórdão 382/2018 - Plenário). 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1249-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1250/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 000.955/2019-1. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Representação). 
3. Recorrente: Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli (11.955.173/0001-80). 

4. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: 
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8.1. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, representando Spandex Serviços de 

Terceirização de Mão de Obra Eireli; 
8.2. Adriana Souza da Fonseca (OAB/RJ 114.612) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas 

S.A.; 
8.3. Gabriela Garcia Freitas Oliveira Morato (OAB/DF 47.348) e outros, representando Bsbsystem 

Engenharia Ltda. 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por 

Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli (antiga Spandex Serviços Ltda.), em face do 
Acórdão 1.609/2019-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal conheceu e julgou parcialmente 
representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico-Furnas 9/2018, determinou a anulação do ato 

administrativo que habilitou a recorrente e decretou a inidoneidade da apelante para participar de licitação 
no âmbito da administração pública federal pelo prazo de um ano,  

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

 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao 

presente pedido de reexame para tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 1.609/2019-TCU-Plenário, 
que declarou a inidoneidade da Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli (antiga Spandex 

Serviços Ltda.) para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 1 
(um) ano, mantendo-se inalterados os demais itens da decisão recorrida; e 

 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Furnas Centrais Elétricas S.A. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1250-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas (Relator) e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1251/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 022.385/2019-3.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Responsável: Globalsat do Brasil Ltda. (CNPJ 20.283.712/0001-72). 
4. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal:  
8.1. Gustavo Rezende Mitne (OAB-PR 52.997), entre outros, representando a Globalsat do Brasil 

Ltda. 

9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle 

Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para a apuração da indevida participação da Globalsat do Brasil 
Ltda. como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME-EPP) em diversos pregões eletrônicos na 
administração federal durante o exercício de 2017, a despeito de essa participação estar em flagrante 

desacordo com o art. 3º, § 4º, VII, da Lei Complementar n.º 123, de 2006; 
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
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 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 
 9.2. declarar a inidoneidade da Globalsat do Brasil Ltda. (CNPJ 20.283.712/0001-72) para 

participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do 
art. 46 da Lei nº 8.443, de 1992; 

 9.3. determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 

 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 

 9.3.1.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo 
item 9.2 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 dias contados da ciência desta deliberação; 

 9.3.1.2. ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência e adoção das providências 

judiciais cabíveis; 
 9.3.1.3. à Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, ao 6º Batalhão de 

Engenharia de Construção - RR, ao Comando da 2ª Brigada de Infantaria da Selva, ao GSI da Presidência 
da República, ao Comando de Fronteira pelo 3º BIS - AP e à Fundação Universidade de Brasília, como 
instituições condutoras dos pregões indicados às Peças 4 e 21 (p. 2), para ciência; e 

 9.3.2. arquive o presente processo.  
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1251-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1252/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 029.080/2014-2.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial  

3. Responsáveis: Gustavo Lemos Petta (221.202.198-42); Rovilson Sanches Portela (693.002.831-
20); União Nacional dos Estudantes - UNE (29.258.597/0002-31). 

4. Entidade: União Nacional dos Estudantes - UNE (29.258.597/0002-31). 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
5.1. 1º Revisor: Ministro Bruno Dantas. 

5.2. 2º Revisor: Minsitro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (SECEX-SP). 

8. Representação legal:  
8.1. Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918), Sarah Guimarães de Carvalho 

(OAB-DF 40905), Luene Gomes Santos (OAB/DF 16727), José Nelson Vilela Barbosa Filho (OAB/PE 
16302) e outros, representando Rovilson Sanches Portela, Gustavo Lemos Petta e União Nacional dos 
Estudantes - UNE. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em face da 

impugnação total das despesas do Convênio 431/2006, firmado entre o Ministério da Cultura e a União 
Nacional dos Estudantes, tendo por objeto a implantação do projeto “Atividade de Cultura e Arte da UNE”,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. julgar irregulares as contas do sr. Rovilson Sanches Portela, do sr. Gustavo Lemos Petta e da 

União Nacional dos Estudantes, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da 
Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, com 

a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional 
de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data 

discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor. 
VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

1.154.666,93 25/1/2007 

9.2. aplicar à União Nacional dos Estudantes, ao sr. Rovilson Sanches Portela e ao sr. Gustavo 
Lemos Petta a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, 
fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribuna l, 

o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da 
data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma 
da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicia l 
das dívidas caso não atendidas as notificações;  

9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o 
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 
Lei 8.443/1992, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da 

notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes 
acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor;  

9.5. esclarecer aos responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de 

qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RI/TCU); 
9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, 

à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao 
Ministério da Cultura.  

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1252-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas (1º 

Revisor) e Vital do Rêgo (2º Revisor). 
13.2. Ministra que não participou da votação: Ana Arraes. 

13.3. Ministros com voto vencido: Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas (1º Revisor) 
e Vital do Rêgo (2º Revisor). 

13.4. Ministro que proferiu voto de desempate: José Múcio Monteiro (Presidente). 

13.5. Ministro-Substituto convocado: André Luís de Carvalho. 
13.6. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, e 

Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1253/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 007.447/2015-9.  

2. Grupo II - Classe III - Consulta 
3. Interessado: Presidente da Câmara dos Deputados. 

4. Órgão: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
5.1. 1º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

5.2. 2º Revisor: Ministro Benjamin Zymler. 
5.3. 3º Revisor: Ministro Raimundo Carreiro. 

5.4. 4º Revisor: Ministro Aroldo Cedraz. 
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6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256 e OAB/RJ 170.271), Aline Ramos 

Bule Reichenbac (180.048/OAB-RJ), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta encaminhada pelo Exmo. 

Presidente da Câmara dos Deputados, acerca da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado às 
Forças Armadas como atividade de risco, para fins de contagem do tempo especial (20 anos/homem e 15 

anos/mulher), exigido pela Lei Complementar 51/1985 para a aposentadoria voluntária do servidor policia l.  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados no art. 264 do Regimento 
Interno deste Tribunal, respondendo ao Consulente que: 

9.1.1. para fins da aposentadoria especial nos moldes da Lei Complementar 51/1985, poderá ser 
considerado como atividade tipicamente policial o tempo militar prestado às Forças Armadas; 

9.1.2. para que se conceda a aposentadoria especial, deve ser exigido o exercício na carreira policia l 

pelo tempo mínimo de 05 (cinco) anos; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao consulente, aos interessados, à Procuradora-Geral da 

República, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Ministério da 
Economia, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ao Ministério Público do Tribuna l 
de Contas do Distrito Federal, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1253-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (1º 

Revisor), Benjamin Zymler (2º Revisor), Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz (4º Revisor), Raimundo 
Carreiro (3º Revisor), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministra que não participou da votação: Ana Arraes. 
13.3. Ministros com voto vencido: Walton Alencar Rodrigues (1º Revisor), Benjamin Zymler (2º 

Revisor) e Bruno Dantas. 

13.4. Ministro-Substituto convocado: André Luís de Carvalho. 
13.5. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1254/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC 011.359/2009-6. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento 
Regional). 

3.2. Responsáveis: ACL Assessoria & Consultoria Ltda. (12.529.764/0001-58); Adelmo 

Vendramini Campos (162.965.321-72); CMT Engenharia Eireli (17.194.077/0001-42); Engeplus 
Engenharia e Consultoria Ltda. (90.333.790/0001-10); José Edimar Brito Miranda (011.030.161-72); João 

Leal Costa Júnior (031.122.331-15); Luiz Eduardo Silva Guerra (251.799.341-68); Magna Engenhar ia 
Ltda. (33.980.905/0001-24). 

3.3. Recorrentes: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda. (90.333.790/0001-10); CMT Engenhar ia 

Eireli (17.194.077/0001-42); Magna Engenharia Ltda. (33.980.905/0001-24); Adelmo Vendramini Campos 
(162.965.321-72); João Leal Costa Júnior (031.122.331-15). 

4. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
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5.2. 1º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
5.3. 2º Revisor: Ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de 

Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 
8. Representação legal: 
8.1. Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando CMT Engenhar ia 

Eireli. 
8.2. Douglas da Cunha Rodrigues (43.455/OAB-DF) e outros, representando Magna Engenhar ia 

Ltda.  
8.3. Solano Donato Carnot Damacena (2.433/OAB-TO) e outros, representando Adelmo 

Vendramini Campos e João Leal Costa Junior.  
8.4. Gabriel Hernandez Coimbra de Brito (71.530/OAB-RS) e outros, representando Engeplus 

Engenharia e Consultoria Ltda.  
8.5. Emmanuel Guedes Ferreira (21.393/OAB-DF), representando José Edimar Brito Miranda.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos os Recursos de Reconsideração interpostos pelas 
empresas ACL Assessoria e Consultoria Ltda., Engeplus Engenharia Ltda., Magna Engenharia Ltda. e CMT 
Engenharia Eireli., bem como pelos senhores João Leal Costa Júnior e Adelmo Vendramini Campos, em 
face do Acórdão 1.075/2015-TCU-Plenário; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fulcro nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 
do RI/TCU, em: 

9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento, de 
modo a tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4 e 9.5 e a alterar o subitem 9.2 do Acórdão 1.075/2015-
Plenário, o qual passa a ter a seguinte redação: 

“9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Adelmo Vendramini Campos, João Leal Costa 
Júnior, José Edmar Brito Miranda, do consórcio ACL/Magna/Engeplus e da empresa CMT Engenhar ia 
Ltda.;” 

 9.2. comunicar o teor da presente decisão aos recorrentes, ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional e à Secretaria de Infraestrutura do estado de Tocantins. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1254-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (1º 

Revisor), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Ana Arraes (2ª 
Revisora), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros com voto vencido: Walton Alencar Rodrigues (1º Revisor), Benjamin Zymler e Ana 
Arraes (2ª Revisora). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1255/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC-013.680/2019-6. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Relatório de Inspeção. 
3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 
4. Órgão: Senado Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
5.1. Revisor: Ministro Raimundo Carreiro.  
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 
8. Representação legal: não há.  
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Inspeção realizada no Senado Federal 
pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, no período de 10/6/2019 a 7/2/2020, com o objetivo de 

avaliar o cumprimento das determinações fixadas no Acórdão 2.602/2013 - Plenário (TC-019.100/2019-4, 
rel. min. Raimundo Carreiro, red. min. Walton Alencar Rodrigues). 

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

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar cumpridas as determinações expedidas por este Tribunal ao Senado Federal, por 

meio do Acórdão 2.602/2013 - Plenário, nos termos do art. 240 do Regimento Interno/TCU;  
9.2. com a finalidade de orientar o tratamento do tema relacionado ao pagamento da rubrica de 

“opção” do art. 2º da Lei 8.911/1994 e à incorporação de “quintos”, dar ciência ao Senado Federal de que: 

9.2.1. é vedado o pagamento das vantagens decorrentes do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o 
pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os 

requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou 
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria, conforme o Acórdão 
1.599/2019 - Plenário (rel. min. Benjamin Zymler);  

9.2.2. deve-se verificar a origem do pagamento de “quintos”, se advindos de decisão judicia l 
transitada em julgado ou não ou ainda de decisão administrativa e, na hipótese em que não houver decisão 

judicial passada em julgado ou quando se tratar de decisão administrativa, a vantagem de “quinto s” 
incorporada com fulcro em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 deve ser destacada 
e transformada em “parcela compensatória” a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, 

na linha da solução definitiva da controvérsia conferida à matéria pela Suprema Corte, por meio do RE 
638.115/CE, e consoante o Acórdão 442/2020 - 2ª Câmara (rel. min. subst. Marcos Bemquerer Costa);  

9.3. apensar definitivamente este processo ao TC-019.100/2009-4 (autos de Monitoramento ), 
conforme previsto no art. 169, inciso I e § 2º, do Regimento Interno/TCU. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1255-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Revisor), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 

(Relator), André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1256/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC 004.374/2015-0.  

1.1. Apenso: TC 015.820/2014-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial.  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Oscip Instituto Sorrindo Para a Vida - ISPV (CNPJ 06.888.897/0001-18), Delson 

Tibúrcio de Souza (CPF 032.217.947-54), Edilson Francisco dos Santos (CPF 760.850.667-91), Luiz Cezar 

Faria Alonso (CPF 250.451.057-87), Marcelo Sá Bagueira Leal (CPF 961.371.507-04) e Rodney Mendonça 
dos Anjos (CPF 622.225.977-49). 

3.2. Recorrentes: Edilson Francisco dos Santos (CPF 760.850.667-91) e Delson Tiburcio de Souza 
(CPF 032.217.947-54). 

4. Órgãos/Entidades: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Fundo Estadual 

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Itaboraí (RJ), Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (RJ). 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
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6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal:  
8.1. Alexandre de Moura Andrade (188.267/OAB-RJ) e outro, representando Luiz Cezar Faria 

Alonso. 

8.2. Ana Paula de Toledo (122.402/OAB-RJ), representando Marcelo Sá Bagueira Leal.  

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pelos Srs. Edilson 
Francisco dos Santos e Delson Tibúrcio de Souza ao Acórdão 465/2019 - Plenário, prolatado quando do 
julgamento de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 
razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 277, III, e 287 do 

Regimento Interno do TCU, em: 
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 
9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes e demais interessados; e 

9.3. determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Gabinete da Ministra Ana Arraes, 
sorteada relatora do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Marcelo Sá Bagueira Leal contra o 

Acórdão 465/2019 - Plenário. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1256-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1257/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 006.285/2013-9.  
2. Grupo I - Classe de Assunto V - Relatório de Auditoria  

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 

3.2. Responsáveis: Antônio Carlos Cardoso da Fonseca (821.585.177-00); Glauco Colepicolo 
Legatti (257.952.286-72); Ivo Tasso Bahia Baer (413.054.427-68); Marcelino Guedes Ferreira Mosqueira 
Gomes (793.109.077-20); e Maria das Graças Silva Foster (694.772.727-87)  

4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (Seinfra-

Operações). 

8. Representação legal: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015) e outros, representando 
Antônio Carlos Cardoso da Fonseca e Ivo Tasso Bahia Baer; Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-

PR) e outros, representando Glauco Colepicolo Legatti; Patrícia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-
RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.  
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada na Petróleo Brasile iro 
S.A. - Petrobras, no período de 11/3/2013 a 19/4/2013, com o objetivo de avaliar a regularidade da execução 

das obras relativas a cinco dos principais contratos de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em 
Ipojuca/Pernambuco: Unidade de Destilação Atmosférica (UDA); Unidade de Hidrotratamento de Diesel 
(UHDT); Unidade de Coqueamento Retardado (UCR); Tubovias; e Dutos (Fiscobras 2013). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Glauco Colepicolo Legatti, Antônio 
Carlos Cardoso da Fonseca e Ivo Tasso Bahia Baer; 

9.2. promover a classificação das peças do processo, no que se refere ao grau de confidencialidade, 

na forma proposta pela unidade técnica; e 
9.3. arquivar o processo. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1257-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1258/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 008.382/2020-4.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Contestação de Coeficientes de Transferências Obrigatórias  
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Governo do Estado de Roraima (84.012.012/0001-26). 
4. Órgão/Entidade: não há. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de contestação, pelo Estado de Roraima, dos 
percentuais de participação dos Estados e do Distrito Federal na Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico — Cide-combustíveis para o exercício de 2020, fixados pela Decisão Normativa TCU 

181/2020. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
9.1. com fulcro no art. 1º, inciso VI, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 292-A, parágrafo único, do 

Regimento Interno, conhecer da contestação e considerá-la improcedente; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT; 

9.3. apensar este processo ao TC 002.351/2020-0, que trata do cálculo dos percentuais individua is 
de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na distribuição dos recursos da Cide-
Combustíveis para o exercício de 2020. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1258-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
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13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1259/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 009.247/2019-0.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Motorauto Veiculos e Maquinas Ltda (04.043.451/0001-67) 
3.2. Responsáveis: Juanez Barroso Falcao (717.889.722-87); Motorauto Veículos e Maquinas Ltda. 

(04.043.451/0001-67); Paulo Gernandes Coelho Moura (998.614.882-00); Sebastiao Souza Correia 
(052.310.272-00). 

4. Órgãos/Entidades: Ministério da Defesa (vinculador); Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves - 
AC. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 

(SecexDefes). 
8. Representação legal: Jairo Alves de Melo Júnior, OAB 4772/AC (peça 59), representando 

Motorauto Veiculos e Maquinas Ltda. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de representação sobre eventuais 

irregularidades no Pregão Presencial 9/2019, realizado pelo Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/AC, 
posteriormente revogado, bem assim dos Pregões Presenciais 26/2019, igualmente revogado, e 31/2019, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das 

razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.666/1993, art. 113, § 1º, no Regimento Interno 
deste Tribunal, arts. 235 e 237, e na Resolução TCU 259/2014, art. 103, § 1º, em: 

9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. confirmar a medida cautelar adotada em 3/10/2019 por meio do Acórdão 2327/2019 - Plenário, 
que determinou ao município de Rodrigues Alves/AC que suspendesse os atos decorrente do Pregão 

31/2019 e ao Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa que se abstivesse de realizar 
os repasses relativos ao Convênio 490/DPCN/2017; 

 9.3. determinar ao Departamento do Programa Calha Norte, com fundamento no art. 250, inciso II, 
do Regimento Interno deste Tribunal, que se abstenha de realizar repasse ao Convênio 490/DPCN/2017, 
em razão da existência de vícios insanáveis identificados no Pregão Presencial 31/2019, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/AC, por estar em desacordo com o art. 37 da Constituição Federal 
de 1988, com as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, e com a Portaria Interministerial 424/2016; 

9.4. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa e à Prefeitura 
Municipal de Rodrigues Alves/AC das irregularidades identificadas no Edital do Pregão Presencial 
31/2019, a seguir especificadas, as quais impossibilitam o prosseguimento do certame, para que sejam 

adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 
 9.4.1. adoção da modalidade de licitação pregão presencial, em detrimento da eletrônica, sem 

justificativa plausível, acarretando em restrição indevida a competitividade do certame, em afronta ao 
disposto no art. 49, §1° e 2°, da Portaria Interministerial 424/2016; 

9.4.2. exigência, na fase de apresentação da proposta comercial, de apresentação de documento 

referentes à prestação de assistência técnica, termo de garantia, catálogos de peças e manuais de operação, 
manutenção e reparo, sob pena de desclassificação dos proponentes, incompatível com o tipo de licitação 

realizada, cujo critério de classificação é o menor preço; 
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9.4.3. exigência de que as impugnações ou solicitações de esclarecimentos sobre os termos do edital 

fossem protocoladas no setor de licitações e contratos administrativos da Prefeitura de Rodrigues Alves - 
AC, sem apresentar alternativa para que o mesmo fosse feito por via eletrônica; 

9.5. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Acre, ao Departamento do Programa 
Calha Norte e a Prefeitura de Rodrigues Alves/AC. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1259-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1260/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo: TC 003.381/2019-6.  

2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação. 
3.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 

3.2. Representante: Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. (CNPJ 10.439.655/0001-
14). 

3.3. Responsáveis: Inova Serviços de Mão de Obra Eireli. (CNPJ 06.979.037/0001-90) e Sérgio 

Rodrigues Caires (CPF 958.453.301-06). 
4. Unidade jurisdicionada: Superintendência Estadual do Incra no Mato Grosso do Sul 

(Superintendência Estadual 16-SR-MS). 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, 

formulada pela empresa Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. sobre possíveis 

irregularidades praticadas no âmbito pregão eletrônico 2/2018 da Superintendência Estadual do Incra no 
Mato Grosso do Sul (Superintendência Estadual 16-SR-MS), cujo objeto é contratação de empresa para 

prestação de serviços em apoio administrativo, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Sérgio Rodrigues Caires (CPF 
958.453.301-06),  

 9.2 dar ciência à Superintendência Estadual do Incra no Mato Grosso do Sul que é necessário 
realizar pesquisas no portal da transparência da Defensoria Pública da União, adicionalmente às pesquisas 
no Portal de Transparência do Governo Federal (CGU), quando alguma empresa participante do processo 

licitatório tiver se beneficiado do tratamento diferenciado conferido pela Lei Complementar 123/2006 às 
micro e pequenas empresas (ME/EPP). 

9.3. informar ao Incra e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no 
endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Sr. Sérgio Rodrigues Caires (CPF 958.453.301-06); 

9.5. arquivar estes autos. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1260-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
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13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1261/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 004.633/2014-8.  
2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Revisão de ofício em aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Maria de Fatima da Costa Dezan (520.550.607-59). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal:  
8.1. Thiago Rodrigues Filomeno (37.190/OAB-DF) e outros, representando Maria de Fatima da 

Costa Dezan.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos esta revisão de ofício do ato de aposentadoria de ex-servidora do 
Tribunal Superior do Trabalho, Sra. Maria de Fatima da Costa Dezan, instaurada em cumprimento ao item 
9.3 do Acórdão 1502/2018 - TCU - 1ª Câmara, proferido em sessão de 27/2/2018, 

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

9.1. considerar incabível a revisão de ofício do Acórdão 7.186/2017-2ª Câmara, a que alude o art. 
260, § 2º, do Regimento Interno do TCU; 

9.2 enviar cópia do presente Acórdão para a Maria de Fatima da Costa Dezan e ao Tribunal Superior 

do Trabalho, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a 
fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, 

caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 
9.3. arquivar o presente processo. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1261-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1262/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 031.453/2019-8.  

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré -Sal 
Petróleo S.A - PPSA. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

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

Pessoal Ltda. 
8.2. Jorge Luis Corrêa Bastos, representando B-IN Brasil Consultoria Ltda. 

9. Acórdão: 
 VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pela empresa Seres - Serviço 

de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. em face de irregularidade no processo de Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional para suporte 
às atividades desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-

sal Petróleo S.A - PPSA, nas áreas de engenharia de poço, de acompanhamento e controle da produção, 
comercialização de petróleo e gás natural e gestão de Contratos de Partilha de Produção e Acordos de 
Individualização da Produção, conduzida por meio do Pregão Eletrônico 11/2019, 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator, em: 

 9.1. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente, com fundamento no 
art. 276, § 6º, do Regimento Interno deste Tribunal;  

 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S/A - Pré-Sal 

Petróleo S/A (PPSA), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que adote as 
medidas abaixo indicadas, relativas ao Pregão Eletrônico 11/2019, e informe ao TCU, no prazo de 30 

(trinta) dias, os encaminhamentos realizados: 
 9.2.1. condicione a assinatura do contrato decorrente do certame às seguintes alterações na forma 

de execução do seu objeto, em função das irregularidades e riscos individualmente descritos a seguir: 

 9.2.1.1. excluir a obrigação prevista no item 5.1 do edital, a qual exige que os serviços deverão ser 
executados por profissionais disponibilizados nas instalações da PPSA e de maneira regular, por 8 (oito) 

horas diárias de serviço no horário padrão das 09:00h às 18:00h, a fim de afastar a caracterização de 
habitualidade, pessoalidade e subordinação desses trabalhadores, requisitos caracterizadores de vínculo 
empregatício, nos moldes previstos no art. 3º da CLT, e, consequentemente, podendo levar à eventual 

condenação em ações trabalhistas, por responsabilização subsidiária, consoante o disposto Súmula TST 
331, com potencial responsabilização subsidiária quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários dos 

profissionais alocados no contrato; 
 9.2.1.2. caso a empresa contratada ainda assim optar por manter os profissionais alocados prestando 

serviços com habitualidade nas dependências da PPSA, definir medidas para avaliar o cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias desse profissionais, a fim de evitar possível responsabilização 
subsidiária quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários dos profissionais alocados no contrato; 

 9.2.1.3. estabelecer que, previamente a cada demanda por serviço (estudos, análises, avaliações, 
pareceres técnicos etc.), deverá ser fixado o quantitativo de horas necessárias para executá-lo, condizente 
com a complexidade de cada trabalho, de forma a atender ao disposto no art. 69, II, III e IV, da Lei 

13.303/2016, bem como os níveis objetivos de qualidade esperados para cada produto entregue, 
considerando que a ausência de previsões desse tipo conduzem ao risco de remuneração pela ineficiênc ia 

(paradoxo lucro-incompetência). 

 9.3. promover a correção do erro material verificado no subitem 1.6.1 do Acórdão 2.823/2019-
TCU-Plenário, o qual indicou, por equívoco, tratar-se do Pregão Eletrônico 19/2019, para fazer constar 

11/2019; 

 9.4. comunicar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPetróleo) do TCU a respeito do fato a seguir, uma vez que deverá considerá-lo quando da análise 
dos elementos a serem apresentados, por força do disposto no subitem 9.2 do Acórdão 1.663/2019-TCU-
Plenário, pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, a respeito dos processos de contratação para exploração e produção de petróleo e gás 
natural celebrados no regime de partilha da produção: 
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 9.4.1. ausência de medidas adotadas por parte do Ministério de Minas e Energia, da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e da Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Sest/ME), que objetivassem a estruturação da Empresa Brasileira de Administração de 

Petróleo e Gás Natural S/A - Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA), principalmente no tocante ao seu quadro de 
pessoal, de forma a absorver o acréscimo de atribuições, decorrentes da realização da sexta rodada de 
partilha de produção e do leilão dos volumes excedentes ao contrato de cessão onerosa; e 

 9.4.2. deflagração do Pregão Eletrônico 11/2019, em decorrência do relatado no subitem anterior, 
que objetivou terceirizar serviços afetos à mão de obra especializada, atinente à atividade-fim da PPSA, 

com previsão de vigência por 24 meses, passível de prorrogação, apesar de o Tribunal vir alertando a estatal 
e, também, diversos órgãos ministeriais, desde 2015, por meio dos Acórdãos 2.900/2015, 72/2017, 
1.663/2019 e 2.430/2019, todos do Plenário do TCU, acerca da necessidade de estruturação da estatal, o 

que possibilitará o risco de extensão por até sessenta meses, sem que a situação seja regularizada. 
 9.5. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 

S/A - Pré-Sal Petróleo (PPSA), ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), à 
B-in Brasil Consultoria Ltda. e ao representante; e 

 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem 
prejuízo de que a Selog monitore as determinações formuladas. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1262-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1263/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo TC 034.837/2018-3. 
1. 1. Processos conexos: TC 008.845/2018-2, TC 035.916/2016-8, TC 026.512/2018-1, TC 

036.751/2018-9, TC 031.986/2017-0, TC 022.373/2017-9, TC 022.634/2017-7 e TC 012.715/2017-4. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Agravo em Relatório de Levantamento. 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Agravante: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio 
Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e 
Meio Ambiente no Distrito Federal (STIU-DF). 

4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Centrais Elétricas Brasileira s 
S/A (Eletrobras), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco (Chesf), Eletrosul Centrais Elétricas S/A (Eletrosul), Furnas Centrais Elétricas S/A (Furnas) e 
Ministério de Minas e Energia (MME). 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica 

(SeinfraElétrica). 
8. Representação legal: 
8.1. Cláudio Murta Savluchinske (CPF 583.187.554-72) e Fernando Rosendo de Araujo Filho, 

representando a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (procuração à peça 22); 
8.2. Leonardo Andrade Simon (CPF 002.351.871-51), Maria Paula Camargo de Freitas (CPF 

892.270.001-78) e Suelaine Brandão Caldas Sena (CPF 896.524.441-20), representando a Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil S/A (procurações às peças 75 e 76); 
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8.3. Pablo Saint’Just Lopes (CPF 025.797.167-00) e Marcia Maria Magalhães Pinheiro (CPF 

096.196.527-46), representando a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (procuração à peça 85); e 
8.4. Maximiliano Nagl Garcez (OAB/DF 27.889, OAB/TO 6.009A e OAB/PR 20.792), Diego 

Felipe Bochnie Silva (OAB/DF 39.372 e OAB/PR 54.596) e outros, representando o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e 
Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal 

(procuração à peça 94). 

9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este Relatório de Levantamento, ora em fase de Agravo interposto 
contra despacho que indeferiu pedido formulado pelo ora recorrente com vistas a seu ingresso nos presentes 
autos como parte interessada; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 15, inciso II, 141, § 14, inciso V, 277, inciso V, 

280, e 289 do Regimento Interno-TCU, em: 
9.1. conhecer do Agravo interposto à peça 125 pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria s 

Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de 

Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal (STIU-DF), para, no mérito, 
rejeitá-lo, ratificando e mantendo em seus exatos termos a decisão do relator do feito (peça 107), mediante 

a qual foi indeferido o pedido formulado pela referida entidade sindical com vistas a seu ingresso nos 
presentes autos como parte interessada; 

9.2. cientificar a entidade agravante sobre a rejeição de seu recurso; 

9.3. em consonância com o art. 4º da Resolução-TCU 294, de 18/4/2018, levantar o sigilo dos 
presentes autos, mantendo essa classificação sigilosa, entretanto, em relação às peças 44, 47, 61, 71 e 108 

a 120; 
9.4. deferir o pedido de cópia dos autos formulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) à peça 121, à exceção das peças sigilosas 44, 47, 61, 71 e 108 a 120. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1263-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1264/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 008.026/2019-0.  
2. Grupo I - Classe de Assunto V: Relatório de auditoria 

3. Responsáveis/Interessados: 
3.1. Responsáveis: Pedro Pullen Parente (CPF 059.326.371-53); Ivan de Souza Monteiro, (CPF 

667.444.077-91); Roberto da Cunha Castello Branco (CPF 031.389.097-87). 

3.2. Interessado: Congresso Nacional. 
4. Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPetróleo). 
8. Representação legal: Rodrigo Guimarães Simas (OAB/RJ 167.789) 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada com o intuito de 
fiscalizar o empreendimento de exploração e produção de petróleo no módulo 4 do campo de Búzios - 

poços e sistemas submarinos - no polo Pré-Sal da Bacia de Santos, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em:  

9.1 considerar cumprido o objetivo da auditoria; 
9.2 tornar o público o relatório de auditoria de peça 37, à exceção dos parágrafos 139,155, 163, 164, 

202, 207 e 214; das tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; e das figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; e 
fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo 
“Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso”, de modo que a concessão de vistas e de cópias 

destes autos sejam feitas de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 
9.3 dar ciência desta deliberação, e do relatório e do voto que a precedem, à Petrobras e à Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.  
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1264-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1265/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 009.566/1999-6.  
1.1. Apensos: 024.541/2016-8; 005.750/2002-0; 024.542/2016-4; 005.054/2001-2; 024.539/2016-

3; 009.334/2000-6; 024.543/2016-0; 009.132/1999-6 
2. Grupo I - Classe de Assunto (I): Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro  
3.2. Responsáveis: Arivaldo Ferreira de Andrade Filho (CPF: 149.108.535-53); Construtora 

Gautama Ltda (CNPJ: 00.725.347/0001-00); Marcelo Luiz Monteiro (CPF: 119.955.995-49); Renato 
Conde Garcia (CPF: 034.278.705-53) 

3.3. Recorrentes: Arivaldo Ferreira de Andrade Filho (CPF: 149.108.535-53); Marcelo Luiz 
Monteiro (CPF: 119.955.995-49). 

4. Órgãos/Entidades: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe; Governo do Estado de 

Sergipe. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro Ubiratan Aguiar. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal:  

8.1. Luiz Cláudio Araújo Ribeiro (45286/OAB-DF) e outros, representando Construtora Gautama 
Ltda.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Revisão opostos por Arivaldo Ferreira de Andrade 
Filho e Marcelo Luiz Monteiro, respectivamente ex-presidente e ex-diretor técnico da Companhia de 

Saneamento de Sergipe, em face do Acórdão 270/2016-TCU-Plenário; 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 35, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 
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9.1. conhecer dos Recursos de Revisão, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, conferindo a 

seguinte redação ao item 9.4 do Acórdão 1263/2011 - TCU - Plenário; 
“9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, 19, caput, 23, 

inciso III, e 24 da Lei 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4º, 210, caput, e 214, 
inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Construtora Gautama Ltda. e dos Srs. 
Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro e: 

9.4.1. condená-los, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 2.441.248,36 (dois milhões, 

quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), fixando-

lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o 
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres 
do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 

1º/2/1999 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; e 
9.4.2. condenar solidariamente a Construtora Gautama Ltda. e o Sr. Marcelo Luiz Monteiro ao 

pagamento do montante de R$ 193.520,20 (cento e noventa e três mil, quinhentos e vinte reais e vinte 

centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para 
comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o 

recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros 
de mora calculados a partir de 1º/2/1999 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em 

vigor; 

9.2. reduzir as multas aplicadas individualmente aos Sr. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, com 
fulcro no art. 57, da Lei 8.443/92, alterando-se, consequentemente o item 9.5 do Acórdão 1263/2011 - 

Plenário, que passará a ter a seguinte redação: 

“9.5. aplicar, individualmente, à Construtora Gautama Ltda. e ao Sr. Marcelo Luiz Monteiro a multa 

referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais), e ao Sr. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho multa no valor de R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das respectivas 

notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), 
seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente 

acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;” 
9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, 

à Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e 

ao Governo do Estado de Sergipe. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1265-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1266/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 014.556/2019-7.  

1.1. Apenso: 027.199/2018-5 
2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Monitoramento 
3. Interessados/Responsáveis: Tribunal de Contas da União; Ministério da Economia; Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil 
4. Órgãos/Entidades: Ministério da Economia; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e 

Assistência Social (SecexPrevi). 
8. Representação legal : não há 

9. Acórdão: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente do Acórdão 1174/2019-
TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), referente à Auditoria de Natureza Operacional sobre 

o grau de auditabilidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (TC 021.258/2018-0). 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator, em: 

9.1 considerar, em relação ao Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário: 
9.1.1 parcialmente cumprida a determinação do item 9.1; 

9.1.2 cumpridas as determinações dos itens 9.2.1 a 9.2.3; 
9.1.3 em cumprimento as determinações dos itens 9.2.4 e 9.2.5; 

9.1.4 em implementação as recomendações dos itens 9.3.1 a 9.3.12; 

9.2 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério da 
Economia que encaminhe a este Tribunal, para fins de monitoramento, informativos bimestrais sobre as 

medidas planejadas e adotadas, bem como os resultados alcançados, em atendimento às determinações 
descritas nos itens 9.2.4 e 9.2.5 e, no que couber, às recomendações versadas nos itens 9.3.1 a 9.3.12, todas 

do Acórdão 1174/2019-Plenário, até que este Tribunal delibere pelo fim do procedimento; 
9.3 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil (SEFB) que promova os ajustes cabíveis na Portaria RFB 3.541/2011, 

em virtude da superveniência do Parecer AGU AM 08/2019 e do Decreto 10.209/2020, de modo expressar 
a possibilidade do compartilhamento de dados protegidos por sigilo fiscal com a Controladoria-Geral da 

União e com o Tribunal de Contas da União, para fins de controle interno e externo respectivamente;  

9.4 determinar à Segecex que, em conjunto com a SecexPrevidência, e sob coordenação do Relator 
deste processo (art. 11 da Lei 8.443/1992), prossiga, no que couber, com as medidas orientadas nos subitens 

9.3 a 9.6 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário, inclusive quanto à promoção de interlocuções com o 
Ministério da Economia e com a SEFB, para que a implementação das rotinas e procedimentos de 

compartilhamento de dados com o Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 9º do Decreto 
10.209/2020 e do art. 42 da Lei 8.443/1992, seja feita de forma a evitar óbices e agilizar o acesso aos dados 
pelas unidades técnicas deste Tribunal e respectivos auditores designados para ações de controle, o que 

inclui: 
9.4.1 a atuação conjunta na eventual elaboração de termo de convênio ou acordo de colaboração 

para tal finalidade;  
9.4.2 a busca de automatização das formas de acesso, que “assegure autenticidade, integridade, 

registro de acessos e rastreabilidade”, conforme assinalado no subitem “ii” do item V das conclusões 

sumariadas do Parecer 053/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU, ratificado pelo Parecer Vinculante AM 8, de 
18/10/2019 (aprovado pelo Presidente da República); 

9.5 dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia, à Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil e à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, informando aos destinatários que o teor 
integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1266-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 1267/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo nº TC 017.647/2020-7.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Representante: D&M Construtora Ltda. (CNPJ 00.603.652/0001-10) 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

8. Representação legal:  
8.1. Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF) e outros, representando D & M Construtora 

Ltda.  

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, 

oferecida por D&M Construtora Ltda. (CNPJ 00.603.652/0001-10), peça 1, de 23/4/2020, em face de 
supostas irregularidades constantes da Concorrência Pública 01/2020 - CPLIC, a cargo do Tribuna l 
Regional Eleitoral do Estado da Bahia (TRE-BA), que teve por objeto a “contratação de Empresa de 

Engenharia ou Arquitetura para a execução dos serviços de REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO III DO 
TRE-BA”, ao valor contratual estimado de R$ 8.772.713,72,  

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

9.1. não conhecer da presente representação, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c 

o art. 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e, consequentemente, indeferir o pedido 

de adoção de medida cautelar; 

9.2. ordenar à Seinfra Urbana que acompanhe a abertura do novo certame que porventura seja 
aberto em substituição à Concorrência Pública 01/2020 - CPLIC, representando caso entenda necessário; 

 9.3. dar ciência deste Acórdão à representante, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação 

pode ser consultado no site www.tcu.gov.br;  
9.4. arquivar os autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento 

Interno/TCU. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1267-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1268/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 017.972/2020-5.  
2. Grupo I - Classe de Assunto (VII): Representação (Referendo de Cautelar)  

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: não há 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa 3R - 
Construções e Serviços Eireli, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, por meio da qual noticia 

supostas irregularidades no Composição de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Secretariado (Técnico em Secretariado e Secretário Executivo) a 
serem prestados nas dependências das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletrobras Eletronorte. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 
das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, em: 
9.1. referendar a medida cautelar concedida em 19/5/2020, por meio da Decisão à peça 25; 
9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas/Selog, para as 

providências cabíveis. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1268-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1269/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 029.934/2015-0.  

1.1. Apensos: 021.026/2017-3; 021.027/2017-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial)  
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsável: Anderson Jose de Sousa (161.737.082-72) 
3.2. Recorrente: Anderson Jose de Sousa (161.737.082-72). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva - AM. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
5.1. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: André Luiz Condoto Oshiro (31.600/OAB-DF) e outros, representando 

Anderson Jose de Sousa.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, em Tomada de Contas Especial, 

interposto contra Acórdão 2.709/2017-TCU-2ª Câmara, por meio do qual foram julgadas irregulares as 
contas do Sr. Anderson José de Sousa, com imputação de débito, em virtude da impugnação de despesas 
dos recursos repassados ao Município de Rio Preto da Eva/AM, à conta do Programa Dinheiro Direto na 

Escola - PDDE, no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no 
exercício de 2008, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 
razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os 
artigos 277, inciso IV, e 288 do RI/TCU, em: 

9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Anderson José de Sousa, para, no mérito, negar-
lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; e 
9.3. arquivar os presentes autos. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
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11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1269-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1270/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC 003.889/2016-5  
2. Grupo I - Classe IV - Tomada de Contas Especial.  

3. Responsáveis: Emília Maria da Trindade Prestes (CPF 057.313.214-34), Eugênio Paccelli 
Trigueiro Pereira (CPF 203.996.854-72), Fundação José Américo (CNPJ 08.667.750/0001-23) e Luiz Enok 

Gomes da Silva (CPF 295.184.154-04). 
4. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 

8. Representação legal: Anna Maria da Trindade dos Reis (OAB/DF 6.811) e outros representando 
Emília Maria da Trindade Prestes; Fábio Vinícius Maia Trigueiro (OAB/PB 16.027) representando Eugênio 
Paccelli Trigueiro Pereira. 

9. Acórdão: 
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal 

da Paraíba - UFPB em razão da impugnação total das despesas do Convênio 232/2007, celebrado entre 
aquela universidade e a Fundação José Américo (FJA), que objetivou o “Levantamento e acompanhamento 
das condições concretas de gestão das secretarias municipais de 53 municípios do Estado da Paraíba”.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, inciso III, alíneas “b” e 

“c” e § 2º, 19, 23, inciso III, alínea “a”, 26, 28, inciso II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6º, 
214, inciso III, alínea “a”, 217 e 275 do Regimento Interno, em:  

9.1. excluir Emília Maria da Trindade Prestes da relação processual; 

9.2. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e 
da Fundação José Américo (FJA); 

9.3. condenar os responsáveis abaixo arrolados ao recolhimento aos cofres da Universidade Federal 
da Paraíba das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora 
calculados a partir de cada uma das datas até a data do pagamento, descontando-se os valores já ressarcidos: 

Data  Valor original (R$) Responsáveis solidários  

02/04/2008 R$ 460.927,00 Luiz Enok Gomes da Silva, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo  

02/04/2008 R$ 175.073,00 

Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo 02/06/2010 R$ 96.179,34 

Valor a crédito 

9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados multas nos valores especificados, a serem recolhidas 

aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a 
data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado: 

Responsável Valor (R$) 

Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira 1.226.000,00 

Fundação José Américo 1.226.000,00 

Luiz Enok Gomes da Silva  613.000,00 

9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 
do recolhimento das dívidas acima imputadas; 

9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
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9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso 

venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 
9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das 

notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada 
prestação;  

9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento 

antecipado do saldo devedor;  
9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribuna l, 

as medidas necessárias ao arresto dos bens da Fundação José Américo, de Eugênio Paccelli Trigue iro 
Pereira e de Luiz Enok Gomes da Silva; 

9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da 

Paraíba, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1270-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1271/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC 011.649/2018-6  

2. Grupo II - Classe VII - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Unidades: Casa Civil da Presidência da República, Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, Ministério da Economia e Secretaria de Orçamento Federal. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria do TCU no Estado do Paraná e Secretaria de Macroavaliação 

Governamental. 

8. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa (CPF 854.786.794-53) e outros 
representando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.  

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pela extinta Secretaria de 

Controle Externo no Estado do Paraná (Secex/PR) sobre possível descumprimento de regra da Lei 

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) nos procedimentos relacionados à 
Concorrência Pública 51/2016-09, conduzida pela Superintendência Regional do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes no Estado do Paraná para contratação das obras de implantação e 
pavimentação na Rodovia BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá/PR. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 

fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso III, do Regimento Interno, ante 
as razões expostas pela relatora, em: 

9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 
9.2. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal que avalie, quando da elaboração dos projetos 

de leis de diretrizes orçamentárias, a conveniência e a oportunidade de rever o parâmetro de 20% para 

conceituação de projetos ou subtítulos de projetos em andamento, bem como de estabelecer outros critérios, 
inclusive qualitativos, com a finalidade de regulamentar o art. 45 da Lei Complementa r 101/2000 de forma 

alinhada ao regramento fiscal vigente e às diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo Poder Executivo ;  
9.3. arquivar o processo. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
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11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1271-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes (Relatora), Bruno Dantas e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1272/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 009.938/2019-2.  
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Agravo (Representação). 
3. Recorrente: Integra Participações S.A. (17.429.901/0001-04). 
4. Entidades: Caixa Econômica Federal; Caixa Participações S.A. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos 

de Pensão (SecexFinanças). 
8. Representação legal:  
8.1. Marcus Vinicius Furtado Coêlho (OAB/DF 18.958) e outros, representando Integra 

Participações S.A.  
8.2. Guilherme Lopes Mair (32.261/OAB-DF), representando Caixa Participações S.A. e Caixa 

Econômica Federal.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que nesta fase cuida de agravo 
interposto pela Integra Participações S.A. contra o Acórdão 2.635/2019-TCU-Plenário, modificado pelo 
Acórdão 82/2020-TCU-Plenário, que determinou cautelarmente à Caixa Participações S.A., nos termos do 
art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, que se abstivesse de consumar a aquisição das ações referentes 
à opção de venda exercida pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa em 20/11/2018 
decorrente da subcláusula 6.1.1 do acordo de acionistas firmado entre elas, até ulterior decisão desta Corte 
sobre o mérito da questão suscitada; 

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

9.1. conhecer do agravo interposto pela Integra Participações S.A., por atender aos requisitos de 
admissibilidade dispostos nos arts. 289 e 183 do RI/TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1272-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas (Relator) e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1273/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 016.830/2020-2.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Acompanhamento. 
3. Interessados: Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha os gastos e as ações do 

Poder Executivo no enfrentamento da pandemia da Covid-19; ao Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-19 coordenado pela Casa Civil, e à Coordenadoria Nacional 
Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus, da Procuradoria Geral 
da República. 
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4. Órgãos: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e 
Assistência Social (SecexPrevidência). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a 

implementação das medidas relativas à previdência social e aos benefícios administrados pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. Informar à Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha os gastos e as ações do 

Poder Executivo no enfrentamento da pandemia da Covid-19; ao Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-19 coordenado pela Casa Civil, e à Coordenadoria Nacional 
Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus da Procuradoria Geral 

da República, que: 
9.1.1. não houve previsão de recursos adicionais, até o momento, para a área de previdência social 

ou para pagamento de benefício de prestação continuada (BPC); 
9.1.2. a antecipação da primeira metade do 13º de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, 

prevista pela Medida Provisória 917/2020, foi implementada no mês de abril, alcançando o montante de 

R$ 23,57 bilhões; 
9.1.3. a antecipação de R$ 600 mensais durante o período de três meses para requerentes do BPC, 

prevista no art. 3º da Lei 13.982/2020, foi deferida para 146.021 beneficiários, com valor desembolsado 
estimado, em abril de 2020, de R$ 87,6 milhões; 

9.1.4. a antecipação de um salário mínimo durante o período de três meses para requerentes do 

auxílio-doença, prevista no art. 4º da Lei 13.982/2020, foi deferida para cerca de 40 mil segurados até o fim 
de abril de 2020, atingindo o montante estimado de R$ 42,0 milhões em um mês; 

9.1.5. o tempo médio nacional para concessão de benefício previdenciário foi de 69 dias em março 
de 2020, o que representou uma redução relativamente ao tempo médio de 2019 (74 dias), mas continua 
acima do prazo legal de 45 dias (§ 5° do art. 41-A da Lei 8.213/1991); 

9.1.6. o estoque de requerimentos do BPC para pessoas com deficiência, espécie de benefício com 
maior estoque em fevereiro de 2020, representando 26% do estoque total, seguiu o mesmo padrão de 

crescimento que vinha sendo observado antes das medidas de enfretamento da pandemia. No entanto, 
observou-se que houve, em abril de 2020, deferimento de 146.021 antecipações, previstas no art. 3º da 
Lei 13.982/2020, fator que aliviou parcialmente a espera nessa fila para aproximadamente 30% dos 

requerentes; 
9.1.7. a quantidade de requerimentos com pendências a cargo do segurado aumentou, no mês de 

abril de 2020, para 719.327, valor este acima do limite de confiança superior adotado (702.589), o que 
indica um aumento significativo de requerimentos nessa situação; 

9.1.8. a quantidade de análises de mérito relativas a benefícios por incapacidade (p. ex., auxílio 

doença) realizadas pelo INSS (175.169), no mês de abril de 2020, ficou abaixo do limite de confiança 
inferior adotado (245.095), destacando que essa redução significativa ocorreu apesar de o estoque de 

requerimentos ter aumentado de 245 mil, em fevereiro de 2020, para 307 mil e cerca de 422 mil 
(considerando a análise de 106 mil antecipações), em março e abril, respectivamente; 

9.1.9. houve redução na quantidade deferida de benefícios de auxílio-doença previdenciário, sendo 

que esses deferimentos caíram para 133,52 e 79,99 mil, em março e abril de 2020, respectivamente, quando 
comparados com a média da quantidade de benefícios deferidos para a espécie no período de abril de 2019 

a fevereiro de 2020, que era de 181,82 mil; 
9.1.10. a proporção de indeferimentos de requerimentos de BPC para pessoas com deficiência, que 

se situava acima de 66%, caiu para 10% em abril/2020, em função da medida de antecipação do pagamento 

estabelecida no art. 3º da Lei 13.982/2020, o que indica aumento do risco de pagamentos indevidos; e 
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9.1.11. interrupção de rotinas internas de manutenção de benefícios, estabelecida pela Portaria INSS 

373/2020, fez com que, em abril de 2020, benefícios no montante aproximado de R$ 2,17 bilhões deixassem 
de ser submetidos à análise que poderia levar ao bloqueio, suspensão ou cessação, em caso de indícios de 

irregularidades. 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto, além dos órgãos acima, 

para o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, o 

Instituto Nacional do Seguro Social, o Conselho Nacional de Justiça, e o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional de Previdência e Assistência Social da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministér io 

Público Federal; e 
9.3. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1273-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas (Relator) e Vital 

do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1274/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 039.464/2019-9.  

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Consulta)  
3. Embargante: Ministério da Economia. 

4. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 

8. Representação legal: Rodrigo Figueiredo Paiva (CPF 017.963.147-06), representando o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério da Economia, 
por meio do titular da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), que integra a 

Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, em face do Acórdão 89/2020-TCU-
Plenário, por meio do qual o Tribunal decidiu Consulta formulada pelo Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações Substituto acerca do momento e forma de aplicação do disposto no 

art. 2º, inciso III, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. admitir o ingresso nos autos do Ministério da Economia na qualidade de interessado, nos termos 

do Regimento Interno do TCU, arts. 144, § 2º, e 146, § 1º; 

9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes 
embargos declaratórios para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes de modo a conferir 

a seguinte redação ao subitem 9.2.3 do Acórdão 89/2020-TCU-Plenário: 
“9.2.3. no período entre a caracterização da dependência de fato da empresa estatal e a sua efetiva 

inclusão no orçamento fiscal e da seguridade social, o espaço normativo deixado pela Lei Complementa r 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não autoriza o gestor a violar diretrizes do ordenamento jurídico 
que imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do comando constitucional do art. 37, inciso 

XI e § 9°, referente ao teto remuneratório constitucional, e do disposto no art. 2°, inciso III, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, nas hipóteses que especifica;” 
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9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante, à Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e à 
Casa Civil da Presidência da República. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1274-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas (Relator) e Vital 
do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1275/2020 - TCU - Plenário 

 1. Processo TC-027.507/2017-3 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Monitoramento. 
3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.  
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento aprovado pelo Acórdão 1519/2018 - 
Plenário, destinado à verificação do cumprimento das recomendações formuladas ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério da Integração Nacional (MIN), atual 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio dos Acórdãos 2.746/2015 e 2.212/2016 - 
Plenário, respectivamente, 

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

9.1. considerar implementadas as recomendações ora avaliadas expedidas por meio do Acórdão 

2.746/2015- Plenário (DNIT); 

9.2. considerar parcialmente implementadas as recomendações ora avaliadas expedidas por meio do 

Acórdão 2.212/2016 - Plenário (MDR); 

9.3. considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1.519/2018- Plenário 
(MDR); 

9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que encaminhe, no prazo de 30 
(trinta) dias, Plano de Ação com os procedimentos e prazos para implementação das deliberações contidas 

nos itens 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.11, 9.1.13.4, 9.1.19, 9.1.20 e 9.1.21 do Acórdão 
2.212/2016-Plenário; 

9.5. aprovar o plano de monitoramento constante do Anexo II da instrução à peça 220 destes autos, 

destinado à verificação do cumprimento das recomendações formuladas por meio do Acórdão 2.212/2016 
- Plenário (MDR) ainda não implementadas; 

9.6. dar ciência desta deliberação ao DNIT e ao MDR. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1275-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
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13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos Bemquerer 

Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1276/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo: TC 006.266/2019-3. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Jorge Carlos da Silva (440.478.197-00), Alberico Lima Gurgel (098.350.974-37), 

Elizabeth Falcão (611.895.027-04), José Carlos Silva (falecido) (316.760.817-04), Lenilda Marta Barata 
Siqueira Braga (791.661.487-15) e Maria da Penha Rosa (falecida) (907.165.907-00). 

4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.  

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - Secex-TCE. 
8. Representação legal: não há.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefíc ios 

previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de 
Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Alberico 

Lima Gurgel, Elizabeth Falcão, José Carlos Silva (falecido), Lenilda Marta Barata Siqueira Braga e Maria 
da Penha Rosa (falecida); 

9.2. com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 

8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Carlos da Silva e condená-lo ao pagamento das 
quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das 

datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento 
da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação 

em vigor: 
9.2.1. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Alberico Lima Gurgel: 

Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 

 465,00  05/05/2009 D 

 465,00  08/05/2009 D 

 465,00  08/06/2009 D 

 465,00  16/07/2009 D 

 465,00  07/08/2009 D 

 465,00  11/09/2009 D 

 332,00  14/09/2009 D 

 465,00  14/09/2009 D 

 465,00  07/10/2009 D 

 465,00  09/11/2009 D 

 465,00  07/12/2009 D 

 465,00  08/01/2010 D 

 510,00  05/02/2010 D 

 510,00  05/03/2010 D 
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9.2.2. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Elizabeth Falcão:  
Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 

 8.560,45  26/07/2007 D 

 61,43  26/07/2007 D 

 2.365,15  26/07/2007 D 

 2.365,15  03/08/2007 D 

 2.365,15  05/09/2007 D 

 689,83  05/09/2007 D 

 2.365,15  03/10/2007 D 

 2.365,15  06/11/2007 D 

 2.365,15  05/12/2007 D 

 1.281,12  05/12/2007 D 

 4.336,10  08/02/2008 D 

 2.365,15  08/02/2008 D 

 2.365,15  05/03/2008 D 

 2.483,40  03/04/2008 D 

 620,85  03/04/2008 D 

 2.483,40  06/05/2008 D 

 2.483,40  04/06/2008 D 

 2.483,40  03/07/2008 D 

 2.483,40  05/08/2008 D 

 2.483,40  03/09/2008 D 

 206,95  03/09/2008 D 

 2.483,40  03/10/2008 D 

 1.034,75  03/10/2008 D 

 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. José Carlos Silva: 
Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 

465,00  04/03/2009 D 

 69,16  04/03/2009 D 

 465,00  03/04/2009 D 

 465,00  06/05/2009 D 

 465,00  04/06/2009 D 

 465,00  03/07/2009 D 

 465,00  05/08/2009 D 

 465,00  03/09/2009 D 

 465,00  05/10/2009 D 

 465,00  06/11/2009 D 

 465,00  03/12/2009 D 

 465,00  06/01/2010 D 

 510,00  03/02/2010 D 

 9.2.4. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Lenilda Marta Barata Siqueira Braga: 
Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 

 5.168,38  21/08/2007 D 

 2.280,17  21/08/2007 D 

 23,51  21/08/2007 D 

 2.280,17  04/09/2007 D 

 380,02  04/09/2007 D 

 2.280,17  02/10/2007 D 

 2.204,16  05/11/2007 D 

 760,06  05/11/2007 D 

 76,00  07/11/2007 D 

 190,01  04/12/2007 D 

 2.280,17  04/12/2007 D 
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 9.2.5. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Maria da Penha Rosa: 
Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 

465,00  06/03/2009 D 

 55,33  06/03/2009 D 

 465,00  08/04/2009 D 

 465,00  08/05/2009 D 

 465,00  05/06/2009 D 

 465,00  08/07/2009 D 

 465,00  07/08/2009 D 

 465,00  09/09/2009 D 

 465,00  07/10/2009 D 

 465,00  09/11/2009 D 

 465,00  09/12/2009 D 

 465,00  11/01/2010 D 

 510,00  10/02/2010 D 

 510,00  05/03/2010 D 

 510,00  09/04/2010 D 

9.3. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 
comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso 
III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do 
efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas 
em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes 
acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária ), 
esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais 
medidas legais;  

9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 
deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;  

9.6. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Jorge Carlos da Silva, com base no art. 270 do 
Regimento Interno/TCU; 

9.7. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, 
com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 

9.8. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à 
Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas 
necessárias ao arresto dos bens do responsável Jorge Carlos da Silva, caso não haja, dentro do prazo 
estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à 
liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 

9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do 
Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impede a adoção de providências 
administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciár ios 
inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos;  

9.10. enviar cópia deste Acórdão:  

9.10.1. à Controladoria-Geral da União para fins de controle da aplicação da penalidade referida no 
subitem 9.7 deste Acórdão, nos termos dos Acórdãos 348/2016-TCU-Plenário e 714/2016-TCU-Plenário; 

9.10.2. ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 
3º, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1276-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
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13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 
(Relator), André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1277/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo TC-022.523/2019-7. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.  
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.  
4. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais - 

SecexTrabalho.  
8. Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges, OAB/RJ 91.152 e OAB/DF 20.016-A, 

Letícia de Oliveira Lourenço Gallo, OAB/MG 104.144, e outros.  

9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria de Natureza Operacional cujo 

objetivo foi avaliar o desempenho dos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC e de educação 
profissional técnica de nível médio do Sistema Senai em termos de sua eficiência operacional, seus 
resultados qualitativos e seu nível de alinhamento em relação às demandas da indústria. 

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

 9.1. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento 
Interno/TCU e art. 7º, § 3º, incisos I e II, e § 4º da Resolução/TCU 315/2020, determinar:  

 9.1.1. aos Departamentos Regionais do Senai do Piauí, do Amapá, do Amazonas e de Roraima que 
elaborem Plano de Ação, em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência deste Acórdão, contemplando 
medidas que visem a melhorar o desempenho operacional na área de educação profissional, a exemplo da 
otimização da quantidade de alunos por turma, da otimização da taxa de ocupação de recursos humanos e 
infraestrutura das escolas e do aumento do percentual de despesas nas áreas finalísticas em relação à despesa 
total, entre outras medidas citadas no Relatório precedente, observando na elaboração do Plano de Ação a 
Portaria-TCU-Segecex 27/2009, em especial, o item 5 e o Anexo I dos Padrões de Monitoramento do TCU; 

 9.1.2. aos Departamentos Regionais do Senai do Piauí, do Tocantins, de Roraima, de Mato Grosso, 
do Pará e de Alagoas, que elaborem Plano de Ação, em até 120 (cento e vinte) dias, com medidas que visem 
a melhorar a qualidade da educação profissional, a exemplo da atualização constante dos currículos 
utilizados aos Itinerários Formativos Nacionais, incorporação da Metodologia Senai de Educação 
Profissional nos processos de ensino e instituição de programa de valorização dos docentes, entre outras 
medidas citadas no Relatório precedente, observando na elaboração do Plano de Ação a Portaria-TCU-
Segecex n. 27/2009, em especial, o item 5 e o Anexo I dos Padrões de Monitoramento do TCU; 

 9.1.3. ao Departamento Nacional do Senai que, em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência 
deste Acórdão, elabore estudos com vistas à criação de critérios objetivos para configurar hipóteses de 
ineficiência no desempenho operacional e na qualidade da formação de estudantes, conforme previsão do 
art. 28, alínea “o”, do Regimento Interno do Senai, participando, no que couber, ao Conselho Nacional do 
Senai, no intuito de se observar a governança do Sistema Senai; 

 9.2. recomendar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c/ o art. 250, inciso III, do 
Regimento Interno/TCU: 

 9.2.1 aos Departamentos Regionais do Senai que: 
 9.2.1.1. ampliem a interlocução com os sindicatos patronais da indústria e empresas industriais no 

levantamento das necessidades de qualificação/formação profissional de mão de obra, por meio, por 
exemplo, do estabelecimento e da divulgação de canais de comunicação com as diferentes partes 
envolvidas, considerando as características e possibilidades de acesso de cada uma delas, conforme 
preconizado no Referencial Básico de Governança do TCU; 

 9.2.1.2. se porventura tiverem cursos com mais de cinco anos sem atualização curricular, revisem 
seus planos de cursos, buscando identificar eventual mudança de perfil profissional ainda não captada; 
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 9.2.2. ao Departamento Nacional do Senai que:  
9.2.2.1. dissemine, de forma sistemática, entre os Departamentos Regionais, com ênfase naqueles 

com baixo desempenho, ações que visem a melhorar a eficiência operacional e os resultados na formação 
de estudantes, e, no caso daquelas que já estejam sendo disseminadas, reforce a importância de sua 
implementação, bem como promova o apoio e acompanhamento da adoção dessas ações; 

 9.2.2.2. intensifique sua atuação junto aos Departamentos Regionais que apresentem 
reiteradamente custos hora-aluno significativamente mais elevados do que a média nacional do Senai, com 
vistas à melhoria do desempenho operacional, bem como junto aos Departamentos Regionais que 
apresentem reiteradamente avaliações de estudantes SAEP - Sistema de Avaliação da Educação 
Profissional e Tecnológica significativamente abaixo da média nacional e/ou apresentem viés de queda, no 
intuito de obter melhorias na qualidade da educação profissional; 

 9.2.2.3. promova a instituição de metas (grandes desafios) relacionadas aos indicadores “custo 
hora-aluno” e “percentual de despesas nas áreas finalísticas em relação à despesa total” dos Departamentos 
Regionais no Planejamento Estratégico Integrado Sesi/Senai/IEL, participando, no que couber, ao Conselho 
Nacional do Senai, no intuito de se observar a governança do Sistema Senai; 

 9.2.2.4. identifique boas práticas relativas à interlocução dos Departamento Regionais com os 
sindicatos patronais da indústria e com as empresas do setor industrial, disseminando-as para o Sistema, de 
modo a assegurar que as decisões, políticas e ações das entidades regionais atendam ao maior número 
possível de partes interessadas, de modo balanceado, sem permitir a predominância dos interesses de 
pessoas ou grupos, conforme consta na Prática E1.4 do Referencial de Governança do TCU; 

9.3. encaminhar ao Ministério da Educação cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da 
Proposta de Deliberação que o fundamentam, no intuito de avaliar a conveniência e a oportunidade de 
estabelecer agenda de discussão com o Inep, Sistema S e Institutos Federais e outros atores da área de 
educação profissional, sobre a possibilidade de realização de avaliação nacional na qualidade da formação 
oferecida aos estudantes dos cursos técnicos do país; 

9.4. dar conhecimento deste Acórdão ao Ministério da Economia, Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações, Conselho Nacional do Senai, Departamento Nacional do Senai e 
aos Departamentos Regionais do Senai, para ciência e ampla divulgação interna junto às unidades 
interessadas; 

9.5. autorizar a SecexTrabalho a proceder ao monitoramento, em processo apartado, deste Acórdão, 
com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU;  

9.6. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 
10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1277-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa 

(Relator), André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1278/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 022.384/2019-7.  
2. Grupo I - Classe VII - Assunto: Representação.  
3. Responsável: Rio-Médica Hospitalar Ltda. (CNPJ 23.521.093/0001-03). 
4. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal:  
8.1. Fábio Luís Medeiros de Campos Ribeiro (OAB-RJ 118.623), representando a Rio-Médica 

Hospitalar Ltda. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle 

Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para a apuração da indevida participação da Rio-Médica 
Hospitalar Ltda. a partir da indevida utilização do tratamento favorecido dispensado às microempresas 
(ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) em diversas licitações durante os exercícios de 2016 e 2017, 
ofendendo os arts. 3º, I e II, § 4º, I, e 48, I, da Lei Complementar (LC) n.º 123, de 2006; 
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 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 
 9.2. declarar a inidoneidade da Rio-Médica Hospitalar Ltda. para participar de processo de licitação 

na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municíp ios 

a partir da aplicação de recursos federais, pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 da Lei n.º 
8.443, de 1992; 

 9.3. determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 

 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos 
seguintes destinatários: 

 9.3.1.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo 
item 9.2 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 

 9.3.1.2. ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência e adoção das providências 
judiciais cabíveis; 

 9.3.1.3. ao Hospital Geral do Exército no Rio de Janeiro - RJ, como instituição condutora dos 

pregões, para ciência; e 
9.3.2. arquive o presente processo. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1278-17/20-P. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 

André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 1279/2020 - TCU - Plenário 
 1. Processo nº TC 029.991/2017-0.  

2. Grupo I - Classe VII - Assunto: Representação.  
3. Responsáveis: José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72); Paulo Roberto Costa 

(CPF 302.612.879-15); Pedro José Barusco Filho (CPF 987.145.708-15); Renato de Souza Duque (CPF 

510.515.167-49). 
4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 

(SeinfraOperações). 
8. Representação legal:  

8.1. Antônio Carneiro Maia Neto (138.278/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo 
Brasileiro S.A. 

8.2. Rodrigo Alexander Calazans Macedo (123.041/OAB-RJ), entre outros, representando José 

Sérgio Gabrielli de Azevedo.  

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força do item 9.6.1 do 
Acórdão 2.319/2017 prolatado pelo Plenário do TCU no sentido de determinar a audiência de José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque em face 

das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela administração da Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras) na realização das obras de modernização e adequação da produção para a Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas (Repar) em Araucária - PR; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de 

admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 
9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo 

Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, sem prejuízo de assinalar a revelia de Renato de Souza Duque, 

nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992; 
9.3. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por José Sérgio Gabrielli de 

Azevedo e Renato de Souza Duque, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1º, do 
RITCU, e, assim, inabilitar os aludidos responsáveis para o exercício de cargo em comissão e de função de 
confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 

1992, e do art. 270 do RITCU; 
9.4. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Paulo Roberto Costa e Pedro 

José Barusco Filho, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1º, do RITCU, em face 
da eventual possibilidade de inabilitar os referidos responsáveis para o exercício de cargo em comissão e 
de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei 

nº 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; suspendendo, todavia, a subsequente execução dessa medida e 
a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em favor dos aludidos colaboradores, diante do 

subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal; 
 9.5. determinar que a SeinfraOperações adote as seguintes medidas: 

 9.5.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes 

destinatários: 
9.5.1.1. aos responsáveis, para ciência, além do envio à Força-Tarefa do Ministério Público Federal 

junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação 
Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13ª Vara Federal de Curitiba - PR, à Diretoria de Governança, 
Risco e Conformidade da Petrobras e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para 

ciência e eventuais providências;  

 9.5.1.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da 

providência determinada pelo item 9.3 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 
da ciência desta deliberação; e 

9.5.2. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC 011.856/2017-3. 

10. Ata n° 17/2020 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 20/5/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1279-17/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, 
André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira. 

ENCERRAMENTO 

Às 19 horas e 39 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada pelo 
Presidente e homologada pelo Plenário. 

LORENA MEDEIROS BASTOS CORREA 
Subsecretária do Plenário 

Aprovada em 27 de maio de 2020. 

JOSÉ MUCIO MONTEIRO 
Presidente 
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ANEXO I DA ATA Nº 17, DE 20 DE MAIO DE 2020 

COMUNICAÇÕES 
Comunicação proferida pela Presidência. 

Comunicação proferida pelo Ministro Benjamin Zymler. 
Comunicação proferida pela Ministra Ana Arraes. 

  

  
 

ANEXO II DA ATA Nº 17, DE 20 DE MAIO DE 2020 
(Sessão Telepresencial do Plenário) 

ACÓRDÃOS PROFERIDOS DE FORMA UNITÁRIA 

Relatórios, Propostas de Deliberação e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos 
de nºs 1242 a 1279, aprovados pelo Plenário. 
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