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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 10/03/2021, às 14h30 

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

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

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
020.824/2017-3 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal do 
Ceará 

Responsáveis: Anastacio de Queiroz Sousa; Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 

Interessado: Ism Gomes de Matos Eireli 
Representação legal: Leonardo Feitosa Arrais Minete (OAB-CE 
23110) e outros, representando Ism Gomes de Matos Eireli; Rodrigo 

do Nascimento Santos (OAB-CE 23416) e outros, representando 
Universidade Federal do Ceará 

  
020.986/2020-3 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Águas 

Representação legal: não há 
  

037.074/2019-9 - 
  

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

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Alagoas 
Representação legal: não há 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  

005.517/2021-4 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Representação legal: não há 

  
006.046/2021-5 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Empresa 95N Corporation do Brasil Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 
Representação legal: Alvaro Pereira Iaccino (OAB/DF 19.995) 

  
006.174/2021-3 - 

  

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da 

Saúde 
Representação legal: não há 
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028.154/2020-7 - 
  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Nova 
Fátima/BA 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Representação legal: Francisco Tadeu Carneiro Filho (OAB/BA 

19.796), Tiago Assis Silva (OAB/BA 27.027) e outros. 
 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
001.814/2019-2 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Vigilânc ia 
Sanitária 
Responsáveis: Alessandra Bastos Soares; Fernando Mendes Garcia 

Neto; Ivo Bucaresky; Jarbas Barbosa da Silva Junior; Renato 
Alencar Porto; William Dib 

Interessado: Congresso Nacional 
Representação legal: não há 

  

005.708/2015-0 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Responsáveis: Rogério Simonetti Marinho; Tiago Pontes Queiroz 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento 
Regional; Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento 
Regional e Urbano 

Representação legal: não há 
  

006.105/2021-1 - 
  

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

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.a 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

8.443/1992) 
Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e 
outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 

  
006.194/2021-4 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.a 

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

Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e 
outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Maximiliano Nagl 
Garcez (OAB/DF 27.889), representando Sindicato dos Petroleiros 

do Estado da Bahia 
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006.644/2021-0 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: A.M. de Abreu Eireli (nome fantasia Guarani 
Soluções) 

Órgão/Entidade/Unidade: Defensoria Pública da União 
Representação legal: Ana Maria de Abreu e outros, representando 
A. M. de Abreu Eireli 

  
015.128/2020-2 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria-executiva do Ministério da 
Educação; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-
executiva do Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-geral da União; Secretaria-geral do Ministério da 
Defesa 

Representação legal: não há 
  

047.722/2020-7 - 
  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 

Representação legal: não há 
 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
000.054/2021-6 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Representação legal: não há. 
  

000.386/2015-4 - 
  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 
Recorrente: Mario Tomas Litaiff 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Alvarães - AM 

Responsável: Mario Tomas Litaiff 
Representação legal: 

  
010.275/2018-5 - 

  

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

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

8.443/1992) 
Representação legal: não há. 

  

018.425/2014-3 - 
  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Recorrentes: Arthur Lopes Filho; Charles Lotfi 

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado 
de Minas Gerais 
Responsáveis: Arthur Lopes Filho; Charles Lotfi; Federação das 

Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais 
Representação legal: Guilherme Cardoso Leite (OAB-DF 26225)  
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024.859/2020-6 - 
  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Tocantins 
Representação legal: não há. 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  

047.289/2020-1 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), vinculado ao Ministério da 
Infraestrutura. 
Representação legal: não há. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
000.515/2020-5 - 

  

Natureza: Desestatização 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: não há 
  

006.211/2021-6 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Ministério Público junto ao TCU 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 

Representação legal: não há 
  

018.412/2019-0 - 
  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação) 
Recorrente: Senado Federal 
Interessado: Senado Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 
Representação legal: Ana Luiza Nicolini de Castro David 

(OAB/DF 63.205) e outros, representando El Dorado Servicos 
Profissionais Eireli; Edvaldo Fernandes da Silva (OAB/DF 19.233), 
representando Senado Federal 
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028.499/2010-7 - 
  

Natureza: Auditoria 

Responsáveis: Cybele Lima Batista Arraes; Elisiane Alves de 
Carvalho; Eudes Costa de Holanda Junior; Fabiana Maria Pereira 

Leite; Francisca Alencar Coelho; Genecy Francisco da Silva Júnior; 
Hailton José Marques de Lima; Instituto Nacional de Tecnologia, 
Educacao e Cultura; José Adriano Brito dos Santos; Luiz Augusto 

Barros Júnior; Luiz Wilson Ulisses Sampaio; Luzia de Melo Felício; 
Luíza Francelino de Lima Sátiro; Maria de Fátima Granja Ferreira; 

Nilva Porto Guilherme; Paulo Bruno Gonçalves Barros Leal; 
Prefeitura Municipal de Araripina - PE; Priscila de França Bandeira; 
Raquel Barroso da Silveira; Ricardo Marcio Estanislau Pires - Me; 

Ricardo Márcio Estanislau Pires; Rosa Maria Rodrigues Oliveira ; 
Sinclair Engell de Alencar Ferreira; Tradeware Servicos, Mao-de-

obra e Locacao de Bens Ltda; Venilton Carlos de Macedo Cardoso; 
Wilson Xavier Sampaio Filho 
Interessados: Francisca Alencar Coelho; Priscila de França 

Bandeira 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Araripina - PE 

Representação legal: Paulo Roberto Fernandes Pinto Junior 
(OAB/PE 29.754) e outros, representando Prefeitura Municipal de 
Araripina - PE 

  
029.510/2020-1 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Previdência 

Representação legal: não há 
  

037.747/2011-8 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Responsável: Rufino Jose de Castro Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (OAB/RJ 

116.896) e outros, representando Caixa Econômica Federal 
  

045.262/2020-9 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Rogério Carvalho; Humberto Sérgio Costa Lima; 
Jaques Wagner; Jean Paul Terra Prates; Paulo Renato Paim; Paulo 

Roberto Galvão da Rocha; e Zenaide Maia Calado Pereira Santos 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Central do Brasil 
Representação legal: não há 
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Ministro VITAL DO RÊGO 

  
000.543/2014-4 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Piauí; Secretaria 
de Portos (extinta) 
Responsáveis: Anderson Castelo Branco Lopes; Andros Renquel 

Melo Graciano de Almeida; Antônio Avelino Rocha de Neiva; 
Consorcio Staff Paulo Brigido; Diego Alencar da Silveira; Idelmar 

Gomes Cavalcante; Luciano José Linard Paes Landim; Vivaldo 
Tavares Gomes 
Representação legal: Júnia de Abreu Guimarães Souto (OAB/DF 

10.778), Ana Carolina Souza do Bomfim e outros 
  

005.213/2021-5 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Senior Sistemas S/A 
Órgão/Entidade/Unidade: Federação das Indústrias do Estado do 

Rio Grande do Sul 
Representação legal: não há 

  
005.599/2021-0 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Puríssima Água Mineral Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Advocacia-Geral da União 
Representação legal: Ademir dos Santos Virgens 

  
023.882/2015-8 - 

  

Natureza: Auditoria 
Responsáveis: Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho; Sergio 

Ribeiro Lins de Alvarenga 
Órgão/Entidade/Unidade: Comitê Olímpico Brasile iro ; 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
Representação legal: Gilbert Di Angellis da Silva Alves (OAB/DF 
54.386) e outros 

  
031.490/2013-1 - 

  

Natureza: Denúncia 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 
8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal; 1º Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/DF - MJ 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Representação legal: não há 

  

033.680/2020-5 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: FGP Andrade Transportes e Locação Ltda. EPP 

(FGP) 
Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica; Ministério da 
Defesa 

Representação legal: Tabitha Neves dos Santos (OAB/RJ 223.210) 
e Giorgio Pierson Oliboni (OAB/RJ 151.970) 
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047.575/2020-4 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: FS Serviços de Obras e Reformas Acabamento na 
Construção Civil Eireli. 

Interessado: Construtora JF Prado Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia 
Representação legal: José Carlos Teixeira Torres Junior (OAB/BA 

17.799), Sara Nogueira Lima Argollo (OAB/BA 30.034) e outros 
 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
013.884/2001-0 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2000 

Responsáveis: Byron Costa de Queiroz; Ernani Jose Varela de 
Melo; Fernando Luiz Gonçalves Bezerra; Jefferson Cavalcante 

Albuquerque; Osmundo Evangelista Rebouças e Raimundo Nonato 
Carneiro Sobrinho 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste 
Representação legal: José Diógenes Silva (OAB-CE 6.702) e 

outros 
  

037.921/2020-7 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União 

Órgão/Entidade/Unidade: Embratur - Agência Brasileira de 
Promoção Internacional do Turismo 
Interessada: Calia/ Y2 Propaganda e Marketing Ltda. 

Representação legal: Emerson Franco de Menezes (OAB-DF 
133.039) e outros, representando Calia/ Y2 Propaganda e Marketing 

Ltda.; João Vita Fragoso de Medeiros (OAB-PE 12.058 e OAB-DF 
64.976-S), representando Embratur - Agência Brasileira de 
Promoção Internacional do Turismo 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
001.634/2013-5 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Ministério Público Federal, Procuradoria da 

República no Estado do Amapá 
Responsáveis: Ana Quadros da Silva; Orimar da Silva Luz 

Interessado: Procuradoria da República/AP - MPF/MPU 
Órgão/Entidade/Unidade: Senat - Cons. Reg. Norte II (PA, AP); 
Serviço Social do Transporte - Conselho Regional Norte II (PA, AP) 

Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB-DF 
31.440) e outros, representando Serviço Social do Transporte - 

Conselho Regional Norte II (PA,AP); Wilson da Silva Ferreira 
(OAB-AP 2714) e outros, representando Ana Quadros da Silva; 
Jackelene Rubem de Macedo Patricio (OAB-DF 44.292) e outros, 

representando Senat - Cons. Reg. Norte II (PA,AP) e Serviço Social 
do Transporte - Conselho Regional Norte II (PA,AP) 
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003.379/2021-3 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Procuradoria da República no Estado do Ceará - 
MPF 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas 
Empresas do Ceará 
Representação legal: não há 

  
006.422/2021-7 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Centro de Controle Interno da 
Aeronáutica 
Representação legal: não há 

  
008.557/2016-0 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado da Bahia; Ministér io 
das Cidades (extinta) 
Responsáveis: Cláudio de Oliveira Torres; Control Med Consultor ia 

e Auditoria Médico Hospitalar Ltda.; Deusdete Fagundes de Brito; 
José Ubiratan Cardoso Matos; Rio-médica Hospitalar Ltda. - Me 

Interessados: Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda.; 
Congresso Nacional 
Representação legal: Jutahy Magalhaes Neto (OAB-DF 23066) e 

outros, representando Deusdete Fagundes de Brito; Delmario Araujo 
Leal Junior (OAB-BA 54.317) e outros, representando Concreta 

Tecnologia em Engenharia Ltda.; Isaac Newton Carneiro da Silva 
(OAB-BA 11334), representando José Ubiratan Cardoso Matos; Ana 
Claudia Ferrari Bulhoes, representando Governo do Estado da 

Bahia; Guilherme Teixeira Pereira (OAB-BA 25.677) e outros, 
representando Cláudio de Oliveira Torres 

  
018.776/2020-5 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: RCI Tecnologia em Sistemas de Segurança Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Interessado: Total Soluções Comércio e Serviços - Eireli 

Representação legal: Marcos Antonio Campos Bezerra Junior 
(OAB-CE 25.505), representando Total Solucoes Comercio e 
Servicos - Eireli; Andre Yokomizo Aceiro (OAB-DF 175337), 

representando Caixa Econômica Federal 
  

026.330/2020-2 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: BMC Hyundai S/A. 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Varjão de 

Minas - MG 
Representação legal: Victor Afonso Lopes Teixeira Filho (OAB/SP 

65.723); Paulo Henrique Lopes de Araújo (OAB/MG 161.241) 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
000.089/2021-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT 

Representação legal: não há 
  

000.411/2021-3 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal - 1º Distrito de Polícia Rodoviária Federal 
Representação legal: Fabiano Walter, OAB/SC 20.216 

  
005.381/2011-8 - 

  

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

União - MP/TCU 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego 

(extinto); Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Responsáveis: Alessandro Luciani Bonzano Comper; Aline Ferreira 
dos Santos; Ana Paula da Silva; Anderson Alexandre dos Santos; 

Anete Alves Fernandes Fidelis; Antônio Sérgio Alves Vidigal; Carlo 
Roberto Simi; Ezequiel Sousa do Nascimento; Fatima Rosa Naves 

de Oliveira Santos; Iguaracy de Jesus Carneiro Serra; Jose Geraldo 
Machado Jr; Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira; Marcelo 
Aguiar dos Santos Sá; Márcia da Mota Pinto 

Representação legal: Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB-CE 3625) e 
outros, representando Ezequiel Sousa do Nascimento; Francisco 

Ferreira Morbeck (OAB-DF 46994), representando Marcelo Aguiar 
dos Santos Sá; Bruno Noronha Bergonse (OAB-SC 32088-B), 
representando Ana Paula da Silva 

  
009.860/2018-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Responsável: Flavio Augusto Correa Basilio 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - Senasp 
Representação legal: não há 

  
047.417/2020-0 - 

  

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

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT 
Representação legal: não há 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
015.688/2007-6 - 

  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do 

recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de 
multa em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha 
por objetivo a urbanização de áreas de interesse turíst ico, 

pavimentação de vias, implantação de ciclovias e calçadões, além da 
melhoria do sistema de iluminação ornamental. 

Recorrente: Cícero de Lucena Filho 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de João 
Pessoa/PB. 

Responsáveis: Cojuda Construtora Julião Ltda., Construtora Plena 
Ltda., Cícero de Lucena Filho, Frederico Augusto Guedes Pereira 

Pitanga, Geronildo Alves Fernandes, José Carlos de Sousa, Oswaldo 
Pessoa de Aquino e Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB e Rubria 
Beniz Gouveia Beltrão. 

Interessados: Ministério do Turismo e Prefeitura Municipal de João 
Pessoa/PB 

Representação legal: Filipe de Mendonca Pereira (OAB/PB 21046) 
e outros, representando Frederico Augusto Guedes Pereira Pitanga; 
Mateus Henrique Chaves Pereira e outros, representando Cícero de 

Lucena Filho; Nadja Maria Mehmeri Lordêlo e outros, 
representando Ministério do Turismo; Eduardo Lima Parente 

Pinheiro (OAB/CE 18093) e outros, representando Construtora 
Plena Ltda; Jose Edisio Simoes Souto (OAB/PB 5405) e outros, 
representando Geronildo Alves Fernandes; Natália Pires de Sá 

Nóbrega (OAB/PB 16935) e outros, representando Leonardo Pires 
de Sá Nóbrega, Maria de Fátima Pires de Sá Nóbrega e Germana 

Pires de Sá Nóbrega Coutinho 
Interessada em sustentação oral: 

- Fabiola Marques Monteiro (OAB/PB 

13.099), em nome de CÍCERO DE LUCENA 
FILHO 

 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 
Ministro AROLDO CEDRAZ 
  

005.482/2013-5 - 
  

Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas 
ao projeto de ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em 

Vitória/ES. Análise das razões de justificativa. 
Representante: José André Rato Schultz 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária 
Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19546) e 

outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária 
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Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (10/02/2021) 

Ministra ANA ARRAES 
  

031.629/2016-4 - 
  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou 
irregulares as contas dos recorrentes e os condenou ao pagamento de 
débito em razão de irregularidades observadas em contrato que tinha 

por objeto a execução de serviços de recuperação estrutural do Píer 
1 do Terminal Petroquímico de Miramar. 

Recorrentes: Ademir Galvão Andrade; Maria de Fátima Peixoto 
Carvalho; Nelson Francisco Marzullo Maia; Nelson Pontes Simas; e 
empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Pará. 
Responsáveis: Ademir Galvão Andrade; Maria de Fátima Peixoto 

Carvalho; Nelson Francisco Marzullo Maia; Nelson Pontes Simas; 
Probase Projetos e Engenharia Ltda 
Representação legal: Caio Farah Rodriguez (OAB/SP 148.254) e 

outros, representando Probase Projetos e Engenharia Ltda; Ana 
Carolina Mendes de Albuquerque (OAB/PA 26.487) e outros, 

representando Nelson Pontes Simas; Camila Ribeiro Peixoto 
(OAB/PA 17347), representando Maria de Fátima Peixoto Carvalho; 
Cristiana Pinho Martins (OAB/PA 9.328), representando Ademir 

Galvão Andrade 
 

1º Revisor: Ministro Benjamin Zymler (08/12/2020) 

Ministro JORGE OLIVEIRA 
  

004.914/2015-5 - 
  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que fez determinações 
em processo de acompanhamento da negociação e da celebração de 
acordo de leniência, nos termos da Lei 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção - LAC). 
Recorrente: Advocacia-geral da União 

Órgãos/Entidades: Advocacia-Geral da União; Controladoria-
Geral da União; Petróleo Brasileiro S.A 
Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), 

representando Petróleo Brasileiro S.A  
 

Revisor: Ministro Benjamin Zymler (08/12/2020) 
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REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
008.318/2015-8 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na 

execução de contrato que tinha como objeto a prestação de serviços 
relacionados com a mudança de leiaute, adequação das instalações 
prediais e serviços afins, com fornecimento de material e mão de 

obra. Análise das alegações de defesa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Portos 

Responsáveis: Engerede Engenharia e Representação Ltda; 
Reynaldo Aben Athar de Sousa 
Representação legal: Carla Mayrink Santos Moraes (OAB/DF 

27789) e outros, representando Reynaldo Aben Athar de Sousa; 
Camille de Queiroz Costa (OAB/DF 45253) e outros, representando 

Engerede Engenharia e Representação Ltda. 
 

Revisor: Ministro Benjamin Zymler (10/02/2021) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  

009.521/2009-2 - 
  

Relatório de levantamento de auditoria nas obras de duplicação e 
restauração da BR-101/NE, no Estado da Paraíba. Análise das 
audiências, diligências e oitivas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil (extinta) 
Interessados: Congresso Nacional 
Responsáveis: Consorcio Arg/Egesa - BR-101/PB; Expedito Leite 

da Silva; Hideraldo Luiz Caron; Hugo Sternick; Jorge Ernesto Pinto 
Fraxe; Luís Munhoz Prosel Junior; Luiz Antonio Pagot; Luiz 

Augusto Siqueira Bittencourt; Luiz Clark Soares Maia; Luzie l 
Reginaldo de Souza; Marcos Jose Pupin; Martinho Cândido Velloso 
dos Santos; Rainer Rembrandt Pierre Branco 

Representação Legal: Pablo Alves Prado (OAB-DF 43164), 
Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB-MG 90.459), Renata 

Aparecida Ribeiro Felipe (OAB-MG 97.826), Fernando Antônio dos 
Santos Filho (OAB-DF 37.934), Tathiane Vieira Viggiano 
Fernandes (OAB-DF 27.154), Marco Antônio Prandini e outros 

  
024.121/2015-0 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multas aos 

recorrentes em razão de irregularidades relacionadas à alteração da 
metodologia de registro contábil em fundos de investimentos. 
Recorrentes: Eslei José de Morais; Ricardo Borges de Araújo Rosa 

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

Representação legal: Mateus Guimaraes Torres, Mario Renato 
Balardim Borges (OAB-RS 50627)  
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025.089/2013-7 - 
  

Processo de desestatização para acompanhar outorgas dos serviços 

de transportes rodoviários semiurbano interestadual de passageiros 
da região do DF e entorno. 

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

Representação legal: Débora Goelzer Fraga e outros, representando 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 

  
027.948/2019-6 - 

  

Relatório de auditoria integrada cujo objeto é avaliar a 
implementação de processo eletrônico nas Instituições Federais de 

Ensino (IFEs). 
Órgão/Entidade/Unidade: Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca e outros 
Representação legal: não há 

  

028.331/2009-0 - 
  

Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegais atos de 
alterações de aposentadoria do recorrente em virtude do pagamento 

cumulativo de subsídio com parcela de quintos incorporados pelo 
exercício de cargo comissionado. 
Recorrentes: Ministério Público do Trabalho; Jose Sebastiao de 

Arcoverde Rabelo 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público do Trabalho 

Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB-DF 22256)  
  

029.628/2020-2 - 
  

Processo de desestatização para acompanhar procedimento 

licitatório da área denominada MUC01, localizada no Porto do 
Mucuripe/CE, destinada à movimentação e à armazenagem de granel 

sólido vegetal (trigo). 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários; Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: não há 
 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
006.851/2021-5 - 

  

Consulta sobre os limites da capacidade negocial do Poder Executivo 

em contratações relacionadas à pandemia da Covid-19. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67363252.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 42 | Segunda-feira, 08/03/2021 14 

013.117/2012-2 - 
  

Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu de 

recurso de revisão interposto pelo embargante contra deliberação que 
julgou irregulares as suas contas, imputando- lhe débito e multa, em 

razão de irregularidades na execução do convênio destinado à 
realização de melhorias em unidades habitacionais. 
Recorrente: Rolph Eber Casale 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Belém de 
Maria/PE 

Responsável: Rolph Eber Casale 
Interessado: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão (extinto) 

Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (OAB/PE 
20.189) e outros. 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

026.363/2011-9 - 
  

Auditoria de conformidade realizada nas obras de adequação do 
Contorno Rodoviário de Vitória - BR 101/ES em cumprimento ao 

Acórdão 564/2011 TCU e integrante do Fiscobras 2011. Análise das 
audiências e oitivas. 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do DNIT no 

Estado do Espírito Santo - DNIT/MT 
Responsáveis:  Denise Gomes Simões, Élio Bahia Souza, Jorge 

Luiz de Almeida, José Renato do Rosário Oliveira, Reginaldo Lírio 
Morelato, Wilson Boone de Souza, Delta Construções S.A., 
Contractor Engenharia Ltda., ECR Ltda. - Sociedade Civil de 

Engenharia e Consultoria, Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT/MT 

Interessado:  Congresso Nacional 
Representação legal:  Paulo Aristóteles Amador de Sousa, 
representando Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 

Mato Grosso do Sul; Pâmela Guerra (OAB/DF 28.202), Marcelo de 
Souza do Nascimento (OAB/DF 23180) e outros, representando 

Delta Construções S.A.; Luiz Mônico Comério (OAB/ES 10.844), 
representando Wilson Boone Souza; Willer Thomaz de Souza 
(OAB/DF 32.023), representando Contractor Engenharia Ltda; 

Antônio Malva Neto (OAB/DF 34.121) e Isabella Cançado 
(OAB/DF 27.059), representando Denise Gomes Simões e Elio 

Bahia de Souza 
  

031.560/2016-4 - 
  

Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas às 

obras de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
no município. 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 
8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Goiás/GO 

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

Representação legal: não há 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67363252.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 42 | Segunda-feira, 08/03/2021 15 

039.467/2020-1 - 
  

Recurso contra decisão denegatória de pedido de acesso à 

informação, referente à solicitação de cópia de processo que tratou 
de avaliação das remunerações pagas pelas empresas estatais não 

dependentes. 
Recorrente: Luís Felipe Furtado Iannone 
Órgão/Entidade/Unidade: não há 

Representação legal: não há 
 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
014.470/2016-0 - 

  

Auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a 

regularidade da contratação e execução das obras de adequação da 
travessia urbana em Santa Maria/RS, nas rodovias BR-158 e BR-

287. Análise das oitivas. 
Interessados:  Congresso Nacional 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 
Responsáveis:  Consórcio Travessia; Pedro Luzardo Gomes 

Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, 
representando o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes; Fabrício Frizzo Pagnossin (OAB-RS 55044), 

representando o Consórcio Travessia 
  

021.206/2018-0 - 
  

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento parcial 
a pedido de reexame da embargante e reduziu o prazo da declaração 
de inidoneidade para participar de licitação na Administração 

Pública Federal, em virtude de fraude em pregão eletrônico para 
contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas de informação. 
Interessado:  Linkcon Ltda - EPP 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Responsável:  Linkcon Ltda - EPP 
Representação legal: Marcelo Goncalves da Cruz e outros, 

representando Fundação Nacional de Saúde; Albertina de Almeida 
Noberto (OAB-DF 34654) e outros, representando Basis Tecnologia 
da Informação S.A.; Alexandre Henrique Coelho de Melo (OAB-PE 

20582) e outros, representando Linkcon Ltda - EPP 
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
000.006/2017-3 - 

  

Tomada de contas especial em razão da falta de comprovação da boa 

e regular aplicação dos recursos repassados ao município na 
modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica 
em Saúde dos Povos Indígenas (IAB-PI) no período de agosto de 

2005 a setembro de 2009. Análise das alegações de defesa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Santo Antônio do 

Leverger - MT 
Responsáveis:  Anadir Mantero Ribeiro; Doramy Guedes da Silva; 
Faustino Dias Neto; Harrisson Benedito Ribeiro; Instituto Creatio; 

Julio Cesar Moreira Silva Junior; Luciano de Carvalho Mesquita; 
Minadabes de Miranda; Odil Benedito Antunes do Nascimento; 

Veraldo Dias da Cruz 
Interessado:  Fundo Nacional de Saúde - MS 
Representação legal: Marcelo Ambrosio Cintra (OAB-MT 8934) e 

outros, representando Julio Cesar Moreira Silva Junior; Jessika 
Naiara Vaz da Silva (OAB-MT 21.364), representando Odil 

Benedito Antunes do Nascimento 
  

001.335/2019-7 - 
  

Representação versando sobre contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços técnicos e apoio e assessoramento na 
análise, avaliação e gestão de participação societária minoritária da 

estatal, especificamente sua participação na Ferrovia 
Transnordestina. 
Representante: Tribunal de Contas da União; Ministério Público 

junto ao TCU; 
Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A. 
Interessados: Ministério Público Federal; Ministério da 
Infraestrutura; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 

Investimento; 
Representação legal: Wagner Alessander Ferreira e outros, 

representando Ministério da Infraestrutura; Andre Luis Macagnan 
Freire (OAB-SP 344.154) e outros, representando Secretaria 
Especial do Programa de Parcerias de Investimento; Silvia Regina 

Schmitt (OAB-DF 38.717), representando Valec Engenhar ia, 
Construções e Ferrovias S.A. 

  
003.569/2019-5 - 

  

Representação relativa a supostas irregularidades ocorridas em 
contrato celebrado para prestação de serviços continuados de 

manutenção predial e reformas de pequeno porte do tribunal regiona l 
do trabalho e seus respectivos foros. 

Representante: Luiz Felipe Rocha Salomão Júnior - Diretor da 
Secretaria de Controle Interno 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região/RS 
Representação legal: não há 
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005.467/2021-7 - 
  

Representação acerca de supostas irregularidades na prestação de 

serviços que utilize tecnologia de cartão magnético, com 
administração e controle, com operação de sistema informatizado, 

via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados, 
para abastecimento veicular e manutenção preventiva e corretiva de 
veículos. 

Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Nacional de Abastecimento 

Representação legal: Renato Lopes (OAB-SP 406595-B) e outros, 
representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 

  

006.040/2021-7 - 
  

Representação sobre supostas irregularidades em licitação que teve 
por objeto a contratação de serviços técnicos de manutenção da 

Plataforma Pátria Voluntária. 
Representante: Deputado Federal David Miranda (PSOL/RJ) 
Órgão/Entidade/Unidade: Presidência da República 

Representação legal: não há 
  

025.342/2020-7 - 
  

Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas na 
licitação que teve por objeto serviços de manutenção integrada para 
a Refinaria Landulpho Alves e Refinaria Abreu e Lima, conforme as 

especificações do Edital e de seus adendos. 
Representante: Epman Manutenção e Serviços Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Representação legal: não há 

  

035.174/2020-0 - 
  

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no 
pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para eventual e 

futura aquisição de equipamentos agrícolas e agroindustr ia is 
(secadores de grãos de café e outros), para o fortalecimento da 
cafeicultura no estado. 

Representante: Procuradoria da República no Estado de Rondônia 
- Ministério Público Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Rondônia 
Representação legal: não há 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
003.462/2017-0 - 

  

Representação acerca de indícios de irregularidades ocorridas em 

pregão para contratação de empresa especializada em serviço técnico  
e substituição do suporte de acervo documental. 
Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da 

República em Santos 
Órgão/Entidade/Unidade: Autoridade Portuaria de Santos S.A 

Responsáveis: Carlos Antonio de Sousa; Francisco Jose Adriano; 
Gabriel Nogueira Eufrasio; José Alex Botelho de Oliva; Mario Jorge 
Paladino 

Representação legal: Leonardo Rufino Capistrano (OAB/DF 
29.510), representando Gabriel Nogueira Eufrasio; Edilberto Nerry 

Petry (OAB/DF 37.288), representando Francisco Jose Adriano; 
Jose Luiz Moreira de Macedo (93.514/OAB-SP) e outros, 
representando Carlos Antonio de Sousa 

  
007.113/2013-7 - 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou 

irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento 
de débito e de multa, em razão de irregularidades em contrato de 
repasse para a construção da primeira etapa de rodoviária municipa l.  

Recorrentes: Genecias Mateus Noronha; Keylly Mateus Noronha; 
Antão Roques de Freitas; Antônio Everaldo Henrique Tomaz; José 

Alves Limeira; José Elpídio Lima Barbosa 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Parambu/CE 
Representação legal: Gabriel Nogueira Eufrásio (OAB/CE 6.745) 

e outros, representando Ana Raquel Ferreira de Almeida, Antão 
Roques de Freitas, Antônio Everaldo Henrique Tomaz, Antônio 

Carvalho Lins, Genecias Mateus Noronha, José Alves Limeira, 
Keylly Mateus Noronha e Tadeu Noronha Mota; Maria Imaculada 
Gordiano Oliveira Barbosa (OAB/CE 8.667) e outros, representando 

Cosampa Projetos e Construções Ltda 
  

024.653/2020-9 - 
  

Consulta acerca da possibilidade de aplicação de recursos de emenda 
de bancada alocada no Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS) em serviços socioassistenciais de cartão alimentar com 

vistas a minimizar os impactos ocasionados pela covid-19 e pela 
paralisação de atividades econômicas. 

Consulente: Prefeito do município de Macapá/AP 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Macapá - AP 
Representação legal: não há 

  
029.433/2017-7 - 

  

Processo administrativo com proposta de alteração das Resoluções 

TCU 233/2010, 259/2014 e 276/2016, com vistas a regulamentar o 
acesso a processos sigilosos específicos e adotar outras providências.  
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
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Ministro VITAL DO RÊGO 

  
002.378/2018-3 - 

  

Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar a 

conformidade do contrato firmado para a aquisição de vinte Veículos 
Leves sobre Trilhos (VLT), sendo oito para a cidade de João 
Pessoa/PB e doze para a cidade de Natal/RN. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) 

Responsáveis: Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. 
Representação legal: Fernando Antônio Fraga Ferreira (OAB/MG 
56.549); Karina de Oliveira Guimaraes Mendonca (OAB/SP 

304.066) e outros 
  

006.780/2020-2 - 
  

Representação que apura  indícios de fraude à licitação em contratos 
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Responsável: Skanska Brasil Ltda. 

Representação legal: Tatiana Lins Cruz (OAB/SP 189.110) e outros 
  

038.019/2020-5 - 
  

Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão 

para exploração de serviços de apoio à visitação, ao turismo 
ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a 

natureza nas Unidades de Conservação federais denominadas 
Floresta Nacional de Canela/RS e Floresta Nacional de São 
Francisco de Paula/RS. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio); Ministério do Meio Ambiente 

(MMA); Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimento (SPPI) 
Responsáveis: Ricardo de Aquino Salles, Ministro do Meio 

Ambiente; Fernando Cesar Lorencini, Presidente do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade, e Martha Seillie r, 

Secretária Especial da Secretaria Especial do Programa de Parcerias 
de Investimento 
Representação legal: não há 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
035.933/2019-4 - 

  

Representação visando apurar irregularidades no pagamento da 
vantagem do artigo 193 da Lei 8.112/1990 (opção) após a edição de 

Emenda Constitucional 20/1998, considerando o entendimento 
firmado no Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário. 

Órgão/Entidade/Unidade: Órgãos da Administração Pública 
Federal 
Representação legal: não há 
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044.350/2020-1 - 
  

Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico 

destinado à contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços, fornecimento de materiais e instalação de equipamentos 

necessários para execução das instalações de data center, entre 
outros, no edifício sede órgão. Análise da oitiva. 
Representante: Flashx Construtora e Incorporadora Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
007.463/2014-6 - 

  

Representação apresentada em razão de notícia quanto à suspensão 

da eficácia de carta de fiança destinada a garantir o ressarcimento de 
danos que teriam ocorrido na execução de contrato no âmbito das 
obras de construção da Linha 1 do sistema metroviário de 

Salvador/BA. 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos; Companhia de Transportes de Salvador; Governo do 
Estado da Bahia 
Responsáveis: Carlos Martins Marques de Santana; MPE 

Montagens e Projetos Especiais S/A 
Interessados: Bombardier European Investments S.L.U.; 

Bombardier Transportation Brasil Ltda.; Paulo Henrique Spirandeli 
Dantas 
Representações legais: Bruno Francisco Cabral Aurélio (OAB-SP 

247054)  
  

013.549/2015-4 - 
  

Monitoramento do cumprimento de determinações referente a 
acórdão que tratou de representação para apurar indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos aplicados nos Programas e 

Projetos Prioritários da Área de Informática (PPI). 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Política de Informática; e 

Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações 
Representação legal: não há 

  
021.008/2020-5 - 

  

Relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras 

de construção do Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste Leste 
(Fiol), trecho Caetité - Barreiras, no Estado da Bahia. 
Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia Construções e 

Ferrovias S/A; e Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
(Filial RJ) 

Interessado:  Congresso Nacional 
Representação legal: não há 
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029.273/2020-0 - 
  

Representação acerca de supostas irregularidades praticadas em 

pregões que tiveram por objeto a contratação de empresa 
especializada para serviços de fornecimento de refeições, lanches e 

hospedagens. 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Distrito Sanitário Especial Indígena 

Tocantins 
Interessada: Vip Tour Eventos e Turismo Eireli 

Representação legal: André Salgueiro Melo (OAB/CE 23.147), 
representando Vip Tour Eventos e Turismo Eireli 

  

037.370/2020-0 - 
  

Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em pregão 
eletrônico para contratar empresa especializada para a prestação de 

serviços continuados de suporte e atendimento técnico (Service Desk 
1º e 2º Níveis) a usuários de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) e monitoração de ambiente tecnológico (NOC 

Network Operations Center). 
Representante: Ilha Service Serviços de Informática Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas 
Interessada: CTIS Tecnologia S.A. 

Representações legais: Alexandre Rocha Pinheiro (OAB-DF 
12.968)  

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

000.306/2012-6 - 
  

Representação acerca de irregularidades diversas ocorridas no 
período de 2006 a 2011. Análise das razões de justificativa. 

Representante: Procuradoria da República no Estado do Espírito 
Santo - PR/ES 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Espírito Santo - Crea/ES 
Responsáveis: Alcione Vazzoler, Aluyr Carlos Zon Junior, Carlos 

Genis da Silva, Conservo Serviços Gerais Ltda., Ernani de Castro 
Gama, Flávio Lobato La Rocca, Gedir Scardino Lima, Helder Paulo 
Carnielli, Leonardo Coser Boynard, Luis Fernando Fiorotti Mathias, 

Lúcio José Hemerly, Marcos Vinicius Winckler Caldeira, Marlucia 
Oliveira Santos, Mauro Santos de Oliveira, Nicoli Porcaro Brasil, 

Ronaldo Neves Cruz, Rosimara Pimentel, Serviplus Serviços de 
Terceirização de Mão de Obra Ltda., Silvio Roberto Ramos, Vistec 
Serviços e Tecnologia Eireli, Alvaro João Bridi 

Representação legal: Ilson Jose Teixeira da Silva (OAB-ES 8280), 
Henrique Zumak Moreira (OAB-ES 22177), Alberto Camara Pinto 

(OAB-ES 16.650), Gustavo Cardoso Doyle Maia (OAB-ES 12544) 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
036.676/2018-7 - 

  

Representação autuada para apreciação das justificat ivas 

apresentadas por empresa em face das evidências de fraudes às 
licitações no âmbito das obras da Refinaria Presidente Getúlio 
Vargas (Repar). 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S/A 
Responsável: Construtora Norberto Odebrecht S/A 

Representação legal: Marco Aurélio Ferreira Martins (OAB/SP 
194.793), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 039.655/2020-2  

Natureza:  Desestatização  

Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários; Ministério da Infraestrutura.      

DESPACHO 

 Trata-se de “acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos 
terminais STS08 e STS08A, localizados na região do Alamoa do Porto de Santos/SP, sob administração da 

Santos Port Authority (SPA), para a movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, 
especialmente combustíveis”. 

2. Este processo foi instaurado em 11/11/2020 e vem sendo conduzido pela Secretaria de 
Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 

3. Em instrução às peças 54 a 56, a SeinfraPortoFerrovia informou a necessidade de tempo 

adicional para angariar todo o conhecimento desejável e a segurança razoável a respeito da conformidade 
e da viabilidade técnica e econômica da desestatização em comento, motivo pelo qual solicitou a este 

Relator prorrogação de prazo por 15 dias, a contar de 15/3/2021, para emitir pronunciamento de mérito, in 
verbis: 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, 
dos terminais STS08 e STS08A, localizados na região do Alamoa do Porto de Santos/SP, 

sob administração da Santos Port Authority (SPA), para a movimentação, armazenagem e 
distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis.  

2. O processo em tela é regido pela Instrução Normativa (IN)-TCU 81/2018, que define os 
ritos processuais desta fiscalização. 

3. Como resultado da análise preliminar da documentação fornecida ao TCU, em 

atendimento ao contido no art. 9º, §2º, da IN-TCU 81/2018, verificou-se a necessidade de 
complementação das informações fornecidas pelo Poder Concedente (peças 31 a 33) cujo 

atendimento foi feito pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de 
Infraestrutura, por meio do Ofício 306/2020/AECI e respectivos anexos (peças 36 a 48). 

4. A partir do fornecimento das informações e documentos complementares pelo Poder 

Concedente, deu-se início a efetiva análise de mérito do estudo de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental (EVTEA) dos terminais STS08 e STS08A. 

DOS FUNDAMENTOS PARA O PEDIDO 

5. Os projetos dos terminais aquaviários STS08 e STS08A ocorrem a partir do 
desmembramento da área atualmente destinada à movimentação, armazenagem e 

distribuição de granéis líquidos e gasosos, especialmente combustíveis, operados pela 
Petrobras Transportes S.A. (Transpetro), empresa subsidiária da Petrobras S.A. 

6. A Petrobras iniciou a operação no Terminal de Alamoa em 1975, e, em 1993, assinou 

contrato de arrendamento com a então Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). 
A partir de 1998, a recém criada Transpetro, subsidiária integral do Grupo Petrobras, 

passou a fazer parte da relação contratual, em substituição à Petrobras.  
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7. A partir de 2014, findo o prazo do último termo aditivo contratual, a Transpetro e a 

Codesp (atual Santos Port Authority - SPA) iniciaram uma sequência de prorrogações 
contratuais que regem a operação do terminal de Alamoa, por meio de contratos de 

transição assinados a cada seis meses. Em 2019, em virtude de divergência nos valores do 
arrendamento, a Transpetro buscou, junto ao poder judiciário, a continuidade da operação, 
tendo sido concedida precariamente por conta de medida liminar.  

8. Paralelamente, em julho de 2019, a Petrobras assinou Termo de Compromisso de 
Cessação (TCC) com Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no âmbito do 

Inquérito Administrativo 08700.006955/2018-22, que investigava indícios de condutas 
anticompetitivas da Petrobras no setor de refino e derivados de petróleo, comprometendo-
se a alienar 8 instalações de refino e os respectivos ativos de logística de transporte, em 

todo o País. 

9. De outro modo, contudo, o terminal de Alamoa, assim como as refinarias do Sudeste, não 

se encontra dentre os ativos a serem alienados, tornando-se um ativo estratégico para a 
Petrobras na logística de transporte de seus produtos.  

10. O terminal de Alamoa constitui-se num terminal aquaviário, integrado por meio de 

dutos, às refinarias do estado de São Paulo, decorrendo daí relevância estratégica dos 
futuros terminais STS08 e STS08A, no plano de negócios da Companhia. 

11. No que concerne ao presente processo de desestatização, ele tem por objeto a análise 
do EVTEA da futura licitação do terminal de Alamoa, cuja área será desmembrada em dois 
terminais aquaviários de movimentação e armazenagem de granéis líquidos derivados de 

petróleo, o STS08 e o STS08A.  

12. Tal pretensão, portanto, trata-se de um leading case no setor de refino e de logística de 

petróleo e seus derivados, na busca de se perseguir a desverticalização do setor, que já é 
diretriz setorial desde a publicação da Lei do Petróleo de 1997, e que ainda está longe de 
ser alcançado até os dias de hoje. 

13. A título de ilustração, cabe citar o estudo da ANP a respeito da revisão da Portaria ANP 
251/2000, que trata da regulamentação de acesso de terceiros nos terminais aquaviária que 

movimentam e armazenam produtos derivados de petróleo (peça 53, p. 30) e que foi fruto 
de estudo do grupo de trabalho Combustível Brasil, formado em 2015/2016, atualmente 
denominado Abastece Brasil, onde se constatou um “grave problema regulatório” qual seja 

a dificuldade de acesso aos terminais aquaviários de produtos regulados pela ANP, geridos 
pela Petrobras, por meio da Transpetro, in verbis: 

A dificuldade do uso, isto é, do acesso, é considerado um grave problema regulatório, 
pois a operação dessa infraestrutura, que se deseja aberta ao mercado, continua 
sendo realizada à luz dos interesses da Petrobras, mesmo após a lei ter obrigado a 

criação da Transpetro e o acesso não discriminatório. Isso pode ser devido ao fato de 
ainda não ter havido: (i) uma necessária separação das infraestruturas de transporte 

das instalações de refino da empresa, e tampouco (ii) uma análise apurada de que 
estão sendo envidados esforços (ou não) para fomentar a otimização do uso dessas 
instalações, principalmente, considerando o fato dos volumes movimentados pela 

Petrobras em dutos e terminais serem muito maiores do que de qualquer interessado. 

O problema do acesso às instalações da Petrobras está adormecido e não é maior 

porque, além do desenho da infraestrutura inviabilizar muitas rotas de interesse das 
empresas, o mercado, no momento, não traz condições atraentes para justificar a 
importação de grandes volumes de combustíveis por outras empresas, que não sejam 

a Petrobras, e porque existem instalações privadas capazes de suprir parte da 
demanda. 
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14. Além disso, diversas empresas da indústria do petróleo e da indústria dos 

biocombustíveis, para exercer suas atividades, precisam recorrer aos terminais aquaviários 
para exportar, importar e movimentar produtos dentro do território nacional e que, por 

outro lado, as tancagens de grande porte existentes nas refinarias e nos terminais compõem 
a infraestrutura mais importante para a garantia de suprimento de petróleo e dos estoques 
para abastecimento de combustíveis para o mercado. 

15. Não é demais acrescentar que existe discussão sobre a utilização discriminatória de um 
único carregador; sobre a falta de informações mandatórias pela ANP quanto aos contratos 

firmados entre os operadores de terminais e seus clientes, bem como sobre a falta de 
informação sobre a negativa aos pedidos de acesso; a possibilidade de flexibilização, ou 
não, de movimentação pelos terminais de produtos não regulados pela Agência, dentre 

vários outros assuntos. 

16. Em virtude de todas essas considerações, o referido estudo (peça 53, p. 68), do 

GT Abastece Brasil, concluiu que: 

Por isso, com relação à revisão das regras de acesso aos terminais aquaviários, é 
preciso considerar principalmente o risco para a competitividade do mercado, caso 

as regras existentes não estejam conseguindo enfrentar a possibilidade de 

favorecimento da Petrobras ou das suas subsidiárias, e, até mesmo, futuramente, de 

empresas privadas (possíveis adquirentes da sua infraestrutura) pelo uso exclusivo 

dessas instalações, em detrimento ao compartilhamento com outros agentes, que 

desejam entrar no mercado por meio da importação de combustíveis. 

É importante mencionar que o papel das distribuidoras nos Portos também precisa 
ser revisto pela ANP, uma vez que essas empresas vencem leilões tornando-se 

arrendatárias de instalações de armazenagem e movimentação situadas em portos 
públicos, mas que não são obrigadas, atualmente, a prover acesso. Em especial, a 

ANP recebeu manifestações de que as grandes distribuidoras de combustíveis 

poderiam estar sendo favorecidas, em situação muito semelhante à da Petrobras nos 

portos, principalmente com relação aos combustíveis fósseis. 

Sob a ótica regulatória, é preciso pensar em indicadores para verificar também se a 

verticalização da atividade de transporte está influenciando de forma positiva ou 

negativa os custos logísticos inerentes ao uso dos terminais aquaviários. Isto é, seria 

preciso destrinchar a influência da logística no preço dos combustíveis importados, 
para descobrir a importância que o acesso compartilhado teria na formação dos 

preços. (grifo nosso) 

17. Em virtude do relato acima, é importante destacar que um dos esforços do grupo de 
trabalho Abastece Brasil, na tentativa de atualização e modernização do marco regulatório 

do segmento de logística de transportes de produtos derivados de petróleo, diz respeito à 
revisão da regulação de livre acesso de terceiros às instalações dos terminais aquaviários 

o que resultou na proposta inicial de revisão da Portaria ANP 251/2000. 

18. Dada a contextualização do cenário e das circunstâncias que envolvem a presente 
desestatização dos terminais STS08 e STS08A, há risco razoável de que a atual dinâmica 

concorrencial, ou a falta dela, tenha reflexos na isonomia e na competitividade do futuro 
certame dos terminais STS08 e STS08A, em virtude também, mas não apenas, de eventual 

insegurança jurídica por parte de potenciais participantes e/ou entrantes na concorrência.  

19. Nada obstante, cabe ressaltar que o art. 58 da Lei do Petróleo c/c art. 13 da Resolução 
da Antaq 3707/2014 estabelecem que o acesso e uso desses terminais, especialmente, no 

tocante ao livre acesso e uso por terceiros interessados em movimentar esse tipo de cargas, 
não é atribuição da Antaq, mas sim da ANP. 
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20. Acrescenta-se que, em relação a tal atribuição de competência, a disponibilidade de 

acesso a terceiros interessados em contratar serviços de movimentação e armazenagem de 
petróleo e seus derivados, nos terminais aquaviários, inclusive nos “portos públicos”, 

diferencia-se do que se denomina na Lei dos Portos (art. 7º) de uso excepcional 
compartilhado de áreas com capacidade estática, ou dinâmica, ociosa, sendo que este 
último, em tese, caberia como atribuição à regulação pela Antaq. Em outras palavras, 

diferencia-se tal hipótese da competência da regulação de acesso de terceiros aos terminais 
aquaviários que movimentam produtos regulados pela ANP. 

21. Essa realidade vem gerando a necessidade de um maior esforço de trabalho e dedicação 
por parte da equipe de fiscalização da SeinfraPortoFerrovia, visando desempacotar e 
entender o arcabouço regulatório e a dinâmica de concorrência e de competitividade neste 

segmento de infraestrutura de logística de transporte de petróleo e derivados,  haja vista que 
ela não faz parte do dia a dia e da expertise desenvolvida pela Unidade Técnica em relação 

a sua clientela ao longo do tempo. 

22. Sendo assim, a SeinfraPortoFerrovia, ao analisar os documentos e as informações 
fornecidas, suscitou dúvidas e indagações em relação à aderência entre o marco regulatór io 

da ANP e da Antaq, e o objetivo declarado pelo Poder Concedente de se buscar a 
desverticalização do setor de refino e de logística de transporte de petróleo e derivados, além 

da ampliação da concorrência no setor, no presente certame. 

23. A equipe da SeinfraPortoFerrovia vem, portanto, com o importante apoio da 
SeinfraPetróleo, conduzindo reuniões técnicas com o Ministério da Infraestrutura, Antaq e 

ANP, por meio das Superintendências de Infraestrutura e Movimentação (SIM) e de Defesa 
da Concorrência (SDC), além da própria Transpetro, que vem, por sua vez, subsidiando o 

Poder Concedente sobre informações e requisitos técnico-operacionais dos terminais a serem 
licitados. Tais reuniões objetivam permitir que a UT emita seu parecer técnico munida do 
conhecimento desejável e da segurança razoável a respeito da conformidade e da viabilidade 

técnica e econômica, como um todo, da presente desestatização. 

24. Ressalta-se ainda o vulto dos arrendamentos ora em análise, que juntos possuem previsão 

de investimentos que alcançam o montante de R$ 1,057 bilhões. Além disso, a característica 
peculiar desses arrendamentos que estão interligados a refinarias, envolve a necessidade de 
cuidados especiais na transição para garantir continuidade da operação e não impactar o 

abastecimento nacional, materializados no Plano de Transferência Operacional (PTO). Tais 
aspectos acrescentam uma dificuldade adicional a ser avaliada no presente processo. 

25. O prazo inicial de término da análise desta unidade terminaria no dia 1º/3/2021, contudo 
a necessidade de diligências adicionais, ao longo da análise, para obtenção de elementos 
essenciais, interrompou o prazo estipulado no art. 9º da IN 81/2018, ficando a data final 

estimada para o dia 14/3/2021. 

26. Por tudo isso, dada a complexidade e relevância do problema, e com base na 

possibilidade facultada, pelo art. 9º, §7º, da IN 81/2018, de autorização da ampliação do 
prazo de análise pelo Ministro Relator, a SeinfraPortoFerrovia pretende requerer a dilação 
do prazo de análise de mérito por mais 15 dias, a partir de 15/3/2021. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

27. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo requerer ao 

Ministro Relator, com base no art. 9º, §7º, da IN 81/2018, ampliação do prazo de análise de 
mérito, pela SeinfraPortoFerrovia, por mais 15 dias, a partir de 15/3/2021.” (Grifos 
conforme original) 

4. O pleito respalda-se no § 5º do art. 9º da IN TCU 81/2018, a seguir transcrito: 
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Art. 9º A unidade responsável pela instrução do processo de acompanhamento da 

desestatização deverá autuá-lo, analisar os documentos e informações de que trata o art. 
8º, e remeter a proposta de mérito ao Relator em prazo de até setenta e cinco dias a contar 

da data de seu recebimento, a fim de que o Tribunal emita pronunciamento quanto à 
legalidade, legitimidade e economicidade dos atos fiscalizados. 

(. . .) 

§ 7º Em casos excepcionais, nos quais a magnitude e a complexidade do empreendimento 
assim o exijam, o Ministro Relator poderá fixar prazo superior ao previsto no caput deste 

artigo para análise do acompanhamento da desestatização. 

5. Ante o exposto, e com fulcro no § 7º do art. 9º da IN TCU 81/2018, concedo à 

SeinfraPortoFerrovia prazo adicional de 15 dias, a contar de 15/3/2021, para instrução do presente 

processo. 

Brasília, 3 de março de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 025.098/2016-0  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Capela do Alto 

Alegre - BA. 
Responsável:  Claudinei Xavier Novato (573.344.805-97)  
Interessado:  Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) 

(05.526.783/0001-65)  

DESPACHO 

Trata-se de recurso de revisão interposto por Claudinei Xavier Novato, peças 80 a 92, contra 
o Acordão 9.079/2017-TCU-1ª Câmara, relator Ministro Augusto Sherman, in verbis: 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo 

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, em razão do não encaminhamento da 
documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao Município 

de Capela do Alto Alegre/BA, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, para 
execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, 
tendo por objeto a “concessão de bolsa para jovens em situação de vulnerabilidade social” 

e “ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de 
trabalho”, em conformidade com a Portaria 625, de 10/8/2010,  

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

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/92, c/c os 

arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, 
inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Claudinei Xavier 

Novato, Prefeito Municipal de Capela do Alto Alegre/BA no quadriênio de 2009 a 2012, e 
condená-lo ao pagamento das quantias indicadas no quadro a seguir, com a fixação do 
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal 

(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos 
cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizadas monetariamente e 

acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos 
recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 

9.2. aplicar ao responsável, Sr. Claudinei Xavier Novato, a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, 

perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno), o recolhimento 
da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente 
acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da 

legislação em vigor;  

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 

judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;  

9.4. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/92 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento 
Interno, remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado 

da Bahia, para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis; e  

9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como das peças que o fundamentam, à 

Procuradoria Regional da República da 1ª Região, explicitando tratar-se de referente à 
Notícia de Fato 1.01.000.000262/2017-38.” 
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 2. A Secretaria de Recursos - Serur (peças 113 e 114) concluiu pela presença dos pressupostos 

recursais, inclusive dos pressupostos específicos do apelo revisional (art. 35 da Lei 8.443/1992), e propôs 
o conhecimento do recurso de revisão sem atribuição de efeito suspensivo: 

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do recurso de revisão interposto por Claudinei Xavier Novato, sem atribuição 
de efeito suspensivo, com fulcro nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos para o Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) e, 
posteriormente, ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso.”  

 3. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, conforme bem explicitado pela Serur, não está 
satisfeito o requisito do fumus boni juris, pois o julgamento das contas implica “exame amplo dos 
documentos contidos no expediente apelativo”, o que somente pode ser realizado na apreciação do mérito 

recursal. 

 4. Considerando, pois, a satisfação dos pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, 

com fulcro nos arts. 32, inciso III e 35, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, conheço do recurso de revisão 

interposto às peças 80 a 92 contra o Acordão 9.079/2017-TCU-1ª Câmara, relator Ministro Augusto 

Sherman, sem conferir-lhe efeito suspensivo.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à SecexTCE para cientificação do recorrente e dos órgãos interessados e à Serur para instrução do 

mérito recursal.  

Brasília, 4 de março de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 009.489/2020-7  

Natureza:  Aposentadoria  
Unidades Jurisdicionadas: Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil (extinta); Secretaria de Gestão e Desempenho de 
Pessoal.  
Interessados:  Nelson Ferreira Goulart (060.895.506-04); Octavio 

Ramos Roza (235.565.797-15); Onofre Carlos Alvarenga 
(078.588.096-87); Osmario Ferreira de Amorim (101.017.997-72); 

Osvaldo Valentim Florencio (080.436.396-04)  

DESPACHO 

 Trata-se de atos de concessão de aposentadoria exarados pelo então Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil e submetidos ao TCU para apreciação. 

2. Em instrução às peças 8 e 9, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) constatou 

possíveis irregularidades “referentes à suposta existência de rubrica judicial irregular no contracheque de 
todos eles; e tempo de serviço insuficiente, na medida em que foram computados tempo de serviço 
“mensalista”, o que a jurisprudência deste Tribunal não admite sem que tenha sido recolhida a devida 

contribuição previdenciária”. 

3. Diante da constatação, a unidade técnica diligenciou ao Departamento de Centralização de 

Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia (Ofício de Diligência 45236/2020-
TCU/Seproc), para saneamento das supostas irregularidades. A ciência ocorreu no dia 26/08/2020 (peça 
19). 

4. A unidade jurisdicionada protocolizou 2 pedidos de prorrogação de prazo (peças 20 e 26) sob 
a justificativa de que os documentos solicitados não teriam sido encontrados. 

5. Ambos os pedidos foram deferidos, sendo concedidos, primeiramente, 15 dias (peça 24) 
adicionais à UJ e, depois, mais 60 dias (peça 35), tendo o prazo final se findado em 4/2/2021. 

6. Neste momento, vêm os autos a meu Gabinete para apreciação de novo pedido de 

prorrogação de prazo, por 60 dias, para cumprimento da diligência, alegando “que ainda persistem os 
motivos de impossibilidade de cumprimento integral das determinações constantes do Oficio 

nº 45236/2020- TCU/Seproc, de 25/08/2020, porquanto os referidos documentos ainda não foram 
localizados pela Coordenação-Geral de Gestão de Acervos Funcionais - CGGAF/DECIPEX, apesar do 
esforço empreendido” (peça 42). 

7. A Seproc propôs acatar o pedido (peça 44): 

“Considerando tratar-se de pedido intempestivo, matéria não contida na portaria de 

delegação de competência mencionada acima, propõe-se o encaminhamento dos autos ao 
gabinete da relatoria, com proposta de deferimento de novo prazo improrrogável de 60 dias, 
contados a partir de 4/2/2021 com vencimento em 5/4/2021.” 

8. O novo prazo há de ser concedido, no entanto, em caráter improrrogável e com emissão de 
alerta à unidade jurisdicionada no sentido de que o não cumprimento de diligência no prazo fixado enseja 

aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992. 

9. Ante o exposto e com fulcro no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno, concedo ao 

Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia 

prazo improrrogável de 60 dias, com término em 5/4/2021, para apresentação de resposta ao Ofício de 
Diligência 45236/2020-TCU/Seproc. 
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10. Alerto ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do 

Ministério da Economia que o não cumprimento de diligência no prazo fixado enseja aplicação da multa 
prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992. 

11. À Sefip para as providências a seu turno, inclusive ciência deste despacho à unidade 
jurisdicionada. 

Brasília, 4 de março de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 010.306/2009-8  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Estado do 

Acre. 
Responsáveis:  Alexsander Menezes Mendes (580.761.583-20); 
Emanoel Messias França (132.179.501-78); Etenge-empresa de 

Engenharia Em Eletricidade e Com.ltda (04.593.893/0001-87); 
Fernando Manuel Moutinho da Conceição (005.647.292-72); Jailson 

Barbosa de Souza (634.443.722-72); Joselito José da Nóbrega 
(439.495.334-00); José Rafael da Silva (110.107.894-49); Miguel 
Dario Ardissone Nunes (178.613.227-34); Ricardo Augusto Mello de 

Araújo (743.946.737-04); Ricardo Luiz Carius Nogueira 
(774.697.717-00); Rosimar Gomes de Moura (434.258.362-34); 

Sérgio Yoshio Nakamura (004.641.628-58)  
Interessado:  Secretaria de Controle Externo do Tcu/ac 
(00.414.607/0027-57)  

DESPACHO 

Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Fernando Manuel Moutinho da 

Conceição, José Rafael da Silva, Joselito José da Nóbrega e Sérgio Yoshio Nakamura (peças 117 e 118); 
Ricardo Luiz Carius Nogueira (peça 127); e Ricardo Augusto Mello de Araújo (peça 124) em face dos itens 
9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.492/2020-TCU-Plenário, relator Ministro 

Augusto Sherman: 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada 

mediante a conversão de relatório de fiscalização (Acórdão 711/2009 - TCU - Plenário, 
Processo 010.347/2003-1 - Fiscobras 2003 e TC 006.441/2010-6, conforme o item 9.10 do 
Acórdão 1.327/2014- TCU-Plenário), em decorrência de irregularidades relativas ao 

Contrato 4.02.124B - Lote 2 das obras de construção do anel rodoviário de Rio Branco/AC, 
celebrado entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e 

Infraestrutura Aeroportuária do Estado do Acre (Deracre) e a Empresa de Engenharia em 
Eletricidade e Comércio Ltda. - Etenge, no âmbito de convênio celebrado entre o extinto 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Exército Brasileiro, sucedido 

posteriormente pelo estado do Acre,  

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

ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Ricardo Augusto Mello de Araújo, 
José Rafael da Silva, Ricardo Luiz Carius Nogueira, Fernando Manuel Moutinho da 

Conceição, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como da empresa 
Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda., com fundamento nos 

artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, e § 2º, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 
23, inciso III, da mesma Lei, e com os artigos 1º, inciso I, 209, inciso III e § 5º, 210 e 214, 
inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das 

quantias especificadas nos subitens seguintes, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da 

dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas 
especificadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. 

Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Fernando Manuel Moutinho da Conceição e Sérgio 
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Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio 

Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: 

9.3.2. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - 

Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a 
seguir especificadas: 

9.3.3. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Joselito José da Nobrega, bem como Etenge - 

Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a 
seguir especificadas: 

9.3.4. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio 
Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. 
solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: 

9.3.5. Srs. José Rafael da Silva e Ricardo Luiz Carius Nogueira, bem como Etenge - Empresa 
de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir 

especificadas: 

 9.3.6. Sr. Joselito José da Nobrega e Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e 
Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: 

9.4. aplicar aos responsáveis Srs. Ricardo Augusto Mello de Araújo, José Rafael da Silva, 
Ricardo Luiz Carius Nogueira, Fernando Manuel Moutinho da Conceição, Joselito José da 

Nobrega  e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como da empresa Etenge - Empresa de 
Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda.,  a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, 
c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valores individuais indicados na tabela abaixo, com 

a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante 
este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das 

dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a 
dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em 
vigor: 

9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança 
judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, com 
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992.” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução às peças 128 a 131, propôs conhecer dos 

recursos de reconsideração e atribuir- lhes efeitos suspensivos, estendendo-os aos demais 
devedores solidários:  

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Fernando Manuel Moutinho da 
Conceição, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.1, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.492/2020-
TCUPlenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 

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

3.2 conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Rafael da Silva, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.5, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.492/2020-TCU-
Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 
32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.3 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Joselito José da Nóbrega, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.6, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.492/2020-

TCUPlenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 
artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.4 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sérgio Yoshio Nakamura, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.492/2020-
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TCUPlenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 

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

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ricardo Luiz Carius Nogueira, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.5, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.492/2020-TCU-
Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 
32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ricardo Augusto Mello de 
Araújo, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.4 e 9.5 do 

Acórdão 2.492/2020- TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários, 
com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, conheço, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 
8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, dos recursos de reconsideração interpostos por Fernando Manuel 

Moutinho da Conceição, José Rafael da Silva, Joselito José da Nóbrega e Sérgio Yoshio Nakamura (peças 
117 e 118); Ricardo Luiz Carius Nogueira (peça 127); e Ricardo Augusto Mello de Araújo (peça 124). 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.492/2020-
TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Sherman, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores 

solidários.  

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à SeinfraRodoviaAviação para expedição das comunicações previstas no         art. 278, § 1º, do 
RI/TCU, e à Serur para instrução do mérito recursal.   

Brasília, 4 de março de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 027.544/2018-4  

Natureza:  Pedido de Reexame (representação)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Barra Mansa - 

RJ.      

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de 

Saúde (peça 69) contra os itens 1.7 e 1.7.1 do Acórdão 4.775/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-
Substituto André de Carvalho, verbis:         

“Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade em 
processos licitatórios realizados, em 2014, pela Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa - RJ para a aplicação dos recursos federais 

provenientes do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em prol do Hospital e Maternidade 
Theresa Sacchi de Moura (Hospital da Mulher) e da Unidade de Saúde da Família (USF) 

Dr. Marco Antônio Elias Cury no bairro Vila Maria II; 

(. . .) 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 235, 
237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, 

aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no 
mérito, considerá-la prejudicada, diante da necessidade de avaliação primária pelo Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos: 

1.7. Determinar que o Fundo Nacional de Saúde (FNS) adote as seguintes medidas:  

1.7.1. apresente ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta 
deliberação, a sua manifestação conclusiva sobre a regularidade, ou não, dos dispêndios 
incorridos diante da eventual ausência de efetiva avaliação sobre as irregularidades 

noticiadas na presente representação no âmbito dos processos de prestação de contas das 
licitações realizadas no Hospital da Mulher e na USF Dr. Marco Antônio Elias Cury, com 

os anteriores pareceres favoráveis à aprovação dessas contas, devendo o FNS apresentar, 
para tanto, a devida análise sobre cada item da presente representação; sem prejuízo de 
promover a eventual instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação 

do dano ao erário;” 

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 74, manifestou-se pelo conhecimento 

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

 “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Diretoria-Executiva do Fundo Nacional 

de Saúde, suspendendo-se os efeitos dos itens 1.7 e 1.7.1 do Acórdão 4.775/2020-TCU-2ª 
Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do 

Regimento Interno/TCU;  

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

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

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.” 
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 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 

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

peça 69.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 1.7 e 1.7.1 do Acórdão 4.775/2020-TCU-2ª Câmara, relator 
Ministro-Substituto André de Carvalho.                  

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

Serur para instrução do mérito recursal.         

Brasília, 4 de março de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 036.465/2019-4  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Responsável:  Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25)    

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, em desfavor de Eder Geraldo Abreu (CPF: 428.663.406-04) e Secretaria de Estado da Justiça e 

Segurança Pública do Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 04.243.026/0001-11), em razão de não 

comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 115/2001, registro Siafi 

423839 (peça 8), firmado entre o Ministério da Justiça, por intermédio daquela Secretaria, e o Governo do 

Estado do Amapá (CNPJ: 00.394.577/0001-25), e que tinha por objeto o instrumento descrito como 

“aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de comunicação, material de consumo, bem como na 

construção de núcleos da polícia interativa”. 

2. Repasse efetivo da União: R$ 2.234.500,00. Vigência: de 8/11/2001 a 30/12/2002, com prazo 

para apresentação da prestação de contas em 28/2/2003. 

3. Em instrução à peça 140, o auditor instrutor da Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE) propôs realizar citação nos seguintes termos: 

“EXAME TÉCNICO     

15. Da análise dos documentos presentes nos autos, verifica-se que Raymundo Sérgio 

Borges de Almeida Andréa (CPF 024.736.155-00) era a pessoa responsável pela gestão e 

execução dos recursos federais recebidos por meio do Convênio 115/2001, registro Siafi 

423839, tendo o prazo final para apresentação da prestação de contas expirado em 

28/2/2003, já na gestão do seu sucessor, Eder Geraldo Abreu (CPF 428.663.406-04).  

16. Apesar de o tomador de contas não haver incluído o Governo do Estado do Amapá 

(CNPJ: 00.394.577/0001-25) como responsável neste processo, e sim à Secretaria de 

Estado da Justiça e Segurança Pública do Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 

04.243.026/0001-11) e o Secretário Eder Geraldo Abreu (CPF: 428.663.406-04), após 

análise realizada sobre a documentação acostada aos autos, conclui-se que sua 

responsabilidade deve ser incluída, uma vez que há evidências de que tenha tido 

participação em uma das irregularidades aqui verificadas. 

17.  Apesar de o tomador de contas haver incluído a Secretaria de Estado da Justiça e 

Segurança Pública do Governo do Estado do Amapá/AP e Eder Geraldo Abreu como 

responsáveis neste processo, após análise realizada sobre a documentação acostada aos 

autos, conclui-se que a responsabilidade da Secretaria deve ser atribuída ao Governo do 

Estado e que a do gestor deve ser excluída, uma vez que não há evidências de que tenha tido 

participação nas irregularidades aqui verificadas. 

18. Verifica-se que foi dada oportunidade de defesa ao agente responsabilizado na fase 

interna, em obediência aos princípios constitucionais que asseguram o direito ao 

contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), conforme 

detalhado no item “Análise dos Pressupostos de Procedibilidade da IN/TCU 71/2012”, 

subitem “Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa”. 

19. Entretanto, o responsável não apresentou justificativas suficientes para elidir a 

irregularidade e não recolheu o montante devido aos cofres do Tesouro Nacional, razão 

pela qual sua responsabilidade deve ser mantida. 
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20. De acordo com as análises empreendidas nesta fase instrutória, a irregularidade 

descrita no relatório do tomador, bem como as respectivas condutas identificadas, que 
deram origem a esta TCE, podem ser melhor descritas da forma que se segue. A estrutura 
adotada nesta instrução reflete a matriz de responsabilização (peça logo anterior a esta nos 
autos do processo):  

20.1. Irregularidade 1: não comprovação do aporte da contrapartida pactuada do convênio 
descrito como "aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de comunicação, material 
de consumo, bem como na construção de núcleos da polícia interativa". 

20.1.1. Fundamentação para o encaminhamento:  

20.1.1.1. O convenente deveria ter aplicado a contrapartida na forma pactuada, conforme 
previsto no termo do convênio descrito como "aquisição de veículos, armamentos, 
equipamentos de comunicação, material de consumo, bem como na construção de núcleos 

da polícia interativa". 

20.1.1.2. No caso concreto, cabe sintetizar o histórico da análise realizada pelo órgão 
repassador na fase interna destas Contas relativa à execução física e financeira do ajuste 
em comento, indicados a seguir em ordem (decrescente) cronológica de elaboração das 
peças técnicas.  

20.1.1.3. No Relatório de Tomada de Contas Especial 8/2019/COAP/COGIR/DIAD (peça 
132), em que os fatos estão circunstanciados, a responsabilidade pelo dano causado ao 
erário foi atribuída solidariamente ao Sr. Eder Geraldo Abreu, Secretário de Estado da 
Justiça e Segurança Pública do Amapá, ocupante do cargo no período de 1/1/2003 a 
25/3/2004, e à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá, em razão 
da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, apurando-

se como prejuízo o valor original de R$ 2.234.500,00 (correspondente à totalidade dos 
recursos federais repassados pelo convênio). A motivação desta TCE foi indicada pelas 
seguintes constatações: a) não execução total do objeto pactuado; b) impugnação das 
despesas; c) não cumprimento dos recursos da contrapartida. 

20.1.1.4. Transcrevem-se a seguir trechos daquele relatório acerca da responsabilização, 
do dano e do entendimento conclusivo do tomador de contas especial: 

4.3.2. Ao senhor Eder Geraldo Abreu, gestor responsável pela Prestação de Contas, 
caberia apresentar todos os documentos hábeis a comprovar a boa e regular 
aplicação dos recursos destinados ao convênio, ou mesmo, caso isso não fosse 
possível devido a ausência de documentos comprobatórios, identificar e apresentar 
que tal ato não se deu, em virtude de não existirem ou de estarem em desacordo com 

o proposto, atribuindo a responsabilidade por essa situação ao gestor faltoso. Não há 
como se afirmar com exatidão, que o convênio não atingiu o objetivo proposto, devido 
a irregularidades praticadas durante sua gestão, ou se os documentos 
correspondentes não foram anexados e apresentados em sede de prestação de contas. 

Por este motivo, ao Secretário de Segurança à época da assinatura do convênio, bem 
como durante o seu período de vigência, Senhor Raymundo Sérgio Borges de Almeida 
Andréa, não foi encaminhada cópia deste documento. Em nenhum momento, seja 
durante a prestação de contas ou mesmo em período posterior, o Sr. Raymundo 
recebeu notificação ou qualquer outro documento pertinente a diligências a serem 
sanadas em decorrência do convênio. As impropriedades do convênio foram 

verificadas durante a prestação de contas final, razão pela qual as notificações 
encaminhadas foram para o secretário responsável por este ato final, qual seja, o 
senhor Eder Geraldo Abreu. Desta forma, e levando-se em consideração o transcorrer 
do prazo mencionado no Art. 6º, II, da Instrução Normativa do TCU nº 71 de 
28.11.2012, a pessoa física Raymundo Sérgio Borges de Almeida Andréa não foi 
arrolado como responsável, no âmbito desta TCE. (...) 
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(...) 

4.4. Por fim, considerando a impossibilidade de atesto da efetividade do objeto 

pactuado e, tendo em vista que o contexto motivador desta tomada de contas especial 

nos leva a deliberar que o débito histórico recai sobre o valor total repassado pela 

União, conclui-se que as despesas impugnadas, bem como o não cumprimento da 

contrapartida já estão no bojo do demonstrativo financeiro, uma vez que o débito 

histórico está atualizado monetariamente, com juros. 

(...) 

6.1. As alegações apresentadas pelo senhor Eder Geraldo Abreu, responsável pela 

Prestação  de Contas do convênio em questão, não trouxeram elementos fáticos 

comprobatórios da boa aplicação dos recursos, que viessem a esclarecer os aspectos 

necessários para sanar as irregularidades apontadas. Também não restou 

demonstrada, enquanto gestor, a adoção de providências apuratórias, com vistas ao 

resguardo do patrimônio público, impossibilitando esta Concedente de excluí-lo da 

matriz de responsabilidade. 

6.2. Da mesma forma, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do 

Amapá, através de seu gestor, não apresentou elementos hábeis para sanar as 

irregularidades verificadas, não comprovando inclusive se os bens adquiridos foram 

utilizados na forma como planejado e acordado pelas partes, tendo, no entanto, sido 

beneficiária dos mesmos. Por este motivo, mantém-se no rol constante na Matriz de 

Responsabilidade elaborada neste Relatório. 

(...) 

6.4 Não atribuiu-se responsabilidade ao Senhor Raymundo Sérgio Borges de Almeida 

Andréa, apesar de ele ter sido responsável pela assinatura e execução do convênio, 

devido ao lapso temporal decorrido entre a data provável da ocorrência do dano, 

neste caso em 2001, e a primeira notificação sobre o dano para o gestor, o que seria 

em sede de TCE, se fosse o caso. Este período ultrapassa ao previsto na legislação já 

citada neste Relatório, qual seja, Art. 6º, II, da Instrução Normativa do TCU nº 71 de 

28.11.2012. 

(...) 

8.1. Em função da conclusão do Parecer nº 400/2011, emitido após a Nota Técnica 

nº 21/2008, ter sido no sentido [...] de que o objeto do convênio em questão não foi 

atingido [...], de modo que não foi possível comprovar a boa e regular aplicação dos 

recursos, esta Administração entendeu que o dano financeiro corresponde ao valor 

repassado pelo concedente, lançando-se como crédito o valor recolhido à Conta 

Única do Tesouro Nacional, em 30.04.2003, de R$ 728.059,27 (...) 

(...) 

9.1. Este é o relatório que submetemos à consideração superior, haja v ista a 

impossibilidade de atestar a efetividade do objeto pactuado no âmbito do convênio 

nº 115/2001 (SIAFI: 423839), resultando no débito histórico de R$ 2.234.500,00 (...), 

correspondente  ao valor repassado pela União,  cuja compensação bancária na 

conta corrente específica ocorreu em 23.11.2001, e lançando-se como crédito o valor 

de R$ 728.059,27 (...), o qual foi recolhido aos cofres da União em 30.04.2003, sob a 

responsabilidade solidária do senhor Eder Geraldo Abreu e da Secretaria de Estado 

da Justiça e Segurança Pública do Amapá (...) (Grifos parte acrescidos e parte 

originais) 
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20.1.1.5. Na matriz de responsabilidade (peça 131), a irregularidade indicada foi a não 

comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais em face da omissão no dever 
de prestar contas, indicando como causadoras do dano as seguintes ocorrências: 

“Insuficiência/ausência de  elementos  fáticos para comprovar a boa e  a  regular aplicação 
dos recursos repassados” e “Não consecução dos objetivos pactuados”. As condutas foram 
assim descritas: Secretaria de Estado - beneficiar-se dos bens adquiridos no âmbito do 

convênio; Secretário - apresentar prestação de contas do convênio sem conter os 
documentos necessários para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos e deixar 

de adotar medidas de resguardo do patrimônio público. 

20.1.1.6. No Parecer 23/2018/COAP/COGIR-SENASP/DIAD/SENASP (peça 100), o órgão 
concluiu o seguinte: “Considerando a impossibilidade de atestar a efetividade do objeto 

pactuado, o dano histórico ao Erário é de R$ 2.234.500,00 (...), deduzido o valor recolhido 
de R$ 728.059,27 (...), consoante exarado no tópico VI  deste Parecer (...)”. Neste item, o 

órgão estabeleceu como dano o valor repassado pelo concedente, lançando como crédito o 
valor já recolhido ao Tesouro Nacional, em face da conclusão do Parecer 
GRUPO/CGFIS/DEAPSEG 400/2011 (peça 89 consta parte deste parecer, conclusão foi 

consignada no Relatório do Tomador de Contas - peça 132, p. 4), que em sua conclusão 
sugeriu a instauração da presente TCE, “considerando as impropriedades no tocante à 

execução da receita e despesa, considerando a não observância do disposto na IN/STN 
01/97, quanto à execução de convênios, e na Lei 8.666/93, no tocante às contratações 
realizadas e, considerando finalmente e principalmente a constatação quando da 

fiscalização “in loco” de que o objeto do convênio em questão não foi atingido, verificamos 
que não foi possível comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, entendendo pela 

sua irregularidade”. 

20.1.1.7. Na Nota Técnica 21/2008, observam-se as seguintes informações: i) a 
contrapartida pactuada (na proporção de 30% dos valores do convênio) não foi aportada 

pelo convenente, apurando o valor a receber de R$ 494.204,01; ii) as despesas suportadas 
pelos recursos federais foram executadas na sua maior parte (o restante foi restituído 

posteriormente juntamente com recursos auferidos de aplicação financeira), no montante 
de R$ 1.647.346,70, mas os valores foram quase todos impugnados em razão sobretudo do 
remanejamento de despesas/fracionamento de despesas (em torno de R$ 1,3 milhões), além 

de aquisições não previstas no plano de trabalho (sobretudo material de expediente e 
suprimento de informativa - itens indicados na Nota Técnica 337/2003 - peça 55, p. 3) e 

despesa realizada sem licitação.  

20.1.1.8. No Relatório de Fiscalização 009/2005 (peça 82, p. 3-6, e peça 83), em que se 
registrou os apontamentos realizados pela fiscalização “in loco” do órgão repassador em 

diversos convênios celebrados com o Estado do Amapá, chegou-se à conclusão de que, em 
face das constatações apontadas, o objeto dos convênios não foram atingidos, sendo 

observado o não cumprimento do disposto no plano de trabalho, projeto básico, objetivo 
conveniado, IN STN 1/97 e a Lei 8.666/93. Em relação ao Convênio 115/2001 objeto deste 
processo, há as informações sintetizadas a seguir.  

20.1.1.8.1. O objeto conveniado descrito no plano de trabalho (peça 1) como a: i) aquisição 
de material permanente (meta 1) (48 unidades de veículos - motocicletas, embarcações e 

automóveis; 647 unidades de armamentos - algemas, revólveres, metralhadora, detector de 
metais, tonfas; 140 unidades de equipamentos de comunicação); ii) a aquisição de material 
de consumo (meta 2) (457 unidades de equipamentos - fardamentos, coletes etc.; 4.700 

unidades de munição); e iii) a execução de obras e instalações (meta 3) (três unidades de 
construção de núcleos de Polícia Interativa), teve por plano de aplicação as seguintes 

naturezas de despesa: Transferências Intergovernamentais Capital - Investimentos 
(R$ 1.972.169,70) e Transferências Intergovernamentais - Despesas Correntes (R$ 
263.330,30) à cargo do concedente, totalizando o montante federal de R$ 2.234.500,00; 
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Material de Consumo (R$ 52.529,70), Material Permanente (R$ 223.000,32) e Obras e 

Instalações (R$ 681.653,50), à cargo do convenente, totalizando o montante estadual de 
R$ 957.183,52. 

20.1.1.8.2. Retificando o apontamento de parecer anterior (Nota Técnica 337/2003) de 
forma a especificar apenas as naturezas de despesas (ao invés de transferências 
intergovernamentais), foi apresentado novo quadro de execução da receita para os recursos 

federais: material permanente (previsto R$ 1.690.448,00 e realizado R$ 150.892,32), 
material de consumo (previsto R$ 262.330,30 e realizado R$ 200.725,80) e obras e 

instalações (previsto R$ 281.721,70 e realizado R$ 1.297.418,49). Informou que permanece 
a evidência de remanejamento de recursos da natureza de despesa material permanente 
para obras e instalações. 

20.1.1.8.3. A ocorrência contrapartida não aplicada indicada em parecer anterior (Nota 
Técnica 337/2003) permanece.    

20.1.1.8.4. Quanto às ocorrências que desrespeitaram a Lei de Licitações e outras 
apontadas em Relatório de Auditoria da CGU e transcritas em parecer anterior (Nota 
Técnica 337/2003), parte das justificativas apresentadas não foram acatadas, persistindo 

as seguintes impropriedades: fracionamento de despesa e dispensa de licitação sem amparo 
legal).  

20.1.1.9.  Por fim, cabe destacar o Relatório de Auditoria 101.407 da CGU, em que o órgão 
realizou em 2003 verificação in loco apontando que, em relação à construção dos Centros 
Integrados de Segurança Pública - CIOSP nos bairros Congós e Novo Horizonte, as obras 

encontravam-se paralisadas e com percentuais de realização de 49,79% e 58,62% 
respectivamente (peça 54). Apontamentos contidos naquele relatório de auditoria foram 

considerados pelo órgão repassador em sua Nota Técnica 337/2003. Em relação às duas 
obras, a demanda pela restituição dos valores (R$ 1.297.418,49) foi fundamentada por 
“recursos da concedente não previstos no plano de aplicação do plano de trabalho”. 

20.1.1.10. Ante o relato dos elementos contidos nos autos acerca da análise realizada pelo 
órgão repassador na fase interna destas Contas relativa à execução física e financeira do 

ajuste em comento, bem como da fiscalização realizada pela CGU no convênio, observa-se 
que as constatações não foram devidamente enquadradas nas irregularidades correlatas. 

20.1.1.10.1. A não consecução dos objetivos pactuados ou não atingimento do objeto 

indicado pelo órgão partiu do fato de suas constatações que foram denominadas de não 
execução total do objeto pactuado, impugnação das despesas e não cumprimento dos 

recursos da contrapartida.  

20.1.1.10.2. Mas os elementos no processo e inclusive em seus pareceres indicam que houve 
a execução parcial do objeto conveniado, logo não foi o caso de inexecução total. Os 

recursos federais repassados custearam despesas executadas no montante de 
R$ 1.647.346,70, tendo sido restituído à União o restante.  

20.1.1.10.3. O motivo contido nos últimos pareceres acerca da impugnação dessas despesas 
foi sobretudo o remanejamento delas de uma natureza de despesa (material permanente) 
para outra (obras e instalações), fato que por si só não resultaria em dano. Mas em relação 

a tais obras, que se deram na finalidade pactuada (na construção de centros para a 
segurança pública) e corresponderam a maior parte das despesas executadas (quase R$ 1,3 

milhões), há o registro de que estavam inacabadas (e consequentemente sem utilidade), o 
que ensejaria em débito pelo valor correspondente.  

20.1.1.10.4. Também a realização de despesas em itens não previstos poderia resultar em 

débito, enquanto as demais ocorrências acerca de infringências à Lei de Licitações apenas 
em sanção ao responsável.   
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20.1.1.11. Ante o exposto, verificam-se no presente caso três tipos de irregularidades 

(tipologias) que podem resultar em dano ao erário: i) ausência de funcionalidade do objeto 
sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial; ii) 

realização de despesas em itens não permitidos ou incompatíveis com o objeto; iii) não 
comprovação do aporte da contrapartida pactuada. 

20.1.1.12. As duas primeiras irregularidades, entretanto, não devem ser atribuídas ao ente 

convenente, como foi realizado pelo órgão na fase interna. A solidariedade no débito do 
Governo do Amapá se daria se houvesse desvio de finalidade na aplicação dos recursos, o 

que não ocorreu, e, ao mesmo tempo, se ficasse demonstrado que o ente estatal tenha se 
beneficiado, o que também não ficou demonstrado (até porque se obras ficaram inacabadas 
o possível beneficiamento se descaracterizaria). 

20.1.1.13. A responsabilização arguida na fase interna partiu da premissa de que o 
beneficiamento se consumou em virtude da ausência de elementos contidos na prestação de 

contas que apontassem para a utilização dos bens adquiridos na finalidade conveniada, 
qual seja, segurança pública. Entrementes, tal dedução não se mostra razoável, tampouco 
se encontra em harmonia com a jurisprudência do TCU.  

20.1.1.14. A mera aquisição de materiais de consumo e permanente e execução de obras 
(parciais), como no presente caso, não evidencia que o ente estatal fora beneficiado. 

Ademais, os elementos indicam que as despesas foram aplicadas na finalidade conveniada, 
razão pela qual restou patente que não se aplica, no caso, as disposições 
da Decisão Normativa TCU 57/2004 (cabe ao ente federado a obrigação de recompor, com 

recursos próprios, os valores gastos indevidamente, atualizados monetariamente, ao órgão 
ou entidade repassadora dos recursos, quando se constatar que despesas foram realizadas 

em finalidade diversa da inicialmente pactuada e em benefício do ente federado). 

20.1.1.15. Nesse sentido pode-se citar o Acórdão TCU 13.386/2020 - 1ª C, relatado pelo 
Ministro Vital do Rêgo, em cujo Voto o relator assim se expressou: 

Entendo não caracterizado o benefício da municipalidade, a justificar a inclusão do 
ente municipal no polo passivo deste processo. 

A Decisão Normativa TCU 57/2004 prevê a possibilidade de o TCU condenar o ente 
federado ao ressarcimento dos recursos federais transferidos e irregularmente 
aplicados em seu benefício. 

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, tal responsabilização somente ocorre 
quando há efetiva comprovação do benefício ao ente recebedor. Entendo que, no caso 

concreto, não houve essa comprovação. 

De fato, embora haja evidências nos autos quanto à aquisição dos gêneros 
alimentícios por parte do município (meta 1 do convênio), não há qualquer indício 

seguro de que o destino que lhes foi dado tenha se desviado do objeto da avença em 
prol do município. Caso a aventada aplicação irregular reste caracterizada, não há 

como afastar, acima de qualquer dúvida, a possibilidade de desvio ou locupletamento 
do gestor municipal. 

A ausência de elementos hábeis a comprovar que os gêneros alimentícios foram 

empregados com desvio de objeto ou finalidade em benefício do município 
impossibilita a condenação em débito do ente federativo. 

Assim, entendo que o município de Marliéria/MG deve ser excluído da relação 
processual. (Grifos acrescidos) 

20.1.1.16. Logo, no presente caso, ao ente estatal persiste a responsabilização apenas pelo 

débito relativo à ultima irregularidade, qual seja, a não comprovação do aporte da 
contrapartida pactuada, que deve ser atribuída ao Governo do Estado do Amapá (CNPJ 
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00.394.577/0001-25), uma vez que caberia àquele ente estatal realizar o aporte e não o fez. 

Ao gestor à época caberia comprovar a aplicação dos recursos da contrapartida, mas sua 
efetivação é responsabilidade do ente e não o fez. A não comprovação dela resulta na 

utilização indevida dos recursos federais transferidos para substituir as despesas que 
deveriam ser custeadas com os recursos do convenente, resultando em presunção de 
prejuízo ao erário. 

20.1.1.17. Entende-se que o cálculo do débito no valor apurado de R$ 494.204,01 está 
correto, pois levou em conta a proporcionalidade dos recursos estaduais pactuados na 

avença (30%) e o montante da despesa realizada, que foi unicamente com os recursos 
federais no montante de R$ 1.647.346,70. A data do fato gerador deve corresponder à data 
do último dia de vigência do convênio, 30/12/2002, porquanto até aquele momento poderia 

ter sido aportada a contrapartida. 

20.1.1.18. Em relação ao gestor dos recursos conveniados, este sim poderia ser 

responsabilizado pelas irregularidades encontradas, em especial pelas duas primeiras, em 
virtude das seguintes condutas: i) deixar de tomar as providências necessárias à conclusão 
de obra ou dos serviços pactuados objeto do convênio, restando imprestável a parcela 

executada, seja por ter ficado a obra inacabada, seja porque os serviços executados não 
foram suficientes para obter o atingimento dos objetivos acordados; ii) realizar despesas na 

execução do convênio em itens não permitidos ou incompatíveis com as especificações 
constantes do termo aprovado. Todavia, por não ter sido notificado à tempo, deixa-se de 
propor sua citação, como se verá a seguir. 

20.1.1.19. A obrigatoriedade de se demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos 
conveniados recai sobre quem assumiu a obrigação por geri-los. No presente caso, os 

signatários da avença por parte do convenente foram o Governador do Estado do Amapá - 
João Alberto Rodrigues Capiberibe e o Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
- Raymundo Sérgio Borges de Almeida Andréa (CPF 024.736.155-00), mas não foram 

arrolados como responsáveis na fase interna destas contas. O secretário de estado daquela 
pasta estadual sucessor - Eder Geraldo Abreu (CPF 428.663.406-04), gestão de 1/1/2003 a 

25/3/2004 - foi inserido no polo passivo destas contas, assim com o órgão estadual. 

20.1.1.20. Entende-se que o entendimento do órgão repassador foi equivocado. Deveria ter 
sido apontado como responsáveis pelo dano aqueles que geriram os recursos, e não o 

fizeram. O próprio Relatório do Tomador de Contas indicou que não foi arrolado o Sr. 
Raymundo (quem assinou o ajuste e geriu os recursos) em virtude de não ter ocorrido sua 

notificação anteriormente acerca das irregularidades em comento, mantendo a 
responsabilidade solidária entre o Sr. Eder e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública do Estado do Amapá. 

20.1.1.21. A responsabilização do gestor sucessor deveria ocorrer no caso de a prestação 
de contas não ter sido apresentada, o que não foi o caso, pois há elementos nos autos 

indicando que ocorreu no início de sua gestão (em 2003). Tanto que o próprio órgão indicou 
na sua conduta a apresentação da prestação de contas do convênio, porém com insuficiência 
de documentos para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos. Todavia, esta 

comprovação é responsabilidade atribuída a quem geriu os recursos conveniados e fora 
signatário do ajuste, não a quem tinha a incumbência tão somente de apresentar a prestação 

de contas e o fez. Se houve insuficiência/ausência de elementos fáticos, o fato não enseja a 
responsabilização do gestor sucessor.  

20.1.1.22. Como não houve, portanto, notificação válida do Sr. Raymundo comunicando-

lhe da irregularidade que lhe deveria ser imputada, ocorrida em 2001, transcorrido vinte 
anos não se mostra razoável fazê-la neste momento, pois o longo tempo decorrido 

impossibilita o regular exercício do direito de defesa, enquadrando-se na hipótese de 
dispensa de instauração da TCE, conforme art. 6º, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, 
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modificada pela IN/TCU 76/2016, o que ensejaria no arquivamento, sem julgamento de 

mérito, por ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no 
art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal. 

20.1.1.23. Deixa-se de realizar tal proposição em virtude de persistir uma irregularidade 
atribuída ao outro responsável arrolado nestes autos, cuja notificação à época se mostrou 
válida (ente estatal foi citado por meio de seu secretário estadual). 

20.1.1.24. Ante o exposto, cabe a citação do Governo do Estado do Amapá 
(CNPJ 00.394.577/0001-25), pelo débito no valor original apurado de R$ 494.204,01, em 

30/12/2002, em virtude da não comprovação do aporte da contrapartida pactuada. 

20.1.2.  Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes no processo (peças 8, 
53, 54, 55, 56, 60, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 88, 89 e 100). 

20.1.3.  Normas infringidas: Art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 
93, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967;  Arts. 28, inciso IV c/c/ § 4º, 31, §§ 5º, 

6º, 7º e 9º, 38, inciso II, alínea ¿e¿, da Instrução Normativa STN 1/1997; Cláusulas terceira, 
inciso II, alínea "b", "d" e "f", e nova, alínea "e" do termo de convênio. 

20.1.4.  Débito relacionado ao responsável Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 

00.394.577/0001-25): 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

30/12/2002 494.204,01 

Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/2/2021: R$ 1.379.026,87 

20.1.5.   Cofre credor: Tesouro Nacional. 

20.1.6.   Responsável: Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 00.394.577/0001-25). 

20.1.6.1. Conduta: não comprovar a aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 

instrumento em questão. 

20.1.6.2. Nexo de causalidade: a não comprovação da aplicação dos recursos da 

contrapartida resulta na utilização indevida dos recursos federais transferidos para 
substituir as despesas que deveriam ser custeadas com os recursos do convenente, 
resultando em presunção de prejuízo ao erário. 

20.1.6.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; 
é razoável supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica tinha consciência da 

ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, aplicar os 
recursos da contrapartida na forma pactuada no instrumento.  

20.1.7. Encaminhamento: citação. 

21.  Em razão da irregularidade apontada encontrar-se devidamente demonstrada, deve ser 
citado o responsável, Governo do Estado do Amapá, para para apresentar alegações de 

defesa e/ou recolher o valor total do débito quantificado em relação à irregularidade 
descrita anteriormente. 

Prescrição da Pretensão Punitiva 

22.  Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 
1.441/2016-TCU-Plenário, Relator Min. Benjamin Zymler, que uniformizou a 

jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado 
no art. 205 do Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência da 
irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil, sendo este prazo 

interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável. 
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23. No caso em exame, ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada 

ocorreu em 30/12/2002 e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu até 18/02/2021.  

Informações Adicionais 

24. Informa-se, ainda, que há delegação de competência do relator deste feito, Raimundo 
Carreiro, para a citação proposta, nos termos da portaria RC 1, de 2/4/2007. 

CONCLUSÃO 

25. A partir dos elementos constantes nos autos e do exame das ocorrências descritas na 
seção “Exame Técnico”, foi possível definir a responsabilidade de Governo do Estado do 

Amapá, e quantificar adequadamente o débito a ele atribuído, na forma dos arts. 10, § 1º, e 
12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, propõe-se, por 
conseguinte, que se promova a citação do responsável . 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

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

a) realizar a citação, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, o 
responsável abaixo indicado, em decorrência das condutas praticadas, apresente alegações 

de defesa e/ou recolha, aos cofres especificados, a quantia abaixo indicada, atualizada 
monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na 

oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, que 
geraram a irregularidade demonstrada a seguir: 

   Débito relacionado somente ao responsável Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 

00.394.577/0001-25), na condição de contratado. 

Irregularidade: não comprovação do aporte da contrapartida pactuada do convênio 

descrito como "aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de comunicação, material 
de consumo, bem como na construção de núcleos da polícia interativa". 

Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes no processo (peças 8, 53, 54, 

55, 56, 60, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 88, 89 e 100). 

Normas infringidas: Art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 93, do 

Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967;  Arts. 28, inciso IV c/c/ § 4º, 31, §§ 5º, 6º, 7º e 
9º, 38, inciso II, alínea ¿e¿, da Instrução Normativa STN 1/1997; Cláusulas terceira, inciso 
II, alínea "b", "d" e "f", e nova, alínea "e" do termo de convênio. 

Cofre credor: Tesouro Nacional. 

Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/2/2021: R$ 1.379.026,87 

Conduta: não comprovar a aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 
instrumento em questão. 

Nexo de causalidade: a não comprovação da aplicação dos recursos da contrapartida 

resulta na utilização indevida dos recursos federais transferidos para substituir as despesas 
que deveriam ser custeadas com os recursos do convenente, resultando em presunção de 

prejuízo ao erário. 

Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 
razoável supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica tinha consciência da 

ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, aplicar os 
recursos da contrapartida na forma pactuada no instrumento. 

b) informar ao responsável que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora 
apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU; 
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c) esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 

12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito 
somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra 

irregularidade nas contas;  

d) encaminhar cópia da presente instrução ao responsável, a fim de subsidiar a 
apresentação de suas alegações de defesa e/ou razões de justificativa; 

e) esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 
12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência 

implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.” 

4. O titular da subunidade da SecexTCE, com anuência do Secretário, apresentou pontual ajuste 
na proposta de citação elaborada pelo auditor instrutor (peças 141 e 142), verbis: 

“1.Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça, em 
desfavor de Eder Geraldo Abreu (CPF: 428.663.406-04) e Secretaria de Estado da Justiça 

e Segurança Pública do Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 04.243.026/0001-11), em 
razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do 
Convênio 115/2001 (Siafi 423839), firmado entre aquele Ministério e o Estado do Amapá, 

e que tinha por objeto a “aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de 
comunicação, material de consumo, bem como a construção de núcleos da polícia 

interativa”. 

2. O Convênio 115/2001 foi firmado no valor de R$ 3.191.683,52, sendo R$ 2.234.500,00 à 
conta do concedente e R$ 957.183,52 referentes à contrapartida estadual. Teve vigência de 

8/11/2001 a 30/12/2002, com prazo para apresentação da prestação de contas em 
28/2/2003. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 2.234.500,00 (peças 11, 22 e 48), 

que renderam R$ 140.905,97 (peça 88, p. 2). Desses valores, restou um saldo não utilizado 
no importe de R$ 728.059,27, que foram devolvidos ao órgão concedente.  

3. De acordo com as notas técnicas 337/2003 (peça 55) e 21/2008 (peça 88), as despesas 

previstas no plano de trabalho e as efetivamente realizadas e pagas foram estas: 

Meta/etapa 
Prevista no plano de trabalho Executada 

Federais Contrapartida Federais Contrapartida 

Material permanente 1.690.448,00 223.000,32 147.009,60   

Material de consumo 262.330,30 52.529,70 202.908,01   

Obras e instalações 281.721,70 681.653,50 1.297.418,49   

Totais 2.234.500,00 957.183,52 1.647.447,21   

4. Houve, portanto, remanejamento de recursos da meta ‘material permanente’ para a meta 
‘obras e instalações’ no importe de R$ 1.015.696,79. 

5. Na nota técnica 334/2003 (peça 55), o órgão concedente impugnou a integralidade dos 
gastos com obras e instalações (R$ 1.297.418,49), bem como parte das despesas com 

material permanente e de consumo no importe de R$ 227.693,80 (peça 55, p. 3), por não 
estarem previstas no plano de trabalho, sendo estas últimas (material permanente e de 
consumo) distribuídas em: material de expediente (R$83.069,45); suprimento de 

informática (R$98.321,35); antena parabólica (R$7.580,00); calculadora (R$396,00); 
aparelho telefônico (R$499,00); máquina fotográfica (R$7.170,00); gravador (R$2.980,00); 

placa de edição de vídeo (R$158,00); pen drive (R$900,00); filmadora (R$3.900,00); 
bicicleta (R$14.880,00); e cadeados (R$7.840,00). Foram aprovados, portanto, 

R$ 123.334,92 de despesas com material permanente e de consumo. 

6. A nota técnica 21/2008 (peça 88) conclui pelo não atingimento dos objetivos do convênio 
e manteve as glosas da nota técnica 334/2003, acrescentando o débito referente à 

contrapartida não aportada e ressaltando que parte das despesas com material permanente 
rejeitadas, no valor de R$73.000,00, refere-se à aquisição de motos sem licitação. 
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7. No parecer 23/2018 (peça 100), o órgão concedente conclui pela glosa integral dos 

valores federais utilizados, apontando como motivos a insuficiência/ausência de elementos 
fáticos para comprovar a regular aplicação dos recursos e a não consecução dos objetivos 

pactuados. Por conseguinte, sugeriu afastar o débito referente à contrapartida. 

8. Em vistoria feita no período 24/4/2003 a 6/5/2003, a Controladoria-Geral da União 
verificou que as referidas obras não estavam concluídas e que também não tinha sido 

emitido o termo de recebimento (peça 53, p. 5). E não há nos autos informação alguma 
sobre a conclusão ou aproveitamento das obras, dando a crer que elas não foram finalizadas 

e de que, portanto, ocorreu desperdício total dos recursos usados em seu custeio. 

9. A matriz de responsabilização (peça 131) elaborada pelo Ministério da Justiça consignou 
estas irregularidades:  

Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao 
Governo do Estado do Amapá, em face da omissão no dever de prestar contas dos 

valores transferidos, no âmbito do convênio descrito como "aquisição de veículos, 
armamentos, equipamentos de comunicação, material de consumo, bem como na 
construção de núcleos da polícia interativa", no período de 8/11/2001 a 30/12/2002, 

cujo prazo encerrou-se em 28/2/2003. Insuficiência/ausência de elementos fáticos 
para comprovar a boa e a regular aplicação dos recursos repassados. Não 

consecução dos objetivos pactuados.  

10. Consoante Relatório de Tomada de Contas Especial 8/2019/COAP/COGIR/DIAD (peça 
132), a responsabilidade pelas irregularidades supracitadas foi atribuída ao Sr. Eder 

Geraldo Abreu, Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá, ocupante 
do cargo no período de 1/1/2003 a 25/3/2004, e à Secretaria de Estado da Justiça e 

Segurança Pública do Amapá, em razão da não comprovação da regular aplicação dos 
recursos repassados pela União, apurando-se como prejuízo o valor original de R$ 
2.234.500,00, correspondente à totalidade dos recursos federais repassados pelo convênio, 

deduzido o valor recolhido a título de saldo do convênio.  

11. A instrução precedente, por sua vez (item 20.1.1.11), entendeu que as irregularidades 

ocorridas na execução do convênio foram estas: a) ausência de funcionalidade das obras 
objeto do convênio, sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de 
inexecução parcial; b) realização de despesas em itens não permitidos ou incompatíveis 

com o objeto; c) não comprovação da aplicação da contrapartida pactuada. O auditor 
instrutor entendeu, portanto, não ser possível glosar a despesa, no valor de R$ 73.000,00, 

relativa à compra de motocicletas, posto que a ausência de licitação, apontada como 
motivação pelo órgão concedente, não resulta em automático prejuízo ao erário.  

12. A instrução ainda discordou parcialmente do rol de responsáveis montado pelo 

Ministério da Justiça, que incluiu no polo passivo o estado do Amapá e o Sr. Eder Geraldo 
Abreu, Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá no período de 

1/1/2003 a 25/3/2004, o qual não geriu os recursos do convênio. 

13. Segundo a instrução, quem deveria ter sido arrolado como único responsável pelas duas 
primeiras apontadas irregularidades (ausência de funcionalidade e realização de despesas 

em itens não permitidos) era o Sr. Raymundo Sérgio Borges de Almeida Andréa 
(CPF 024.736.155-00), que fora o Secretário à época da vigência e execução do convênio 

e, portanto, o gestor dos recursos conveniados. A instrução também entende que o estado 
não se beneficiou dessas irregularidades, motivo por que não deve responder por elas. 

14. Nesse contexto, como o Sr. Raymundo nunca fora notificado das irregularidades, 

passados mais de dezoito anos dos fatos (2002 a 2021), a instrução propõe arquivar o 
processo em relação a esse responsável, de modo que o débito correspondente a essas duas 

supostas ocorrências não pode mais ser perseguido. 
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15. Assim, a instrução propõe que a citação se dê apenas em relação à contrapartida cujo 

aporte não restou comprovado, atribuindo a responsabilidade unicamente ao estado do 
Amapá. 

II 

16. Observo, de início, que o Ministério da Justiça apontou três irregularidades na matriz 
de responsabilização, dentre elas, “omissão no dever de prestar contas”. Acontece que 

houve prestação de contas, conforme se verifica na documentação de peças 13 a 52. Logo, 
não houve omissão no dever de prestar contas. Segundo a instrução, as irregularidades 

ocorridas foram: a) ausência de funcionalidade das obras objeto do convênio, sem 
aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial; b) realização 
de despesas em itens não permitidos ou incompatíveis com o objeto; c) não comprovação 

da aplicação da contrapartida pactuada. 

17. Concordo com a instrução (doc 67.204.609-2), quando ela propõe o acolhimento dos 

R$73.000,00 referentes à aquisição de motos (nota técnica 21/2008, peça 88), pois, 
realmente, a ausência de licitação não desagua em automático dano ao erário, quando não 
comprovada, como foi o caso, a ocorrência de sobrepreço. 

18. Por outro lado, em relação aos materiais não previstos no plano de trabalho (item 5 
desta instrução), entendo, diversamente da instrução, não existir débito, eis que, pela sua 

natureza, é muito provável que eles tenham sido utilizados na área de segurança pública e, 
dessa forma, dentro da finalidade do objeto do convênio alvo desta tomada de contas 
especial. Com efeito, o gasto foi realizado pela Secretária Estadual de Segurança Pública 

e não há nenhum indicativo de que os materiais tenham sido aplicados em despesas de 

outra pasta. Assim sendo, sobram apenas as irregularidades “ausência de funcionalidade 

das obras” e “não aporte de contrapartida”, acatando-se integralmente as despesas com 
material permanente e de consumo. (Grifei) 

19. No entanto, o valor da contrapartida consignado ao final da instrução necessita de 

ajuste. É que, como foi estabelecido em 30% o percentual de participação do estado no 
custeio do objeto e como foram acolhidas as despesas com material permanente 

(R$ 147.009,60) e de consumo (R$ 202.908,01), o débito referente à contrapartida não 
implementada é de R$ 104.975,28 (R$ 349.917,61 x 0,30). (Grifei) 

20. Acerca da responsabilização, também estou de acordo com a instrução (doc 

67.204.609-2), pois, como o convênio findou na gestão do Sr. Raymundo, não mais era 
permitido que os Secretários sucessores usassem os recursos federias para concluírem as 

obras, razão pela qual não vejo respaldo legal para responsabilizá-los pelo débito referente 
a tais obras. Ademais, o Sr. Raymundo foi o Secretário durante toda a vigência do convênio 
e também foi o gestor dos recursos, recaindo sobre ele, por força de lei (arts. 70, parágrafo 

único, e 71, inciso II, da Constituição Federal c/c o art. 93 do Decreto-Lei 200/1967), a 
obrigação de comprovar sua boa e regular aplicação. 

21. No tocante ao estado do Acre, realmente, com exceção da contrapartida, não há indícios 
nos autos de que tenha se beneficiado da ausência de funcionalidade da parcela do objeto 
ou das despesas com itens não permitidos, não sendo possível, à luz da Decisão 

Normativa/TCU 57/2004, cobrar dele a devolução dos valores relacionados a essas duas 
ocorrências. Logo, sobra como responsabilidade do estado apenas a irregularidade atinente 

à contrapartida.  

22. Ainda no que diz respeito ao Sr. Raymundo, de fato, o transcurso de mais de 18 anos do 
fato gerador configura obstáculo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, 

resultando-se cogente o arquivamento dos autos em relação ele. Logo, sendo o único 
responsável pela suposta ausência de funcionalidade, o arquivamento também impede a 

perseguição da devolução do débito correspondente a tal ocorrência.  
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23. Em que pese a conclusão, como o Sr. Raymundo não fora arrolado na presente tomada 
de contas especial, deixa-se de propor o mencionado arquivamento. Na instrução de mérito, 
todavia, perante as considerações acima, deve-se propor a exclusão do Sr. Eder Geraldo 

Abreu (CPF 428.663.406-04) da relação processual. 

24. Ante o exposto, elevo os autos à consideração superior, propondo, com pequeno ajuste 
em relação à proposta da instrução precedente: 

24.1. realizar a citação, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, do Estado do Amapá (CNPJ: 
00.394.577/0001-25), para que, no prazo de quinze dias, em decorrência da conduta 
praticada, apresente alegações de defesa e/ou recolha, aos cofres especificados, a quantia 
abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo 
recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma 
da legislação em vigor, que geraram a irregularidade demonstrada a seguir: 

Irregularidade: não comprovação do aporte da contrapartida pactuada do convênio 
descrito como "aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de comunicação, material 
de consumo, bem como na construção de núcleos da polícia interativa". 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

30/12/2002 104.975,28 

Valor atualizado do débito (sem juros) em 1/3/2021: R$ 292.923,02 

Cofre credor: Tesouro Nacional. 

Conduta: não comprovar a aplicação dos recursos da contrapartida no objeto do 
instrumento em questão. 

Nexo de causalidade: a não comprovação da aplicação dos recursos da contrapartida 
resulta na utilização indevida dos recursos federais transferidos para substituir as despesas 
que deveriam ser custeadas com os recursos do convenente, resultando em presunção de 
prejuízo ao erário. 

Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 
razoável supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica tinha consciência da 
ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, aplicar os 
recursos da contrapartida na forma pactuada no instrumento.  

Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes no processo (peças 8, 53, 54, 
55, 56, 60, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 88, 89 e 100). 

Normas infringidas: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 93 do 
Decreto-lei 200, de 25/2/1967; arts. 28, inciso IV, c/c/ o § 4º, 31, §§ 5º, 6º, 7º e 9º, 38, inciso 
II, alínea “e”, da Instrução Normativa STN 1/1997; cláusulas terceira, inciso II, alíneas 
"b", "d" e "f", e nova, alínea "e", do termo de convênio. 

24.2. informar ao responsável que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos 
ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU; 

24.3. esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 
12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito 
somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra 
irregularidade nas contas;  

24.4. encaminhar cópia da presente instrução ao responsável, a fim de subsidiar a 
apresentação de suas alegações de defesa e/ou razões de justificativa; 

24.5. esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e ao art. 
12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência 
implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. 

25. Declaro, ainda, que foi verificado, no que se mostrou aplicável, o atendimento ao 
disposto na Resolução - TCU 315/2020.” 
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5. O ajuste na proposta empreendido pelo titular da subunidade diz respeito ao afastamento do 

débito alusivo às despesas com material permanente (R$ 147.009,60) e de consumo (R$ 202.908,01) e, 
consequentemente, à correção do valor do débito apontado na citação (Valor atualizado do débito, sem 

juros, em 1/3/2021: R$ 292.923,02). 

6. Consoante o corpo diretivo da SecexTCE, o gasto referente ao material permanente 
(R$ 147.009,60) e de consumo (R$ 202.908,01) “foi realizado pela Secretária Estadual de Segurança 

Pública e não há nenhum indicativo de que os materiais tenham sido aplicados em despesas de outra 
pasta”.  

7. Desta forma, a citação deve ser realizada nos termos propugnados pelo titular da subunidade.  

8. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo realizar 
citação do Estado do Amapá (CNPJ: 00.394.577/0001-25), nos termos propostos na pronunciamento à peça 

141.   

9. À SecexTCE para as providências a seu turno. 

Brasília, 4 de março de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0132/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 024.629/2020-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Instituto de Capacitação Profissional Ceará - ICAPCeará, CNPJ-05.739.241/0001-70, na pessoa de seu 

representante legal, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações 

de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 

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 10/2/2021: R$ 136.010,20; em solidariedade 

com o responsável Evandro Custodio Goncalves, CPF-496.158.073-20. 

O débito decorre da ausência de comprovação da execução do objeto pactuado da 1ª parcela do 

Convênio 746/2005, registro Siafi 554703, e ausência da apresentação da prestação de contas da 2ª parcela, 

as quais caracterizam infração ao art. 38, inciso II, IN/STN 01/1997; art. 28, IN/STN 01/1997 e clausula 8ª 

do Termo de Convênio. 

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 10/2/2021: R$ 231.895,89; b) 

imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 

responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem 

sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º da Lei 

Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não 

quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) 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). 

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. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 

para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  
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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 

Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em 

qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 44 de 08/03/2021, Seção 3, p. 111) 
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EDITAL 0162/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 012.604/2012-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Barroso de Sousa, CPF: 390.999.463-68 do Acórdão 2034/2020-TCU-Plenário, Rel. 

Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 5/8/2020, proferido no processo TC 
012.604/2012-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 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 19/2/2021: R$ 448.561,89, em 
solidariedade com os responsáveis: Cateto Construções Ltda - ME - CNPJ: 07.850.294/0001-90; Raimundo 
Nonato Xavier Pontes - CPF: 073.005.903-06; Raimundo Carlos Alves de Freitas - CPF: 677.519.973-20; 

e João Paulo Pinto Ursulino - CPF: 001.149.753-02. 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$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2034/2020-TCU-Plenário, Rel. 

Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o 
vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 44 de 08/03/2021, Seção 3, p. 111) 
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EDITAL 0166/2021-TCU/SEPROC, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 007.957/2017-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Omar Xavier Diniz, CPF: 258.762.601-34 do Acórdão 7984/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 21/7/2020, proferido no processo TC 007.957/2017-3, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 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 22/2/2021: R$ 668.286,56, em solidariedade com CIEC 
- Centro de Integração Esporte e Cultura - CNPJ: 05.780.545/0001-81. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 50.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 7984/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 44 de 08/03/2021, Seção 3, p. 112) 
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EDITAL 0170/2021-TCU/SEPROC, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 023.417/2016-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Manoel Soares da Costa, CPF: 242.783.941-87, do Acórdão 2466/2019-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 9/4/2019, proferido no processo TC 023.417/2016-1, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), 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 22/2/2021: R$ 254.307,97. 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). 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 44 de 08/03/2021, Seção 3, p. 111) 
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EDITAL 0172/2021-TCU/SEPROC, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 008.297/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Eliana Silva de Souza, CPF: 570.551.227-91, do Acórdão 3096/2020-TCU-Plenário, Rel. 

Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Sessão de 18/11/2020, proferido no processo TC 
008.297/2018-5, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a 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 22/2/2021: R$ 5.270.544,68. 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$ 300.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 3096/2020-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). 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 44 de 08/03/2021, Seção 3, p. 112) 
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EDITAL 0173/2021-TCU/SEPROC, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 033.552/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Jorge José Durval, CPF: 400.690.105-44, do Acórdão 8402/2020-TCU-Primeira Câmara, 

Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 4/8/2020, proferido no processo TC 
033.552/2015-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 

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

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 22/2/2021: R$ 4.498.412,39; em 
solidariedade com os responsáveis OSCIP Tercon Brasil, CNPJ 05.138.035/0001-44, Cássio Ramon Pereira 
Fontes, CPF 907.241.355-53 e Francisco Airton Felix, CPF 095.031.615-68. 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$ 500.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8402/2020-TCU-1ª Câmara até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 44 de 08/03/2021, Seção 3, p. 112) 
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EDITAL 0213/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 040.002/2019-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Maria Carmem Lima Falcão - CPF: 022.808.923-91 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 25/2/2021: R$ 515.277,79. 

O débito decorre de prejuízo ao erário decorrente de saques indevidos dos pagamentos 
referentes à pensão militar recebida pela Sra. Dalila Lima Falcão, após o seu óbito, realizados no período 
de 26/10/1995 (data do falecimento) até maio de 2013, quando foi cancelado o pagamento da pensão, aos 

quais não tinha direito, da apresentação de uma terceira pessoa, junto ao Órgão Pagador de Inativos e 
Pensionistas - OPIP, para verificação da prova de vida anual, utilizando-se de documento de identidade 

falso em nome da falecida, na intenção de obter, para si, vantagem econômica ilícita. Tal irregularidade 
caracteriza infração aos seguintes dispositivos: Constituição Federal, arts. 37, caput, e 71, inciso II; art. 93 
do Decreto-lei 200, de 25/2/1967; arts. 876, 884 e 927 da Lei 10.406, de 10/1/2002, e art 3º da Lei 8.429, 

de 2/6/1992. 

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

do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 25/2/2021: R$ 
893.592,93; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 

contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) 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 h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 
por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

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

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

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

recolhidos. 

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 44 de 08/03/2021, Seção 3, p. 112) 
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