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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0782/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2022 

TC 039.983/2019-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA W. J. C. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 01.718.406/0001-77, na pessoa de seu 
representante legal, do Acórdão 18858/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Weder de 

Oliveira, Sessão de 30/11/2021, proferido no processo TC 039.983/2019-6, por meio do qual o Tribuna l 
julgou irregulares suas contas, condenando-a 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 27/5/2022: R$ 408.973,81. 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$ 60.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 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 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 130) 
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EDITAL 0820/2022-TCU/SEPROC, DE 1 DE JUNHO DE 2022 

TC 030.929/2015-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Edemar Alves Pinheiro, CPF: 771.505.381-34, representado pelo Sr. Jackson Weber, OAB: 

7845-B/TO do Acórdão 9691/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de 
Carvalho, Sessão de 15/9/2020, proferido no processo TC 030.929/2015-6, por meio do qual o Tribuna l 
conheceu do recurso interposto e, no mérito, negou-lhe provimento. 

Dessa forma, fica Edemar Alves Pinheiro NOTIFICADO para 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 1/6/2022: R$ 195.238,00, em solidariedade com a 

responsável Veros Ambiental - Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional - CNPJ: 06.341.285/0001-00. 
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$ 30.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 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 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 130) 
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EDITAL 0849/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JUNHO DE 2022 

TC 004.597/2017-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Sérgio Roberto Rodrigues de La Rocque, CPF: 091.877.902-20 do Acórdão 17721/2021-

TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 19/10/2021, proferido no processo 
TC 004.597/2017-6, 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 8/6/2022: R$ 1.269.438,15 em 
solidariedade com os responsáveis: ABO Construções Ltda - CNPJ: 17.267.048/0001-63; e Bruno Manoel 
Rezende - CPF: 045.275.746-04. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de 

quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 30.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 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 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 131) 
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EDITAL 0850/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JUNHO DE 2022 

TC 004.597/2017-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ABO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.267.048/0001-63, na pessoa de seu representante 

legal, do Acórdão 17721/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 19/10/2021, 
proferido no processo TC 004.597/2017-6, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e a 
condenou 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 8/6/2022: R$ 1.269.438,15 
em solidariedade com os responsáveis: Sérgio Roberto Rodrigues de La Rocque - CPF: 091.877.902-20; e 
Bruno Manoel Rezende - CPF: 045.275.746-04. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribuna l 

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$ 30.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 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 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 130) 
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EDITAL 0942/2022-TCU/SEPROC, DE 3 DE JULHO DE 2022 

TC 014.242/2016-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ASSOCIAÇÃO RUARTE DE CULTURA, CNPJ: 05.018.694/0001-08, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 1147/2022-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão 
de 15/3/2022, que retificou, por inexatidão material, o Acórdão 7658/2021-TCU-Segunda Câmara, de 
mesma relatoria, Sessão 11/5/2021, proferido no processo TC 014.242/2016-8, por meio do qual o Tribuna l 

julgou irregulares suas contas e a condenou a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, 
código 13902-5) os 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 3/7/2022: R$ 935.389,53 em solidariedade com a responsável Ana Zilda Fortes Barbosa 

Moreira (505.601.741-87). 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$ 40.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, a qual será atualizada desde a data 

do acórdão condenatório 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 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 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 129) 
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EDITAL 0943/2022-TCU/SEPROC, DE 3 DE JULHO DE 2022 

TC 005.770/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Eliésio Cavalcante de Lima, CPF: 662.267.592-91, do Acórdão 5101/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Sessão de 30/3/2021, proferido no processo 
TC 005.770/2019-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os 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 3/7/2022: R$ 171.983,10. 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. art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data 
do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, 
se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 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 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 130) 
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EDITAL 0944/2022-TCU/SEPROC, DE 3 DE JULHO DE 2022 

TC 028.284/2019-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Silvio Isaias de Macedo, CPF: 026.830.674-53, do Acórdão 572/2022-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 8/2/2022, proferido no processo 
TC 028.284/2019-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 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 3/7/2022: R$ 809.293,60; em solidariedade com a 
responsável Associação Espaço Cultural Luiz Gonzaga (CNPJ: 04.513.165/0001-18). 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à 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 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 131) 
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EDITAL 0961/2022-TCU/SEPROC, DE 7 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 025.712/2021-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADA Suely Maria do Nascimento, CPF: 360.128.404-97, para, no prazo de quinze dias, a contar da 

data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher 
aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 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 7/7/2022: R$ 203.387,38; em solidariedade com o responsável Alessandro 

Ramos da Silva, CPF 755.068.234-87. 

O débito decorre da inobservância ao art. 9º da Lei 9.527/1997 e ao Decreto 2.251/1997, quanto 
a não adoção dos procedimentos relativos ao recadastramento da Sra. Josefa Ramos da Silva e à suspensão 

do pagamento da pensão da qual ela era beneficiária, assim como da omissão do segundo em informar o 
falecimento da sua genitora ao órgão pagador do benefício, em afronta ao art. 222, inciso I, da Lei 

8.112/1990; 

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 7/7/2022: R$ 
207.350,43; 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) no caso de licitante, 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 ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 
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Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, dos valores 

históricos dos débitos 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. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)  

(Publicado no DOU Edição nº 137 de 21/07/2022, Seção 3, p. 130) 
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ATAS 
 

PLENÁRIO 
 

ATA Nº 27, DE 13 DE JULHO DE 2022 
(Sessão Ordinária do Plenário) 

Presidência: Ministro Bruno Dantas e Ministro Walton Alencar Rodrigues 
Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

Secretário das Sessões: AUFC Alden Mangueira de Oliveira 
Subsecretária do Plenário, em substituição: AUFC Aline Guimarães Diógenes 

À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária do Plenário, com a presença dos 

Ministros Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia; 
dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti, convocado para substituir o Ministro Benjamin 

Zymler, Marcos Bemquerer Costa, convocado para substituir o Ministro Augusto Nardes, e André Luís de 
Carvalho; e da Representante do Ministério Público, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.  

Ausentes o Ministro Benjamin Zymler, o Ministro Augusto Nardes e o Ministro-Substituto Weder de 

Oliveira, por motivo de férias, e a Ministra Ana Arraes, em missão oficial. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

O Plenário homologou a Ata nº 26, referente à sessão realizada em 6 de julho de 2022. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 
Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 

de Contas da União na Internet. 
SORTEIO DE RELATOR DE CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Conforme disposto no art. 155 do Regimento Interno, o Presidente realizou sorteio de relator das 
Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2023. Foi sorteado o Ministro Vital do Rêgo. 

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

Da Presidência:  
Realização, no próximo dia 18 de julho, às 17 horas, a inauguração da nova sede da Secretaria do 

TCU no Estado de Pernambuco, localizada no Empresarial The Plaza Business Center, no Recife. 
Celebrados, no decorrer dos meses de fevereiro a junho de 2022, 17 instrumentos de cooperação 

visando ao aperfeiçoamento do sistema de controle e da Administração Pública. 

Do Ministro Aroldo Cedraz:  
Abertura de prazo de quinze dias para apresentação de emendas e sugestões à proposta de ato 

normativo, objeto do processo TC-000.216/2022-4, com vistas a regulamentar o atendimento de 
solicitações de apuração de dano para fins de celebração de acordo de não persecução civil. Aprovada. 

Do Ministro Antonio Anastasia:  

Abertura de prazo de quinze dias para apresentação de emendas e sugestões à proposta de ato 
normativo, objeto do processo TC-008.702/2022-5, com vistas a regulamentar, no âmbito do Tribunal de 

Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva, de ressarcimento e executória. 
Aprovada. 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 

Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 
TC-009.587/2011-0 e TC-026.822/2020-2, cujo Relator é o Ministro Jorge Oliveira; e 

TC-016.452/2021-6, TC-018.077/2020-0 e TC-024.182/2015-0, de relatoria do Ministro-Substituto 
André Luís de Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

O Plenário aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 1588 a 1610. 
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PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, o Plenário proferiu os Acórdãos de nºs 1611 a 1629, 
incluídos no Anexo II desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÃO ORAL 
Na apreciação do processo TC-012.621/2016-1, cujo relator é o Ministro Antonio Anastasia, o 

Dr. Ilton Norberto Robl Filho produziu sustentação oral em nome da Associação dos Juízes Federais do 

Brasil e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Acórdão nº 1618. 

PEDIDO DE VISTA 

Com base no artigo 112 do Regimento Interno, a apreciação do processo TC-027.291/2018-9, cujo 
Relator é o Ministro Jorge Oliveira, foi adiada para a sessão ordinária do Plenário de 21 de setembro de 
2022, ante pedidos de vista formulados pelo Ministro Vital do Rêgo, 1º Revisor, e pelo Ministro Walton 

Alencar Rodrigues, 2º Revisor.  

PROCESSOS TRANSFERIDOS DE PAUTA 

Por deliberação do Colegiado, nos termos do §10 do art. 112 do Regimento Interno, a apreciação do 
processo TC-009.240/2022-5 (Ata nº 23/2022-PL), cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo e o revisor é o 
Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, então convocado para substituir o Ministro Jorge 

Oliveira, foi adiada para a sessão ordinária do Plenário de 27 de julho de 2022. Já votou o relator (v. Anexo 
III da Ata nº 23/2022-PL). 

Por deliberação do Colegiado, nos termos do §10 do art. 112 do Regimento Interno, a apreciação do 
processo TC-014.955/2012-1 (Ata nº 16/2022-PL), cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues e 
o revisor é o Ministro Vital do Rêgo, foi adiada para a sessão ordinária do Plenário de 19 de outubro de 

2022. 
Por deliberação do Colegiado, nos termos dos § 11 e 12 do art. 112 do Regimento Interno e da Questão 

de Ordem 4/2019, a apreciação do processo TC-026.456/2020-6 (Ata nº 16/2022-PL), cujo relator é o 
Ministro Bruno Dantas e o revisor é o Ministro Augusto Nardes, foi adiada para a sessão ordinária do 
Plenário de 27 de julho de 2022. A transferência ocorreu antes da realização da sustentação oral que estava 

prevista. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 1588/2022 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, “a”, e 243, do Regimento Interno do TCU c/c. 

o art. 17, §3º, "a", da Resolução-TCU 315/2020 e art. 5º, II, da Portaria Segecex 27/2009, em considerar 
cumpridas as determinações dos itens 9.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4.1 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário, 

alterado pelo Acórdão 538/2021-TCU-Plenário; dispensar o monitoramento da determinação expedida no 
item 9.4.2 do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário; apensar os presentes autos ao TC 023.480/2016-5, que 
deu origem às deliberações monitoradas, dispensando-se a continuidade do monitoramento; e, arquivar o 

presente processo, como proposto pela unidade técnica. 
1. Processo TC-002.268/2022-1 (MONITORAMENTO) 

1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência; Departamento de Polícia Federal. 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 
(SecexDefes). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1589/2022 - TCU - Plenário 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Sra. Judite Maria Botafogo Santana da Silva em 
face do Acórdão 3.161/2021-TCU-Plenário, que negou provimento ao Recurso de Revisão interposto 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71492074.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 134 | Quinta-feira, 21/07/2022 12 

contra o Acórdão 2746/2019-TCU-2ª Câmara, resultante da Tomada de Contas Especial instaurada pela 

Caixa Econômica Federal - CAIXA em seu desfavor, em razão da falta de apresentação da documentação 
exigida para a prestação de contas do Contrato de Repasse 246.553-89/2007, cujo objeto era o apoio à 

implementação de projetos de infraestrutura turística no município de Lagoa do Carro/PE. 
Considerando que o procurador da recorrente (peça 98) foi devidamente notificado acerca do acórdão 

embargado mediante o Ofício 71852/2021 (peça 125), o qual foi recebido via plataforma Conecta-TCU 

(peça 127), de acordo com o disposto no art. 179, I, § 7º, do Regimento Interno/TCU; 
Considerando que “a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver 

expediente no Tribunal” e que “se o vencimento recair em dia em que não houver expediente, o prazo será 
prorrogado para o primeiro dia útil imediato”, nos termos do art. 19, §§3º e 4º, da Resolução/TCU 170/2004; 

Considerando que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 23/12/2021 e o termo final 

para sua interposição foi o dia 3/1/2022; 
Considerando que os presentes Embargos de declaração foram opostos em 18/1/2022 (peça 133), 

fora, portanto, do prazo fixado no § 1º do artigo 34 da Lei 8.443/92; 
Considerando que, a despeito da arguição de nulidade da comunicação (peça 140), ante à alegada 

revogação tácita dos poderes conferidos ao procurador para o qual foi destinado a notificação acerca do 

acórdão embargado, a Serur constatou que não houve tal revogação, porque o novo advogado (Dr. Álvaro 
Figueiredo Maia de Mendonça Júnior) expressamente indicou a subsistência dos poderes de representação 

conferidos ao advogado já constituído nos autos (Dr. Edson Monteiro Vera Cruz Filho), conforme restou 
consignado à peça 109, onde o próprio procurador constituído posteriormente (Dr. Álvaro Figueiredo Maia 
de Mendonça Júnior) consignou que atuava nos autos em conjunto com o advogado constituído 

anteriormente (Dr. Edson Monteiro Vera Cruz Filho), que registrou o recebimento da notificação do 
Tribunal (peças 125 e 127); 

Considerando que a constituição de novo advogado para atuar na causa acarreta a revogação tácita 
do mandato anteriormente concedido apenas quando não há ressalva ou reserva de poderes de qualquer 
espécie, não sendo o que se verificou neste caso; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenária, por unanimidade, 
com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea “d”, e 34, § 1º, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, 

alínea “f” e § 3º, 277, inciso III, e 287, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos 
de declaração opostos pelo Sra. Judite Maria Botafogo Santana da Silva contra o Acórdão 3.161/2021-
TCU-Plenário, eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados, nos termos e 

fundamentos constantes da instrução técnica de peças 137 e 143. 
1. Processo TC-025.551/2017-5 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 010.285/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 
1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Guerra Barreto (453.071.214-15); Judite Maria Botafogo Santana 

da Silva (170.976.814-20). 
1.3. Recorrente: Judite Maria Botafogo Santana da Silva (170.976.814-20). 

1.4. Órgão/Entidade: Município de Lagoa do Carro - PE. 
1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.5.1. Ministra que se declarou impedida nos autos: Ana Arraes. 

1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 

1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (SecexTCE). 

1.9. Representação legal: Brendon Cezar Moura da Mota (48.408/OAB-PE), representando Antonio 

Carlos Guerra Barreto; Gryecos Attom Valente Loureiro (54.459/OAB-DF), representando Caixa 
Econômica Federal; Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Judite 

Maria Botafogo Santana da Silva. 
1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71492074.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 134 | Quinta-feira, 21/07/2022 13 

ACÓRDÃO Nº 1590/2022 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1º, inciso 

XXIV; 15, inciso I, alínea “p”; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da 
presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 235 do 
RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, observados os termos do artigo 108, parágrafo único, da Resolução 

TCU 259/2014, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos 
interessados. 

1. Processo TC-007.966/2022-9 (DENÚNCIA) 
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 

1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistênc ia 

Social (SecexPrevi). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1591/2022 - TCU - Plenário 
Considerando que a presente denúncia pode ser conhecida, eis que preenchidos os requisitos 

processuais aplicáveis à espécie; 

Considerando que as respostas às diligências dirigidas à Funcef, Previ e Petros permitiram afastar os 
indícios de irregularidades suscitados na denúncia, haja vista que houve processos de discussão, no âmbito 

destas entidades, acerca da aprovação da reestruturação da Companhia, mediante a troca de dívida por 
equity, que fundamentaram tomadas de decisão informadas e refletidas, visando preservar seus 
investimentos na Invepar, em prol dos interesses dos fundos de pensão; 

Considerando que no que toca aos questionamentos sobre a criação da HLASA, esclareceu-se que 
iria funcionar de forma transitória, não afetando as participações finais e proporcionais dos debenturistas 

na empresa HMOBI, que iria deter a totalidade da Lamsa; 
Considerando, porém, que em razão da indefinição da tarifa da Lamsa, não existe mais a opção de 

emissão de debêntures pela HLASA; 

Considerando que restou esclarecido que não houve pagamento de R$ 28 milhões ao FIP Yosemite 
para não participar como acionista da nova empresa, informando-se que esta quantia se refere à estimativa 

de valor da parcela indireta que seria detida pelo FIP na nova companhia (HMOBI), tendo em vista a 
previsão de que a Invepar, onde o FIP Yosemite detém 24,4% do capital, deteria 5% do capital; 

Considerando que a presente análise se restringe a apurar os indícios trazidos na denúncia, não se 

aferindo, dentre outros aspectos, o valuation dos ativos envolvidos na operação de troca das dívidas por 
equity, de forma que não se pode concluir pela regularidade de todo o processo de reestruturação, inclus ive 

quanto às emissões de debêntures realizadas; 
Considerando que permanecerão desafios a serem enfrentados pela Invepar, haja vista a saída de 

ativos relevantes em termos de valor e geração de caixa (Lamsa, MetrôRio e MetrôBarra); 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 

1º, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea “p”; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento 
Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como 
determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 
1. Processo TC-013.290/2021-5 (DENÚNCIA) 

1.1. Órgão/Entidade: Fundação dos Economiários Federais Funcef. 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  

1.5. Representação legal: Ana Thais Muniz Magalhaes (30.290/OAB-DF), Laercio Barbosa de Melo 
(33907/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
1.6.1. orientar à Segecex que avalie a oportunidade e conveniência de incluir na proposta de Plano de 

Fiscalização do TCU acompanhamento a ser realizado na Previ, Funcef e Petros para examinar suas ações 

e decisões futuras que visem a preservar seus investimentos, entre outros, na Invepar após sua 
reestruturação, considerando que permanecerão desafios a serem enfrentados pela Companhia, haja vista a 

saída de ativos relevantes em termos de valor e geração de caixa (Lamsa, MetrôRio e MetrôBarra); 
1.6.2. dar ciência deste acórdão ao denunciante, à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 

do Brasil (Previ), à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à Fundação Petrobras de Seguridade 

Social (Petros). 

ACÓRDÃO Nº 1592/2022 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo 
único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da 

presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Gaia Service Tech 
Tecnologia e Serviços Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar 

cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 138, que fundamentou este Acórdão, ao 
Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e ao representante; fazer as determinações sugeridas, de acordo com 
os pareceres emitidos nos autos; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno 

deste Tribunal. 
1. Processo TC-004.796/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Interessado: Instituto de Professores Públicos e Particulares (34.174.896/0001-47). 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

1.6. Representação legal: Henrique Silva Morais (176451/OAB-RJ), representando Instituto de 
Professores Publicos e Particulares; Vinicius Figueiredo de Souza (123.958/OAB-RJ), representando Gaia 
Service Tech Tecnologia e Servicos Ltda. 

1.7. dar ciência ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), com fundamento no art. 9º, inciso I, da 
Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 

129/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências 
semelhantes: 

1.7.1 a participação de entidades sem fins lucrativos em licitações é condicionada à comprovação de 

que os recursos provenientes das atividades tipicamente empresariais por elas desenvolvidas se destinam a 
suportar majoritariamente os custos com suas atividades sociais ou de ser cabível regra de equalização de 

propostas, com retenção dos tributos devidos quando do pagamento à contratada, seja ela entidade sem fins 
lucrativos ou não, sob pena de desvirtuamento do instituto da imunidade tributária previsto no art. 150, 
inciso VI, “c”, da Constituição, e afronta aos princípios da isonomia e da economicidade; 

ACÓRDÃO Nº 1593/2022 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, de 16 de Julho de 1992, 
c/c os artigos 1º, incisos I e II; 143, inciso V, alínea “g”; e 252 do Regimento Interno, em determinar a 
conversão do processo adiante relacionado em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização 

das pertinentes citações, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, 
parágrafo único, do Regimento Interno, o ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade equivalente.  

1. Processo TC-008.695/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Interessados: Alexsandra Camelo Braga (796.572.811-72); Antônio Carlos Ferreira 

(716.168.297-53); Fábio Lenza (238.544.131-49); Joaquim Lima de Oliveira (152.230.001-53); Jorge 
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Fontes Hereda (095.048.855-00); José Carlos Medaglia Filho (388.908.520-20); José Henrique Marques 

da Cruz (702.094.807-34); José Urbano Duarte (355.375.236-04); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante 
(695.317.731-49); Sergio Pinheiro Rodrigues (008.205.123-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  
1.6. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Geórgia Valverde Leão 

Romeiro (18578/OAB-BA) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Eduardo Alves de Oliveira 
Pinto (18.353/OAB-DF), Ana Cristina Aoiama Okubo (18.655/OAB-DF) e outros, representando Caixa 
Econômica Federal; Marcellus Samir Salles, Allan Lúcio Sathler e outros, representando Secretaria do 

Tesouro Nacional; Márcia Aparecida Fadigatti Calarezi (213.087/OAB-SP), Mario Renato Balardim 
Borges (50627/OAB-RS) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Alvaro Figueiredo Maia de 

Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Joaquim Lima de Oliveira. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da instrução de peça 

244 dos autos, ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil, para adoção das medidas que 
entenderem pertinentes. 

ACÓRDÃO Nº 1594/2022 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão de Plenário, fundamentados 

nos arts. 143, incisos III e V, alínea “a”, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno desta 

Casa e nos pareceres da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica ), 
ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da Representação abaixo identificada, eis que foram atendidos 

os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1º, da 
Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, mas considerá-la improcedente quanto ao mérito e indeferir o pedido de 
concessão de medidas cautelares formulado pelos autores da representação, devendo este 

TC 010.045/2022-8, após a adoção das demais providências abaixo consignadas, ser apensado em 
definitivo ao TC 008.845/2018-2, nos termos dos arts. 2º, inciso VIII, e 36 da referida Resolução-TCU 

259/2014, haja vista a relação de continência existente entre ambos os processos: 
1. Processo TC 010.045/2022-8 (REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar) 
1.1. Autores da Representação: Deputados Federais Afonso Bandeira Florence (CPF 

177.341.505-00), Alencar Santana Braga (CPF 055.448.398-08), André Peixoto Figueiredo Lima 
(CPF 259.055.033-20), Daniel Gomes de Almeida (CPF 078.940.905-49), Danilo Jorge de Barros Cabral 

(CPF 509.036.914-34), Elvino José Bohn Gass (CPF 125.582.062-49), Henrique Fontana (CPF 
334.105.180-53), Ivan Valente (CPF 376.555.828-15), Jandira Feghali (CPF 434.281.697-00), Joênia 
Batista Carvalho (CPF 323.269.982-00, Maria Perpétua de Almeida (CPF 216.440.632-04), Paulo 

Fernando dos Santos (CPF 144.332.904-59), Sâmia de Souza Bomfim (CPF 391.547.328-67) , Ubirajara 
do Pindaré Almeida Sousa (CPF 409.039.743-04), Viviane da Costa Reis (CPF 011.418.712-62), Wolney 

Queiroz Maciel (CPF 749.899.104-78). 
1.2. Órgãos/Entidades: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Centrais 

Elétricas Brasileiras (Eletrobras) e Ministério de Minas e Energia (MME). 

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

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica 
(SeinfraElétrica). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Outros encaminhamentos: 
1.7.1. dar ciência desta decisão aos autores desta Representação, e aos órgãos e entidades 

interessados; 
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1.7.2. determinar à SeinfraElétrica que providencie, por intermédio de seu dirigente, em 

conformidade com o art. 169, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes 
autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas. 

ACÓRDÃO Nº 1595/2022 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 

1º, inciso XXIV; 143, inciso III; 235 e 237, todos do Regimento Interno; e no art. 103, § 1º, da Resolução 
- TCU 259/2014 em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado 

pela empresa Incidade Planejamento, Consultoria e Projetos Ltda. (CNPJ 22.250.274/0001-71), ante a 
inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução 
da Unidade Técnica, peça 15, que fundamentou este Acórdão, à Prefeitura Municipal de Mauá - SP 

(46.522.959/0001-98) e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 
169, V, do Regimento Interno/TCU. 

1. Processo TC-010.816/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mauá - SP. 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 

1.5. Representação legal: Tatiana Reis Pimenta, representando Incidade Planejamento, Consultoria e 
Projetos Ltda. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1596/2022 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os 
arts. 235 e 237, inciso VII todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no 
mérito, considera-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela 

empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, ante a inexistência dos requisitos necessários à 
sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 10, que 

fundamentou este Acórdão, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE e ao 
representante; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar 
os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 

1. Processo TC-010.991/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. 

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

1.5. Representação legal: Rodrigo Antonio Urias Martins (474016/OAB-SP), representando Prime 
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, com fundamento no 

art. 9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no 

Pregão Eletrônico 13/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras 
ocorrências semelhantes: 

a) definição de percentual de 5% para o intervalo mínimo entre lances, conforme consta da relação 
de itens do Comprasnet, em afronta aos princípios da razoabilidade, da competividade e da seleção da 
proposta mais vantajosa, insculpidos no caput do art. 3º da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2º do Decreto 

10.024/2019, bem como à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.757/2020-TCU-
Plenário, e 1625/2021-TCU-Plenáiro. 
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ACÓRDÃO Nº 1597/2022 - TCU - Plenário 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com 
fundamento nos artigos 1º, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1º, inciso XXIV; 143, incisos III e 

V, alínea “a”; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da 
representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáve is 
à espécie, bem como determinar o seu apensamento aos autos do TC-006.470/2022-0 após as comunicações 

processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-042.515/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1598/2022 - TCU - Plenário 
Considerando tratar-se do monitoramento das determinações realizadas por meio do Acórdão 

793/2022-TCU-Plenário (subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3); 
Considerando que esse acórdão foi proferido em sede de representação a respeito de possíveis 

irregularidades no Pregão Eletrônico 9/2018, promovido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio 
administrativo a serem realizados de modo contínuo, considerados essenciais e necessários ao 

funcionamento das diferentes unidades organizacionais do Ipea, localizadas em Brasília-DF e no Rio de 
Janeiro-RJ; 

Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - 
Selog (peça 23); 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 243, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos, em considerar implementadas as medidas solicitadas por meio do Acórdão 

793/2022-TCU-Plenário, encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 
23) ao Ipea, e arquivar o processo. 

1. Processo TC-008.263/2022-1 (MONITORAMENTO) 

1.1. Unidade jurisdicionada: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1599/2022 - TCU - Plenário 

Considerando tratar-se do monitoramento das recomendações (subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3) e 
determinação (subitem 9.2) solicitadas ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTT) por meio do Acórdão 2.711/2020-TCU-Plenário, proferido no âmbito do 

TC 022.534/2019-9, que cuidou de auditoria operacional a respeito das limitações dos portos organizados 
em comparação aos terminais de uso privado (TUP); 

Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e 
Ferroviária - SeinfraPortoFerrovia (peça 43); 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos, em considerar implementadas as medidas solicitadas por meio do Acórdão 

2.711/2020-TCU-Plenário, encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 
43) ao MInfra e à ANTT, e apensar este processo ao TC 022.534/2019-9. 

1. Processo TC-046.742/2020-4 (MONITORAMENTO) 
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1.1. Unidade jurisdicionada: Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 

1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 
(SeinfraPortoFerrovia). 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1600/2022 - TCU - Plenário 

Considerando que, neste processo, foi interposto recurso de reconsideração pela mesma recorrente, 
que teve seu provimento negado por meio do Acórdão 1.947/2021-Plenário, retificado por inexatidão 
material pelo Acórdão 446/2022-Plenário; 

considerando que, em caso de interposição de recursos da mesma espécie em face de uma mesma 
decisão, somente o primeiro é apreciado e, em relação aos demais, opera-se preclusão consumativa; e 

considerando não ser possível receber o expediente como recurso de revisão, pois tal instrumento 
recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 
8.443/1992; 

os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no 
artigo 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 278, §3º, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por 

unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marines Aparecida Gomes 
Moreira, por preclusão consumativa, e em dar ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta à 
interessada, conforme pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-027.512/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Geraldo Jose Chiogna (276.018.380-72); Marines Aparecida Gomes Moreira 

(108.896.578-40) e Vera Lucia Ferreira Costa (144.635.358-32). 
1.2. Recorrente: Marines Aparecida Gomes Moreira (108.896.578-40). 
1.3. Unidade: Gerência Executiva do INSS em Campinas/SP. 

1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur. 
1.8. Representação legal: Cassio Aurélio Lavorato (249.938/OAB-SP). 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1601/2022 - TCU - Plenário 

Considerando que não há a figura processual de recurso de reconsideração contra acordão que 
apreciou recurso de revisão; 

considerando que não há razão objetiva para reconhecer a nulidade da citação, derivada de 

cerceamento de defesa, conforme registrado no voto condutor do Acordão 910/2022 - Plenário, que negou 
provimento ao recurso de revisão interposto pelo interessado; e 

considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta 
Corte. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no 

artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 278, §3º, e 169, V, do Regimento Interno, ACORDAM em não 
conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alexandre Pereira Rangel, por preclusão 

consumativa, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a embasa ao recorrente, encaminhando-
lhe cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, e em arquivar autos, conforme pareceres 
emitidos nos autos. 

1. Processo TC-029.944/2016-3 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apensos: 033.480/2018-4 (SOLICITAÇÃO); 022.378/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); 
022.377/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); 022.380/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); 
022.376/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 
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1.2. Responsáveis: Alexandre Pereira Rangel (583.659.071-00); Confederação das Cooperativas de 

Reforma Agraria do Brasil (68.342.435/0001-58); Milton Jose Fornazieri (566.339.040-53). 
1.3. Recorrente: Alexandre Pereira Rangel (583.659.071-00). 

1.4. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur. 

1.9. Representação legal: Regiane Sousa de Carvalho Presot (OAB/DF 32.995). 
1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1602/2022 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, V, 
"a"; 243; 250, I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações 

contidas a alínea “d” do Acórdão 2.571/2020-Plenário, em fazer a determinação abaixo e em enviar cópia 
desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.163/2021-1 (MONITORAMENTO) 
1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - 

SecexEduc. 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC 026.304/2020-1, com fundamento no artigo 36 

da Resolução TCU 259/2014. 

ACÓRDÃO Nº 1603/2022 - TCU - Plenário 
Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

artigos 143, V, ‘a’, 243, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações 
contidas no dos itens 9.3.1., 9.3.2. e 9.3.3. do Acórdão 3.656/2013-Plenário, em considerar atendidas 
integralmente as deliberações do item 9.2 do Acórdão 1.608/2010-Plenário, em encaminhar cópia desta 

deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e em adotar as providências abaixo, 
de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-022.187/2010-3 (MONITORAMENTO) 
1.1. Apensos: 009.005/2015-3 (SOLICITAÇÃO) 
1.2. Responsável: Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva (264.703.988-71). 

1.3. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPor). 

1.7. Representação legal: não há 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.8.1 apensar definitivamente estes autos ao TC 015.205/2009-8, com fundamento no artigo 36 da 
Resolução TCU 259/2014. 

ACÓRDÃO Nº 1604/2022 - TCU - Plenário 

Considerando que a interessada não figura nos autos nem como responsável, nem como interessada, 
de modo que não pode ser considerada como parte no processo; 

considerando que a demonstração de razão para intervir neste processo não pode ser fundamentada 
na simples participação em certame; e 
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considerando que o exercício de faculdades processuais, tais como a interposição de recurso, depende 

da admissão do requerente como parte no feito, condição não satisfeita no presente caso. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c 

os artigos 143, IV, 'b', 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em não conhecer 
do pedido de reexame interposto por Bem10 Comércio e Serviços contra o Acórdão 935/2022-Plenário, em 
razão da ausência de legitimidade para recorrer, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a 

fundamenta à interessada, de acordo com os pareceres nos autos 
1. Processo TC-000.320/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Recorrente: Bem10 Comércio e Serviços Eireli (24.375.213/0001-66). 
1.2. Unidade: Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 

1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos- Serur. 
1.7. Representação legal: Eduardo Soares Bueno de Azevedo (108971/OAB-RS). 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1605/2022 - TCU - Plenário 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 

da Ciência, Tecnologia e Inovações, em desfavor da Fundação Getúlio Vargas, em razão de pagamento de 
serviços não executados ou inservíveis, no âmbito da contratação de serviços de consultoria e assessoria 
técnicas especializadas necessárias à organização e à realização da 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom); 
Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em 

pronunciamentos uniformes às peças 91 a 93, evidenciou que existe processo conexo no âmbito do Tribuna l, 
qual seja, o TC 047.487/2020-8, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que trata do mesmo Contrato 
29/2009-MC; 

Considerando que o objeto da presente TCE está sendo analisado no âmbito do TC 047.487/2020-8, 
no qual já foi proposto e autorizado o saneamento dos autos; 

Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, da lavra do Subprocurador-Geral 
Paulo Soares Bugarin peça 94, anuindo à proposta de apensamento apresentada pela SecexTCE; 

Considerando que após a instauração desta TCE, foi recriado o Ministério das Comunicações, o qual 

passou a ser responsável pelo assunto relacionado à presente Tomada de Contas Especial; 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em encerrar o presente processo, por 
meio de seu apensamento definitivo ao TC 047.487/2020-8, nos termos do inciso I do art. 169 do Regimento 
Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; e enviar a cópia do presente Acórdão ao 

Ministério das Comunicações e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; 
1. Processo TC-000.278/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Fundação Getúlio Vargas (33.641.663/0001-44). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Getúlio Vargas. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1606/2022 - TCU - Plenário 

VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas 
no Pregão Eletrônico (PE) - SRP 34/2021 e na decorrente Ata de Registro de Preços, sob a responsabilidade 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com valor estimado de 
R$ 3.750.000,00, cujo objeto é registrar preços para eventual aquisição de material permanente de acervo 
bibliográfico, constituído de livros, mapas, materiais audiovisuais, publicações oficiais brasileiras, normas 
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técnicas, obras gerais e de referência e outros suportes a fim de atender as necessidades do IFSP e demais 

órgãos participantes. 
Considerando que se trata de certame homologado em 10/12/2021 (peça 25), que a correspondente 

ata de registro de preços foi firmada com a empresa Poranduba Consultoria Educacional Eireli (CNPJ 
03.378.380/0001-90), com vigência até 10/12/2022, sendo que, segundo pesquisa realizada pela unidade 
técnica em 21/6/2022, nenhum contrato teria sido firmado pelo órgão gerenciador/participantes (peça 26); 

Considerando que a Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e Consumidores do 
Brasil (Aspac) alega, na peça exordial, em suma, a habilitação da vencedora com atestados de capacidade 

técnica “duvidosos”, uma vez que teriam sido emitidos por empresas que se encontrariam envolvidas em 
denúncias e operações policiais, bem como a ausência de fiscalização do órgão gerenciador, tendo em vista 
adesões à ata de registro de preços acima do limite máximo permitido no Decreto 7.892/2013; 

Considerando que a unidade técnica propõe conhecer da documentação como Representação, para no 
mérito considerá-la improcedente, dada a absoluta ausência de plausibilidade jurídica das alegações (peças 

30-32); 
Considerando a conclusão instrutória de que a alegada inidoneidade de atestados utilizados pela 

empresa Poranduba para fins de habilitação no âmbito do PE 34/2021 não está fundamentada em nenhuma 

prova robusta de falsidade das declarações contidas nos mencionados atestados, constituindo-se mera 
suspeita, e que não houve, segundo pesquisa realizada ao Siasg/Comprasnet (peça 28), extrapolação aos 

limites estabelecidos para a adesão; 
Considerando que, não tendo sido noticiadas irregularidades, não foi preenchido um dos requisitos 

para se verificar se a representação pode ser conhecida, qual seja a suficiência dos indícios de irregularidade 

(Resolução-TCU 259/2014, art. 103, § 1º); 
Considerando, nesse sentido, que a representação em epígrafe traz questionamentos acerca das 

circunstâncias sob as quais os atestados teriam sido expedidos ou do volume de adesões à ARP, sendo que 
tais alegações não estão dotadas de suficiência, atributo que as tornariam aptas a, com objetividade, 
sustentar as ilações que delas se irradiam; 

Considerando, dessa sorte, restar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado 
pelo representante; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por 
unanimidade, em: 

a) não conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c o parágrafo único do art. 235 c/c o parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e o § 1º 
do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; 

b) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e à Associação este 
acórdão, encaminhando-se o teor da instrução de peça 30; e 

c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.  

1. Processo TC-011.265/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.5. Representação legal: Jose André de Souza Barreto (6907/OAB-AL), representando Associação 
de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e Consumidores do Brasil. 

ACÓRDÃO Nº 1607/2022 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, incisos III e V, alínea a, 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 

1º, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher requisito de 
admissibilidade previsto no caput do referido art. 235, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do 

processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, de acordo com o parecer da 
unidade técnica: 

1. Processo TC-007.567/2022-7 (DENÚNCIA) 
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1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 

1.2. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 

1.6. Representação legal: Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF), Ana Paula Macedo Terra 
(121153/OAB-RJ) e outros. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 1608/2022 - TCU - Plenário 
Considerando que o presente processo trata de acompanhamento conduzido pela Secretaria de 

Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) e autuado em cumprimento à 
determinado proferida pelo item 1.7.2 do Acórdão 2.477/2021-TCU-Plenário, no bojo do 

TC-037.034/2019-7, com vistas a verificar o alcance das metas propostas nos Eixos de I a V do Plano de 
Ação, tendo elas sido instituídas pelo Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2010 - 2020, e a verifica r 
a fiel observância dos prazos previstos para a respectiva execução; 

Considerando que ao julgar o correspondente feito, o aludido item 1.7.2 do Acórdão 2.477/2021 foi 
proferido pelo Plenário do TCU, sob a seguinte linha: 

“(...) 1.7.2. promover a autuação do processo de acompanhamento, nos termos do art. 241 do RITCU, 
inserindo a integral cópia deste feito no referido processo, com vistas a verificar o alcance das metas ora 
propostas nos Eixos de I a V do Plano de Ação e a fiel observância aos prazos previstos para a respectiva 

execução, além de verificar a continuidade das atividades do grupo interministerial responsável pela 
elaboração do plano aprovado e a realização do diagnóstico censitário, buscando levantar as informações 

atinentes aos museus federais ainda não abrangidos pelos trabalhos até então realizados”; 
Considerando que o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) foi notificado sobre o aludido acórdão por 

intermédio do Ofício 60021/2021-TCU/Seproc (Peça 71 do TC-037.034/2019-7), tendo a ciência do 

expediente ocorrido em 22/10/2021 (Peça 88 do TC-037.034/2019-7); 
Considerando que o Instituto Brasileiro de Museus compareceu às Peças 154, 171 e 192 do presente 

processo, por intermédio de Pedro Machado Mastrobuono como presidente da entidade, e solicitou a 
prorrogação, por mais 1 (um) ano, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações 
prolatadas no Acórdão 1.243/2019-TCU-Plenário, ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação : 

“(...) em reunião de monitoramento do Acórdão nº 1243/2019-Plenário TCU, realizada em 09 de fevereiro 
de 2022, a Diretoria do Ibram decidiu solicitar a prorrogação do prazo da Meta 7, Eixo II - Gestão e 

Governança, do Relatório Final do GTI (SEI nº1393700), que implica na revisão do Decreto nº8.124, de 17 
de outubro de 2013, considerando a complexidade do debate, que, tradicionalmente, é com a participação 
do setor museal”; 

Considerando, ainda, que o Ibram informou que “(...) o Instituto avalia alternativas para debater com 
o setor museal, dentre elas, a realização do Fórum Nacional de Museus, uma vez que persistem as limitações 

orçamentárias, requeremos a essa Égregia Corte de Contas, a prorrogação do prazo por um ano, para 
atendimento do estabelecido na Meta 7, Eixo II - Gestão e Governança, do Relatório Final do GTI Museus 
Federais (SEI nº 1393700), elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial sobre Museus Federais 

(GTIMUSEUS)”; 
Considerando que, à Peça 193, a SecexEducação destacou que, por meio da análise sumária sobre os 

documentos acostados ao processo, os órgãos responsáveis pela implementação do aludido plano de ação 
têm atuado, proativa e permanentemente, com vistas à implementação das correspondentes medidas e, 
assim, ela emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação do prazo por mais 1 

(um) ano, podendo esse parecer ser incorporado, portanto, a estas razões de decidir; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução n.º 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 154, 171 e 192 por Pedro 
Machado Mastrobuono, como Presidente do Instituto Brasileiro de Museus, para, assim, autorizar 
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improrrogável e excepcionalmente a prorrogação do prazo, por 1 (um) ano, para o integral cumprimento 

das determinações prolatadas pelo Acórdão 1.243/2019-TCU-Plenário, devendo o novo prazo ser contado 
nos termos do RITCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as 

providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 
1. Processo TC-042.463/2021-1 (ACOMPANHAMENTO) 
1.1. Instituições: Instituto Brasileiro de Museus - Ibram e Ministério do Turismo. 

1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEducação) 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Providências: 
1.6.1 enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasile iro 

de Museus e à Secretaria Especial da Cultura, além do Ministério do Turismo, para ciência e adoção das 
providências cabíveis dentro do novo prazo fixado; 

1.6.2. prosseguir, em novo processo apartado, com o novo acompanhamento em cumprimento ao 

aludido item 1.7.2 do Acórdão 2.477/2021; e 
1.6.3. promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao novo 

processo a ser autuado, em apartado, para o referido acompanhamento fixado pelo item 1.6.2 deste Acórdão. 

ACÓRDÃO Nº 1609/2022 - TCU - Plenário 
Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade em 

publicidade da identidade profissional digital junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 11ª Região - DF e GO (Crefito 11) em função de ter indevidamente utilizado o nome e a 

fotografia do Presidente do Crefito 11 com vistas a promovê-lo pessoalmente; 
Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e 

regimentais de admissibilidade; 

Considerando que a unidade técnica teria sugerido, contudo, o conhecimento da presente 
representação para o subsequente arquivamento do feito diante, cumulativamente, do baixo risco, com a 

baixa materialidade, e da baixa relevância dos indícios de irregularidade; 
Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 

decidir, sem prejuízo, todavia, de anotar o não conhecimento da presente denúncia, pois, a bem da verdade, 

o suposto denunciante não apresentou os indícios concernentes às cogitadas irregularidades; 
Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer da presente denúncia, o 

presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de 
assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a 
manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa 

chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3º e 4º, e 108, § 1º, da Lei nº 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 
93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante 

da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei 
n.º 8.443, de 1992; 

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

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso 
I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em não conhecer da presente 

denúncia e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 
1. Processo TC-015.038/2021-1 (DENÚNCIA) 
1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, da Lei n.º 8.443, de 1992. 

1.2. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região - DF e GO 
(Crefito-11) 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

(SecexAdministração). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providências: 
1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao denunciante e ao 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região - DF e GO (Crefito 11), para 

ciência, mantendo o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a 
autoria do denunciante, nos termos dos arts. 53, §§ 3º e 4º, e 108, § 1º, da Lei nº 8.443, de 1992, e, por 

analogia, do art. 93, IX, da CF88; e 
1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU, sem prejuízo 

de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria 

do denunciante, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, 
§§ 3º e 4º, e 108, § 1º, da Lei nº 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88. 

ACÓRDÃO Nº 1610/2022 - TCU - Plenário 
Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o impacto promovido sobre o presente 

feito pela decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito 

do MS 37.772-DF; 
Considerando que o presente processo trata de representação autuada para a oitiva da Construtora 

Queiroz Galvão S/A por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário, no âmbito do 
TC 029.988/2017-9, em face das evidências de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na realização 
das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); 

Considerando que o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 424/2019 no seguinte sentido: 
“(...) 9.1. rejeitar as justificativas apresentadas pela Construtora Queiroz Galvão S/A; 

9.2. declarar a inidoneidade da Construtora Queiroz Galvão S/A para participar de licitação na 
administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, DF e Municípios com a aplicação 
de recursos federais, pelo período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443, de 1992; 

9.3. determinar que a Controladoria-Geral da União adote as providências cabíveis para o efetivo 
cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 

9.4. determinar que a SeinfraOperações adote as seguintes medidas: 
9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 

fundamenta, à Construtora Queiroz Galvão S/A, para ciência, e à Força-Tarefa do Ministério Público 

Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à 
Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13ª Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Gera l 

da União (CGU), à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras e ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para ciência e eventuais providências; e 

9.4.2. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC 011.856/2017-3.”; 

Considerando, ainda, que, ao apreciar o subsequente pedido de reexame interposto pela Construtora 
Queiroz Galvão S/A contra o Acórdão 424/2019-Plenário, o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 

1.816/2020 no seguinte sentido: 
“(...) 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso; 
9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando- lhe, adicionalmente, que não houve a 

celebração de acordo colaborativo entre ela e o TCU, tampouco existindo, por parte desta Corte de Contas, 
assentimento ou mesmo sinalização nesse sentido, de forma a justificar a isenção ou a diminuição das 

sanções a ela cominadas, ou qualquer outro benefício decorrente do instituto, tendo em vista a insufic iênc ia 
das informações prestadas até o presente momento.”; 

Considerando que, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 424/2019-

Plenário e o Acórdão 1.816/2020-Plenário, o Plenário do TCU teria prolatado os Acórdãos 990/2019 e 
335/2021, respectivamente, no sentido de conhecer e rejeitar os correspondentes embargos; 

Considerando que, nos pareceres às Peças 149-150, para além de assinalar que o presente processo já 
estaria em sobrestamento, desde 16/4/2021, por força da decisão liminar proferida no âmbito do MS 37.772-
DF, não tendo a sanção aplicada em desfavor da Construtora Queiroz Galvão S/A pelo Acórdão 424/2019-
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Plenário, com a manutenção pelos Acórdãos 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, do Plenário, produzido os 

respectivos efeitos, a SeinfraOperações trouxe a informação sobre a decisão monocrática proferida pelo 
Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 37.772-DF no sentido de confirmar a 

aludida liminar e conceder a ordem requerida com vistas a anular o Acórdão 335/2021-TCU-Plenário, 
tornando sem efeito, desse modo, a declaração de inidoneidade em desfavor da aludida empresa diante, aí, 
da comunicação acostada à Peça 145 pela Consultoria Jurídica junto ao TCU; 

Considerando que, em consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a unidade 
técnica teria verificado a inexistência do registro no referido cadastro sobre a aludida empresa e, assim, 

teria proposto a retirada do sobrestamento sobre o presente processo para promover o seu arquivamento; 
Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões 

de decidir; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso 

I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em anotar o recebimento da 
aludida decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 37.772-
DF, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo 

fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 
1. Processo TC-036.694/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Responsável: Construtora Queiroz Galvão S/A (CNPJ 33.412.792/0001-60). 
1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 
(SeinfraOperações). 

1.6. Representação legal: Diego Barbosa Campos (OAB-DF 27.185), entre outros, representando a 

Construtora Queiroz Galvão SA. 
1.7. Providências: 

1.7.1. classificar as Peças 145, 146 e 147, como sigilosas, em função do segredo de Justiça gravado 
pela decisão do Ministro do STF sobre as referidas peças; 

1.7.2. promover a retirada do sobrestamento para o presente processo; 

1.7.3. promover o subsequente encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento 
ao aludido TC 029.988/2017-9. 

1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos seguintes 
destinatários: 

1.7.4.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das medidas cabíveis; 

1.7.4.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13ª 
Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no 

Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além do envio à Petrobras, para ciência e 
eventuais providências; e 

1.7.4.3. ao Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso, por intermédio da AGU via Consultor ia 

Jurídica junto ao TCU, para ciência sobre o cumprimento da decisão prolatada no âmbito do MS 37.772-
DF. 

ACÓRDÃO Nº 1611/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 014.328/2021-6. 
1.1. Apenso: 025.548/2021-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior Eleitoral. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

(SecexAdministração). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório da terceira etapa de auditoria na sistemática 

brasileira de votação eletrônica a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, 

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

9.1. recomendar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com fulcro no art. 250, inc. III, do RI/TCU, 
c/c o art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 

9.1.1. aplicar em futuros trabalhos da auditoria interna a técnica de autoavaliação de controles (CSA) 

a fim de ampliar o escopo de sua avaliação, com objetivo de entregar mais valor à organização; 
9.1.2. formalizar o processo de continuidade de negócios, mediante elaboração de normativo 

específico que estabeleça essa estrutura, além de um plano de ação para a sua implantação, contendo, pelo 
menos, atividades, responsáveis e cronograma com previsão de realização das ações, à semelhança das 
orientações contidas na NBR 22313:2020, c/c o disposto na NBR 22301:2020; 

9.2. retirar, com fulcro no art. 3º, inc. I, da Lei 12.527/2011, o sigilo do relatório de auditoria (peça 
218), tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público e da publicidade como regra; 

9.3. referendar, com fundamento no art. 23, inc. VI, da Lei 12.527/2011, a classificação em grau 
sigiloso informada pelo TSE sobre as peças 149, 152-159, 161-163, 165-171, 194-196 e 199-201 deste 
processo, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União (TCU) e do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 
9.4. retornar os autos à SecexAdministração para continuidade desta auditoria. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1611-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Aroldo Cedraz, Bruno Dantas 

(Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1612/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 046.868/2020-8. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria. 
3. Responsável: Roberto da Cunha Castello Branco (031.389.097-87). 
4. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPetróleo). 

8. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Gustavo de Magalhaes Pinto Lopes 

Cancado (74.095/OAB-MG) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 
9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta auditoria realizada na Petrobras, com o objetivo de verificar a 
aderência do procedimento de contratação das floating production storage and offloading (FPSO) dos 
módulos 6 e 8 do campo de Búzios à sistemática de investimentos da Petrobras, bem como os seus aspectos 

legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento no artigo 11, da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Petrobras que: 
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9.1.1. avalie criteriosamente a possibilidade de substituir o mecanismo de deflação pela remuneração 

variável, prevista no art. 45 da Lei 13.303/2016, o que poderia proporcionar o atingimento dos mesmos 
objetivos, envolvendo menores riscos ao julgamento objetivo da licitação, à seleção da proposta mais 

vantajosa, menor margem para conflitos na execução contratual e gastos com processos administrativos e 
judiciais relativos à não implementação da antecipação geradora do benefício do deflator; 

9.1.2. ao utilizar o mecanismo deflator, explicite no respectivo edital de licitação que a penalidade 

mínima, a ser imputada àqueles que prometerem a antecipação e não cumprirem, será o valor total da 
deflação aplicada, e, em todo caso, na dosimetria da sanção, busque desincentivar o uso oportunista e 

irresponsável do deflator em prejuízo da Administração; 
9.1.3. revise e/ou edite padrão específico para disciplinar o uso do mecanismo de deflação em 

licitações, levando em consideração os seguintes parâmetros de controle: i) o critério de julgamento da 

licitação deve guardar compatibilidade com o uso do deflator; ii) o valor do deflator deve ser proporcional 
ao benefício gerado para a Estatal e ambos devem ser devidamente motivados; iii) os parâmetros de 

desempenho de prazo devem ser devidamente fundamentados e motivados; iv) as cláusulas penais para o 
descumprimento de prazo devem ser efetivas e proporcionais; v) a análise acerca da capacidade econômico -
financeira e da prestação de garantia deve abranger os riscos associados à utilização do deflator; e vi) o 

mecanismo de deflação não deve ser aplicado às contratações para mero fornecimento de bens; 
9.2. manter o sigilo do Relatório de Auditoria (peça 85), fazendo incidir sobre as demais peças e 

papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo “Classificação de peças do e-TCU 
com restrição de acesso”, de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com 
as restrições ou permissões ali constantes. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1612-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Aroldo Cedraz, Bruno Dantas 

(Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1613/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 008.624/2022-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Administrativo. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgão/Entidade: não há. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: não há. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização para consolidação dos 

resultados do Fiscobras 2022; 

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

9.1. autorizar a realização da fiscalização na modalidade Acompanhamento, assim como a 
constituição de processos apartados, um para cada Seinfra que irá subsidiar a realização do Fiscobras 2022, 
os quais, após instrução, devem ser apensados definitivamente ao processo originador para fins de 

consolidação e instrução pela Coordenação-Geral de Fiscalização de Infraestrutura. 
9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura para as providênc ias 

administrativas pertinentes. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1613-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz 

(Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1614/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 025.444/2013-1. 

2. Grupo II - Classe - I - Recurso de Revisão (em Tomada de Contas Especial). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Antônia Lúcia Navarro Braga (CPF 038.674.201-49), Gilmar Aureliano de Lima 

(CPF 714.551.594-68) e Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda. (CNPJ 
01.832.412/0001-50). 

3.3. Recorrente: Antônia Lúcia Navarro Braga (CPF 038.674.201-49). 
4. Órgãos/Entidades: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da 

Presidência da República. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: 

8.1. Arthur Sarmento Sales (OAB/PB 18.081), Bruno Lopes de Araújo (OAB/RN 7.588A), John 
Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (OAB/PB 1.663) e outros, representando Antônia Lúcia Navarro 

Braga; 
8.2. Alana Lima de Oliveira (OAB/PB 12.036) e Marx Alves de Oliveira Lima (OAB/PB 13.389), 

representando a empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda. (procuração à 

peça 159). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de 
Recurso de Revisão interposto pela Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga contra o Acórdão 1.748/2017-TCU-
1ª Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente e dos 

demais responsáveis em epígrafe, condená-los em débito e aplicar-lhes multa; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 
16/7/1992, combinados com os arts. 277, inciso IV, 281 e 288, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 
em: 

9.1. conhecer do Recurso de Revisão em exame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, 
estendendo os efeitos desse provimento parcial ao Sr. Gilmar Aureliano de Lima e à empresa Santa Águida 

Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda., de modo a: 
9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.9 do Acórdão 1.748/2017-1ª Câmara; 
9.1.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, 19 e 23, inciso III, da Lei 

8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga e do Sr. Gilmar Aureliano de 
Lima; 

9.1.3. excluir a empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda. da 
presente relação processual; 

9.1.4. manter inalterados os demais termos da deliberação recorrida; 

9.2. orientar a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial para que adote as 
medidas necessárias ao acompanhamento do desenrolar da ação penal em tramitação no Poder Judiciár io 

envolvendo a empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda., representando 
ao TCU, em caso de comprovação de irregularidades, que justifiquem nova atuação desta Corte de Contas;  
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9.3. dar ciência desta decisão aos sucessores da recorrente, falecida em 8/5/2020 (peça 291), ao Sr. 

Gilmar Aureliano de Lima, à empresa Santa Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda., 
à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, à Secretaria de 

Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da 
Polícia Federal naquele estado. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1614-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz 

(Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1615/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 033.926/2018-2. 

1.1. Apenso: 028.646/2017-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Defensoria Pública da União (00.375.114/0001-16). 
3.2. Responsável: Elza Maria Almeida Lima (092.595.462-49). 

3.3. Recorrente: Elza Maria Almeida Lima (092.595.462-49). 
4. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão No Amapá (extinta). 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Luana de Lima Saraiva (33765/OAB-PE), representando Elza Maria Almeida 

Lima. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Elza Maria 

de Almeida Lima, contra o Acórdão 995/2020-TCU-Plenário; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Elza Maria de Almeida Lima para, no 
mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1615-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz 
(Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1616/2022 - TCU - Plenário 

1. Processo TC 044.362/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto II - Solicitação do Congresso Nacional. 
3. Interessado: Presidência da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. 
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4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica).  
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, mediante o Exmo. 
Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da 

Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal de Contas da União a Proposta de Fiscalização e 
Controle 55/2021, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Leo de Brito, requerendo a esta Corte de Contas que 
realize fiscalização com foco na Consulta Pública 48/2021 realizada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, perante 

as razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 

16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4º, inciso I, 
alínea “a”, da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 

9.2. prorrogar por 60 (sessenta) dias o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 15, § 2º, da Resolução-TCU 215/2008; 

9.3. dar ciência desta deliberação aos Exmos. Srs. Deputados Áureo Ribeiro e Leo de Brito, 

encaminhando- lhes cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam;  
9.4. encaminhar cópia deste decisum à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério de Minas 

e Energia, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados 
por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal poderá 
encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 

9.5. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 
14, inciso IV e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, considerar a presente Solicitação do Congresso 

Nacional integralmente atendida, arquivando-se os autos após a comunicação a qual se refere o caput do 
referido art. 17. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1616-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz 

(Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1617/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 044.363/2021-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto II - Solicitação do Congresso Nacional. 

3. Interessado: Presidência da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. 
4. Órgãos/Entidades: Ministério de Minas e Energia (MME), Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica).  
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, mediante a qual o 

Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e 
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Controle da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal de Contas da União a Proposta de 

Fiscalização e Controle 56/2021, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Leo de Brito, requerendo a esta Corte 
de Contas que realize fiscalização com foco nos cálculos e nos estudos realizados para as edições da Portaria 

544/GM/MME e da Resolução-CNPE 15/2021; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 

16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4º, inciso I, 
alínea “a”, da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 

9.2. prorrogar por 60 (sessenta) dias o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, 

nos termos do art. 15, § 2º, da Resolução-TCU 215/2008; 
9.3. dar ciência desta deliberação aos Exmos. Srs. Deputados Áureo Ribeiro e Leo de Brito, 

encaminhando- lhes cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 
9.4. encaminhar cópia deste decisum ao Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de 

Política Energética e à Empresa de Pesquisa Energética, destacando que o Relatório e o Voto que 

fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses 

documentos sem quaisquer custos; 
9.5. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 

14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, considerar a presente Solicitação do Congresso 

Nacional integralmente atendida, arquivando-se os autos após a comunicação a que se refere o caput do 
referido art. 17. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1617-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz 

(Relator), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1618/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 012.621/2016-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I Pedido de reexame (Aposentadoria) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Antonio Albino Ramos de 

Oliveira (043.672.519-34); Associação Nacional dos Magistrados da Justica do Trabalho 
(00.536.110/0001-72); Associação dos Juízes Federais do Brasil (13.971.668/0001-28). 

3.2. Recorrentes: Marinus Eduardo de Vries Marsico (606.705.847-20); Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (13.971.668/0001-28); Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(00.536.110/0001-72). 

4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: Adriana Ponte Lopes Siqueira (41.476/OAB-DF), Isabela Marrafon 

(37.798/OAB-DF) e outros, representando Associação dos Juizes Federais do Brasil; Fernando Gaião 
Torreão de Carvalho (20.800/OAB-DF), Andre Fonseca Roller (20.742/OAB-DF) e outros, representando 
Associação Nacional dos Procuradores da República. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Juiz de Tribunal Regiona l 
Federal, em fase de análise de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU e, em 

peça conjunta, pelas Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) em face do Acórdão 1.435/2019 - Plenário; 

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

das razões expostas pelo redator, em: 
9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 286 

do Regimento Interno do TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao 
TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 286 

do Regimento Interno do TCU, conhecer parcialmente do pedido de reexame interposto, em peça conjunta, 
pelas Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho (Anamatra) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de que o item 9.3 do Acórdão 
1.435/2019 - Plenário passe a ter a seguinte redação: 

9.3. esclarecer que é legal, para fins de aposentadoria de magistrado, a contagem do tempo exercido 

como advogado antes do advento da Emenda Constitucional 20/1998, independentemente do recolhimento 
das contribuições previdenciárias, desde que comprovada por meio de certidão da OAB. 

9.3. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1618-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 

Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1619/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 027.560/2018-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 

3. Responsáveis: Edson Edinho Coelho Araújo (496.630.038-04), Ministro de Estado Chefe da 
SEP/PR; Guilherme Penin Santos de Lima (320.480.908-00), Secretário-Executivo da SEP/PR; Conrado 

da Silveira Frezza (009.578.420-90), Assistente do Departamento de Outorgas Portuárias; Eduardo 
Henrique Pinto Bezerra (467.119.702-25), Coordenador-Geral de Modelagem e Outorgas; Diogo Piloni e 
Silva (726.683.001-00), Diretor do Departamento de Outorgas Portuárias; Fábio Lavor Teixeira 

(560.120.043-20), Secretário de Políticas Portuárias; José Alex Botelho de Oliva (311.806.807-82), 
Diretor-Presidente da Codesp; e Angelino Caputo e Oliveira (306.437.591-15), Diretor-Presidente da 

Codesp 
4. Unidades: Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR - extinta) e Autoridade 

Portuária de Santos S.A. (antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp) 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 
(SeinfraPortoFerrovia) 

8. Representação legal: Camilla Araújo Soares da Silva (4523/OAB-SE) e Priscila Cunha do 

Nascimento (18561/OAB-CE), representando Fabio Lavor Teixeira, Conrado da Silveira Frezza, Eduardo 
Henrique Pinto Bezerra, Guilherme Penin Santos de Lima e Diogo Piloni e Silva; Anderson Real Soares 

(230.306/OAB-SP), representando José Alex Botelho de Oliva; Tiago Alberto Freitas Varisi 
(422.843/OAB-SP), Olga Amelia Gonzaga Vieira (402.771/OAB-SP) e outros, representando Edson 
Edinho Coelho Araujo 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71492074.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 134 | Quinta-feira, 21/07/2022 33 

9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este processo apartado de representação, constituído, por força do 
Acórdão 1.171/2018 - Plenário, para avaliar a conduta dos agentes públicos envolvidos com a prorrogação 

antecipada e o adensamento das concessões da empresa Libra Terminais S.A no Porto de Santos. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso I; 235; 237, inciso VI, e 250, §1º, do 

Regimento Interno, em: 
9.1. conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Edson Edinho Coelho Araújo, 
Guilherme Penin Santos, Conrado da Silveira Frezza, Eduardo Henrique Pinto Bezerra, Diogo Piloni e 
Silva, Fábio Lavor Teixeira, José Alex Botelho de Oliva e Angelino Caputo e Oliveira, sem, contudo, 

imputar- lhes sanção, em face da presença de circunstâncias atenuantes; 
9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários - Antaq, à Autoridade Portuária de Santos (SPA) e ao Ministério da Infraestrutura (MI) com a 
informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 

9.4. apensar em definitivo os presentes autos ao TC 024.631/2016-7. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1619-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 
Vital do Rêgo, Jorge Oliveira (Relator) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1620/2022 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 030.305/2020-9 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Denúncia 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

4. Unidade: Município de Tuntum/MA 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc) 

8. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, 
acerca de possíveis irregularidades em licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, 
bem como de possível utilização, em desconformidade com entendimento deste Tribunal, de valores 

recebidos pelo município em precatórios do Fundef. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com 

fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, em: 
9.1. considerar parcialmente prejudicada a denúncia em relação às concorrências 003/2020 e 

004/2020 do Município de Tuntum/MA; 

9.2. considerar improcedente a denúncia em relação à possível utilização dos recursos recebidos a 
título de precatórios do Fundef; 

9.3. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 3.157/2020-Plenário; 
9.4. comunicar o Município de Tuntum/MA acerca da vigência da medida cautelar determinada no 

item 9.2 do Acórdão 1.039/2021-Plenário; 
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9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao Município de Tuntum/MA, com a 

informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 

9.6. arquivar o presente processo. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1620-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 
Vital do Rêgo, Jorge Oliveira (Relator) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1621/2022 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 002.465/2015-9. 
1.1. Apensos: 006.459/2018-8; 006.460/2018-6; 006.457/2018-5 
2. Grupo I - Classe de Assunto I - Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial) 

3. Recorrentes: Noar Alpendre - Casa de Cultura e Cidadania (06.913.696/0001-23) e Francisco das 
Chagas Miranda Alves (848.991.233-53). 

4. Entidade: Noar Alpendre - Casa de Cultura e Cidadania. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: Andre Vitorino Alencar Brayner (28620/OAB-CE), Edson Alves da Silva 
Filho (20602/OAB-CE) e outros, representando Noar Alpendre - Casa de Cultura e Cidadania e Francisco 
das Chagas Miranda Alves. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso 

de revisão interposto Noar Alpendre - Casa de Cultura e Cidadania e Francisco das Chagas Miranda Alves 
contra o Acórdão 8.313/2017-2ª Câmara, relator Ministro Marcos Bemquerer, por meio do qual este 
Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-os ao ressarcimento de valores ao Erário e aplicou-lhes 

a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 

razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 
9.1 conhecer do recurso de revisão interposto Noar Alpendre - Casa de Cultura e Cidadania e 

Francisco das Chagas Miranda Alves para, no mérito, negar-lhes provimento; 

9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1621-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 
Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1622/2022 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 011.848/2016-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto I - Embargos de Declaração (Representação) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29). 
3.2. Recorrente: Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons (02.831.210/0001-57).. 
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4. Órgãos/Entidades: Ministério de Minas e Energia; Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle).  
8. Representação legal: Rogerio Amado da Silva, Pablo Espindola da Silva Borges (138.097/OAB-

RJ) e outros, representando Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons; Sidnei Furlan, Alexandre 
Gonçalves Filho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em face do Acórdão 2.340/2020-TCU-Plenário, relator Ministro 

Raimundo Carreiro, prolatado nos autos deste processo de Representação formulada pelo então Ministro 
de Estado de Minas e Energia, Sr. Eduardo Braga, relativamente a supostas irregularidades noticiadas pelo 

Jornal “O Estado de São Paulo”, de 13/4/2016, com o título “Relatório expõe farra de gastos do ONS”; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 287 
do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes 

provimento; 
9.2. considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 2.340/2020-TCU-Plenário; 
9.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao embargante e à Agência Nacional de Energia Elétrica, 

destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados 
por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode 

encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 
9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1622-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 

Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1623/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo: TC-034.400/2013-3 
1.1. Apensos: TC-008.477/2008-0 e TC-007.077/2016-5 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Embargos de Declaração a Recurso de 
Revisão em Tomada de Contas Especial) 

3. Embargante: Ecoplan Engenharia Ltda. (CNPJ 92.930.643/0001-52) 
4. Unidade: Secretaria de Portos (extinta) 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 

5.1. Relator da deliberação embargada: Ministro Antonio Anastasia 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidades Técnicas: não atuou 
8. Representação legal: Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Isadora França Neves (54.478/OAB-DF) e 

outros, representando Ecoplan Engenharia Ltda; Fernando Luiz Carvalho Dantas (22588/OAB-DF), 

representando Luiz Fernando de Pádua Fonseca; Jonas Cecílio (14344/OAB-DF) e Eduardo Han 
(11714/OAB-DF), representando Planave S A Estudos e Projetos de Engenharia. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em fase de apreciação de 

embargos de declaração opostos pela empresa Ecoplan Engenharia Ltda. ao Acórdão 923/2022-TCU-
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Plenário, relator Ministro Antonio Anastasia, por meio da qual este Tribunal rejeitou embargos de 

declaração opostos pela mesma empresa ao Acórdão 718/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo 
Carreiro, em que havia sido negado provimento a recurso de revisão interposto pela ora embargante,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com 
fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos pela Ecoplan Engenharia Ltda. para, no mérito, 

rejeitá-los; 
9.2 notificar a embargante a respeito desta deliberação. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1623-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 

Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1624/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 036.086/2021-5. 

1.1. Apenso: 045.601/2021-6 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgãos/Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado de 
Pernambuco. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, 

formulada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Contas de Pernambuco acerca de 

possíveis irregularidades na utilização, por parte do Governo do Estado de Pernambuco, de recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) para pagamentos de pensões e aposentadorias; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. revogar as medidas cautelares constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.663/2021 - TCU - 
Plenário; 

9.2. considerar parcialmente procedente a presente representação; 
9.3. dar ciência ao Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 9º, I, da Resolução-TCU 

315/2020, de que o atraso no registro bimestral de informações acerca da aplicação dos recursos do Fundeb 

no sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação (Siope) afronta o art. 38 da Lei 
14.113/2020; 

9.4. encaminhar cópia do presente acórdão aos representantes bem como ao Governo do Estado de 
Pernambuco, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1624-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1625/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 011.252/2022-7. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: M R S Estudos Ambientais Ltda (94.526.480/0001-72). 
4. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: Ricardo Cavalcanti Furtado, representando Diversa Consultoria e 

Planejamento em Sustentabilidade Ltda. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Diversa 

Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda. noticiando possíveis irregularidades no processo 
licitatório RDC Eletrônico 4340/2021 (Licitação Nacional LIC-4340/2021) promovido pela Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 
razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 276, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em: 
9.1. referendar a medida cautelar concedida em 7/7/2022, por meio da decisão à peça 16 destes autos, 

bem como as demais medidas constantes da mencionada decisão; 

9.2. dar ciência deste acórdão à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf e às empresas 
Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda. e MRS Estudos Ambientais Ltda., 

informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br, opção “vista eletrônica”; 

9.3. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), para que 
seja dada continuidade ao andamento deste processo. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1625-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 

Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa 

(Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1626/2022 - TCU - Plenário 

1. Processo: TC 041.296/2021-4. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria. 
3. Interessado: Congresso Nacional. 

4. Órgão/Entidades: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do 
Desenvolvimento Regional - Sedec/MDR, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro 

e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro - Seinfra/RJ. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana. 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria realizada, no âmbito do 
Fiscobras 2022, pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana, no período de 
06/10 a 30/12/2021, na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento 

Regional - Sedec/MDR, na Caixa Econômica Federal e na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
do Rio de Janeiro - Seinfra/RJ, com o objetivo de avaliar se o Termo de Compromisso 0396.120-18/2012 

(SIAFI 673332) possibilita a execução das obras de contenção e drenagem na localidade de Jardim 
Féo/Espanhol, situada no Município de Teresópolis/RJ, com qualidade, valor adequado e dentro do prazo 
previsto, com vistas a garantir a efetividade da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e a redução da 

população exposta em áreas de riscos. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de 

Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro (Seinfra/RJ), à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (Sedec/MDR) e à Caixa Econômica Federal, acerca das 
seguintes impropriedades detectadas no âmbito da Concorrência Pública 003/2021/Seinfra/RJ e do Termo 

de Compromisso 0396.120-18/2012 : 
9.1.1. a definição do custo global de referência de obras e serviços de engenharia a partir de 

composições do sistema da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e do Sistema 

de Custos de Obras (SCO) do município do Rio de Janeiro, em detrimento das indicadas no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi ou no Sistema de Custos Referencia is 

de Obras - Sicro, sem a devida justificativa de ordem técnica, caracteriza inobservância ao disposto nos 
arts. 3º e 4º do Decreto n. 7.983/2013; 

9.1.2. a realização de licitação e a contratação de obras e serviços de engenharia sem a correspondente 

previsão da existência de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma, caracteriza inobservância ao disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei 8.666/1993; 
9.2. enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ cópia integral dos autos para 

fins de subsidiar o acompanhamento da execução do empreendimento, a ser financiado com recursos 

estaduais; 
9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; e 
9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1626-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 

Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa 
(Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1627/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 005.903/2022-0. 

2. Grupo I - Classe VII - Assunto: Representação. 
3. Representante: Lecom Tecnologia S.A. (CNPJ 04.871.990/0001-94). 

4. Órgão/Entidade: Agência Espacial Brasileira - AEB. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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7. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefit). 

8. Representação legal: Jorge Rêgo (OAB/DF 23.723), representando Lecom Tecnologia S.A. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, 
formulada pela empresa Lecom Tecnologia S.A., noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades 
praticadas pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no âmbito do Pregão Eletrônico 1/2022, tendo por objeto 

a contratação da solução de Tecnologia da Informação denominada “SINGULAR”, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do 

Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 

259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 
9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 

9.3. dar ciência desta deliberação à representante, à empresa Atom Tecnologia em Informação Ltda. 
e à Agência Espacial Brasileira - AEB; 

9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do 

Tribunal. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1627-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 
Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Marcos Bemquerer 
Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1628/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo TC 028.643/2015-1. 

2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Prestação de Contas - Exercício de 2014 
3. Responsáveis: Danielle Natalia Freire de Oliveira (CPF 656.366.782-15); Emilia Amaral Silva 

Rolim (CPF 022.655.832-00); Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (CPF 334.972.652-68); Jose Adilson 

Vieira de Jesus (CPF 009.767.937-25); Jose Nagib da Silva Lima (CPF 112.427.952-00); Thomaz Afonso 
Queiroz Nogueira (CPF 115.834.362-00). 

4. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 
(SecexDesenvolvimento). 

8. Representação legal: Farid Mendonca Junior (6969/OAB-AM), representando Thomaz Afonso 
Queiroz Nogueira; Danielle Natalia Freire de Oliveira (4206/OAB-AM), representando Jose Nagib da Silva 
Lima. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus - Suframa, relativa ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de 
Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 

9.1. levantar o sobrestamento das presentes contas; 

9.2. considerar revel o Sr. Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (CPF 115.834.362-00), nos termos do 
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Emília Amaral Silva Rolim (CPF 
022.655.832-00); 
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9.4. julgar regulares as contas dos Srs. Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (CPF 115.834.362-00) e 

Emília Amaral Silva Rolim (CPF 022.655.832-00), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 
e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 

9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência da Zona Franca de Manaus; 
9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 
10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1628-27/22-P. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz, 

Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Marcos Bemquerer 
Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 1629/2022 - TCU - Plenário 
1. Processo nº TC 009.764/2015-1. 

1.1. Apenso: 035.045/2017-5 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65). 
3.2. Responsável: Antônio Carlos Zampar (564.256.519-20). 

3.3. Recorrente: Antônio Carlos Zampar (564.256.519-20). 
4. Órgão/Entidade: Município de Itambé - PR. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Maria Fernanda Mikaela Gabriela Barbara Maluta (56.057/OAB-PR), 
representando Antônio Carlos Zampar. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Antônio Carlos 
Zampar contra o Acórdão 10.089/2018-1ª Câmara, retificado pelo Acórdão 4.110/2019-1ª Câmara, 

referente à tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, em desfavor de Antônio Carlos Zampar, ex-prefeito de Itambé/PR (gestão 2009-2012), 
em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta dos Programas de Proteção 

Social Especial - PSE e Proteção Social Básica - PSB, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante 

das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando 

insubsistentes os Acórdãos 10.089/2018-1ª Câmara e 4.110/2019 - 1ª Câmara; 

9.2. afastar o débito imputado ao recorrente Antônio Carlos Zampar e julgar suas contas irregula res 
em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados; 

9.3. aplicar ao responsável a multa no valor de R$ 7.500,00, com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 
8.443/92; 

9.4. enviar cópia desta decisão ao recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 27/2022 - Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1629-27/22-P. 
13. Especificação do quórum: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71492074.
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13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ENCERRAMENTO 
Às 16 horas e 16 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada pelo 

Presidente e homologada pelo Plenário. 

ALINE GUIMARÃES DIÓGENES 

Subsecretária do Plenário, em substituição 

Aprovada em 20 de julho de 2022. 

BRUNO DANTAS 

Vice-Presidente, no exercício da presidência 
 

 
ANEXO I DA ATA Nº 27, DE 13 DE JULHO DE 2022 
(Sessão Ordinária do Plenário) 

COMUNICAÇÕES 
Comunicações proferidas pela Presidência. 

Comunicação proferida pelo Ministro Aroldo Cedraz. 
Comunicação proferida pelo Ministro Antonio Anastasia. 
 

 
ANEXO II DA ATA Nº 27, DE 13 DE JULHO DE 2022 

(Sessão Ordinária do Plenário) 

ACÓRDÃOS PROFERIDOS DE FORMA UNITÁRIA 
Relatórios, Propostas de Deliberação e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos 

de nºs 1611 a 1629, aprovados pelo Plenário. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71492074.
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